
Ao Serviço Municipal de Saúde de _________________________________________ 
 
 
O Sr(a) _______________________________________________________________, 
___ anos de idade, em atendimento no ______________________________________, 
foi capacitado para a realização do cateterismo vesical intermitente limpo, _____ 
vezes ao dia; procedimento  mandatório para a retirada de resíduo pós-miccional, 
devido à sua disfunção vesical (1,2,5). Em seu caso, o uso contínuo de cateter vesical de 
Foley (sondagem de permanência) não se aplica (1,2,5). 

Assim sendo, é necessário que receba mensalmente e por tempo 
indeterminado, o material adequado para a manutenção deste cuidado, a saber (3,4,5,6): 

 
_______ unidades de cateter vesical masculino/feminino, calibre FR/CH 

____, preferencialmente do tipo hidrofílico ou pré-lubrificado (Speedicath, Lofric, 
Simplycath, Actreen Glys, Magic 3 ou Flocath).  

 
_______ unidades de cateter uretral masculino externo auto-adesivo, em 

silicone, diâmetro ____ mm, uma peça (Conveem ou InView), com _____ unidades de 
bolsa coletora de urina, de perna. 

 
_______ unidades de absorvente higiênico/fraldas.  
 
_______ unidades de plug anal (do tipo Peristeen). 
 
_______ unidades de lenços umedecidos contendo protetor de pele do tipo 

Simeticona ou Dimeticona (similares à Pampers Sensitive, Sommacare, Ready Bath, 
Comfort Shield). 

 
O seguimento da assistência especializada de Enfermagem que o paciente 

necessita continuará sendo realizado neste serviço, e coloco-me à disposição para o que 
for necessário (6). 

 
Atenciosamente, 

Gisele Regina de Azevedo 
Enfermeira Estomaterapeuta 

COREN (SP)  
 
 

Contato (15) 99705-6043  
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