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PLANO DE AULA 

 Objetivo geral: conhecer as possibilidades 

para promoção da eliminação urinária. 

 Objetivos específicos: o aluno deverá ser 

capaz de: 

 Descrever os fatores que afetam  o ato 

urinário; 

 Descrever os padrões normais e anormais da 

eliminação urinária; 

 Descrever as formas de auxílio na micção do 

paciente; 

 Descrever os exames comuns de urina e 

formas de coleta da urina; 
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PLANO DE AULA 

 Objetivos específicos: o aluno deverá ser 
capaz de: 

 Conceituar cateterismo vesical de demora e 
cateterismo intermitente limpo; 

 Descrever as finalidades do cateterismo 
vesical; 

 Conhecer os materiais necessários para uma 
cateterização vesical de alivio  e de demora, 

 Descrever atos para prevenir a infecção 
antes durante e após a cateterização vesical; 

 Descrever os principais cuidados que 
devemos fornecer ao paciente/família no 
domicílio para pacientes com cateterismo 
vesical. 

 

PLANO DE AULA 

 Estratégia de ensino: exposição dialogada com 
auxílio de multimídia. 

 Recursos materiais: lousa e data show. 

 Avaliação: durante a aula o aluno deverá estar atento 
e pronto a responder as perguntas eventuais feitas 
pelo professor durante a aula. 

 Referências bibliográficas: 

 POTTER, P. Fundamentos de enfermagem: 
conceitos, processo e prática; 4ªed. 
Guanabara/Koogan, 2013. 

 SMELTZER, S.C,BARE, B.G.Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgico; 9ª ed. 
Guanabara/Koogan; 2011. 

 www.unifesp.br.cat.vesical; 

 www.saber.usp.br/teses/disponiveis. 

 www.portaldaurologia.org.br 
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SISTEMA  

URINÁRIO 

 

 

(Potter e Perry, 2013) 

Eliminação Urinária 

Alguns fatores que afetam o ato urinário: 

- Obstruções infravesicais: aumento próstata e estenose 

uretral; 

- Perda da integridade da medula espinhal: Lesão medular e 

outras disfunções neurológicas: AVE, Esclerose múltiplas, 

Doença de Parkinson 

- Volume de ingestão de líquidos e tipos de alimentos 

ingeridos; perda de líquidos decorrente de outras fontes 

- Medicamentos (diuréticos) e Hábitos pessoais e 

oportunidades de urinar. 

(Potter e Perry, 2013) 
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Características NORMAIS da diurese 

 Quanto ao volume: 

 500 - 2500 ml/d 

 Quanto à cor:  

 Amarelo  

 claro 

 Quanto à transparência: 

 Transparente 

 Quanto ao odor:  

 Aroma tênue 

(Potter e Perry, 2013) 

Padrões Anormais De Eliminação Urinária 

 Anúria 

 Oligúria 

 Poliúria 

 Nictúria 

 Disúria 

 Retenção urinária 

 Incontinência urinária 

(Potter e Perry, 2013) 
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AUXÍLIO AO PACIENTE NA ELIMINAÇÃO 

URINÁRIA 

 PAPAGAIO 

 COMADRE 

 COLETOR EXTERNO MASCULINO - 

TIPO PRESERVATIVO (URIPEN) 

 CATETERISMO DE ALÍVIO 

 CATETERISMO DE DEMORA 

(Potter e Perry, 2013) 

(Potter e Perry, 2013) 
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https://bisturi.com.br/incontinencias/uripen-nr-6/ 

(Potter e Perry, 2013) 

https://bisturi.com.br/incontinencias/uripen-nr-6/
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EXAME DA URINA 

 

 Observação das características de 

urina do cliente; 

 

 Compreende a mensuração da 

ingestão de líquido e o débito 

urinário do paciente. 

 

 
(Potter e Perry, 2013) 
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EXAMES DE URINA 

 O tipo de exame determina o método da 

coleta; 

 

 Todas as amostras são rotuladas com o 

nome, RG, leito e hora da coleta e 

devem ser encaminhadas o mais rápido 

possível ao laboratório. 

TIPOS COMUNS DE EXAME 

AMOSTRA DO JATO MÉDIO 

 

 URINA I  E UROCULTURA            cultura e 

antibiograma da urina; 

Finalidade: diagnósticos especiais, 

avaliação e terapia de desordens 

metabólicas e hormonais, assim  como, 

substâncias tóxicas entre vários outros 

distúrbios orgânicos.  
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TIPOS COMUNS DE EXAME 

AMOSTRA DO JATO MÉDIO 

 

 URINA I  E UROCULTURA 

 

 1º realizar higiene na genitália externa 

com água e sabão, desprezar a primeira 

urina e após coletar no frasco apropriado 

(urina I = frasco limpo e urocultura = frasco 

estéril)  



11 

TIPOS COMUNS DE EXAME 

AMOSTRA DO JATO MÉDIO 

O jato inicial da urina limpa o orifício uretral 

e lava o meato das bactérias resistentes.  

 

URINA I = CLIENTE INCONTINENTE 

 

 

 

 

COMADRE   PAPAGAIO   URUPEN  

TIPOS COMUNS DE EXAME 

AMOSTRA DO JATO MÉDIO 

 

UROCULTURA = CLIENTE INCONTINENTE 

 

 

 

 

 

 

CATETER DE ALÍVIO 
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EXAMES DE URINA 

AMOSTRA DA URINA DE 24HS 

 é coletada toda urina nas 24hs 

desprezando a primeira urina e coletando 

a seguinte de preferência pela manhã; 

 acondicionar a urina em frascos dentro de 

um isopor com gelo; 

 EX: proteinúria de 24hs; clearence de 

creatinina; ... 
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OBSERVAÇÕES 

 Na incontinência urinária               utilizar se possível 

fraldas, absorventes, ou coletor externo de urina; 

 Na retenção urinária               abrir a torneira, colocar 

bolsa de água morna na região abdominal, 

 OBS: Verificar tratar-se de retenção urinária ou anúria, 

se houver hipertensão dolorosa da bexiga é retenção 

urinária.    

Cateterismo de Demora/Contínuo 

 É a introdução de um cateter estéril (sonda 

foley), através do meato uretral até a bexiga, 

conectado a um coletor, também estéril, para 

drenagem da urina. 

 Deve-se utilizar técnica estéril no 

procedimento, a fim de evitar uma infecção 

urinária. 
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O que o enfermeiro deve saber? 

FINALIDADES 

 controlar o volume urinário; 

 preparar para cirurgias; 

 promover drenagem urinária dos pacientes com 

incontinência urinária (nas mulheres); 

 promover irrigação vesical (limpeza da bexiga). 
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Cabe ao enfermeiro saber: 

 O cateter deve ser de menor numeração possível para 

garantir uma boa drenagem : 

 nº 12 a 16 = urina sem coágulos ou sedimentos; 

 nº 16 a 20 = urina com sedimentos e coágulos; 

 nº 8 a 12 = cateterismo intermitente em homens; 

 nº 12 a 14 = recomendado para homens e mulheres no 

cateterismo intermitente.  

 Mulheres suportam melhor cateteres nº 16 de longa 

permanência do que os homens. 

 

 

 

 

Materiais necessários cateterismo vesical de demora 

 Biombo; gorro/cabelos presos e máscara 

 Saco branco; forro (impermeável); 

 Luva estéril;  

 Clorexidina aquosa e degermante; 

 Agulha 40x12; 

 Seringa de 20ml de bico; (feminino 1 unidade; masculino 2 

unidades); 

 Água destilada 10ml; algodão com álcool; 

 Lubrificante (xylocaína) estéril sem vasoconstrição; 

 Kit cateterismo (cuba rim, cúpula redonda, campo estéril e 

fenestrado, pinça auxiliar e compressa estéril); 

 Gaze estéril 8 unidades (2 pacotes de 5 unidades cada) 

 Sonda foley; Coletor estéril sistema fechado; 

 Esparadrapo e micropore. 
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O que o CATETERISMO DE DEMORA representa 

 

 

 

Depressão 

                                                                                    Perda libido 

 

 

 

 

 

Declínio de independência                      Danos na auto-imagem 

 

 

Alterações Psicossociais 

CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE- 

DE ALÍVIO 

 É a colocação, com a retirada imediata, de um 

cateter uretral nº 12 ou 14 para drenagem de urina 

da bexiga, sendo esta operação realizada uma ou 

mais vezes por dia. 

 Indicações: 

 Lesado medular; 

 Retenção urinária pós-operatória; 

 Neuropatia – bexiga hipotônica 

 Apresenta cientificamente menos infecção do que 

o cateterismo contínuo. 
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Cateter vesical intermitente 

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/sondagem_vesical 

Cateterismo Vesical Intermitente 

 

Tipos técnicas de cateterismo vesical intermitente: 

 

 técnica estéril – ambiente hospitalar e casas de 

repouso 

 

 técnica limpa – no domicílio 

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/sondagem_vesical
https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/sondagem_vesical
https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/sondagem_vesical
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Cateterismo Vesical Intermitente com 

Técnica estéril 

 No hospital cada cateterização = cateter estéril. 

 

 Indicações: 

 

 Obstrução diária da bexiga por : 

 Hipertrofia prostática; 

 Lesados medulares 

 

 

Cateterismo Vesical Intermitente com Técnica 

Estéril 

 Quando se introduz um cateter estéril na bexiga, 

intermitentemente, a cada 3 ou 6 horas para drenagem 

urina, removendo o cateter em seguida. 

 

 Geralmente realizado no ambiente hospitalar pelo 

profissional               técnica estéril. 
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Materiais necessários para cateterização vesical 

intermitente – técnica estéril: 

 Biombo; gorro e máscara 

 Saco branco; forro (impermeável); 

 Luva estéril;  

 Clorexedina aquosa a 1% e degermante; 

 Lubrificante (xylocaína) estéril sem vasoconstrição;  

 Seringa 20ml para cliente masculino; gaze estéril; 

 Kit cateterismo (cuba rim, gaze, cúpula redonda, campo 

estéril e fenestrado, pinça auxiliar e compressa estéril); 

 CATETER URETRAL; 

 Recipiente próprio conforme finalidade. 

Cateterismo Vesical Intermitente com Técnica 

Limpa 

 Cateter estéril - hidrofílico (já lubrificado) ou não 

para cada cateterização;  

  água e sabão para HM e da região genital;  

  Lubrificante hidrossolúvel tipo lidocaína geleia - 

se o cateter não for já lubrificado;  

 Reservatório para colher a urina (jarra, bacia, 

saco plástico,etc.).  

 E orientar a ingestão de água frequentemente 

para limpar a bexiga e uretra;  

 

MATERIAL NECESSÁRIO 
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http://www.uro.com.br/cat_hom.htm 

http://www.uro.com.br/cat_hom.htm 
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http://www.uro.com.br/cat_hom.htm 

http://www.uro.com.br/cat_hom.htm 
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TÉCNICA 
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TÉCNICA 

TÉCNICA 
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Cabe ao enfermeiro saber: 

 Capacidade do Balão: 

 Dispomos de cateter de demora cujo balão tem 

capacidade de 5 a 30ml = suficiente 10ml; 

 30ml = reduzir hemorragia pós-operatória somente 

com ordem médica. 

 

 Complicações de um balão muito cheio: 

 Espasmos – vazamento de urina; 

 Dor; ficam mais altos na bexiga; 

 Bloqueio da ação das glândulas para-uretrais; 

 Ulceração do colo da bexiga por pressão. 
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PREVENINDO A INFECÇÃO 

 É necessário um sistema drenagem fechado 

estéril e não deve ser desconectado antes, 

durante e após a inserção do cateter; 

 

 Não levantar a bolsa coletora acima da linha da 

bexiga; 

 

 A bolsa coletora não deve tocar o chão; 

PREVENINDO A INFECÇÃO 

 Evitar o excesso de cateterização; 

 Observar sempre sinais de infecção como: urina 

turva, hematúria, febre, calafrios, anorexia e mal-

estar; 

 O paciente cateterizado deve beber 

aproximadamente 2 litros de água por dia caso 

não haja contraindicação. Ex.: jejum oral. 
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OBSERVAÇÕES 

 Trocar o cateter somente se obstruir, se crescer 

levedura ou se as junções dos tubos começarem 

a vazar nas conexões; 

 Na retirada do cateter adaptar a seringa na via 

apropriada, retirando a água destilada, 

esvaziando, assim, o balão e, então, puxar o 

cateter.  

OBSERVAÇÕES 

 

 Recomenda-se em pacientes masculinos a 

introdução do cateter até a bifurcação do mesmo; 

e na mulher, após o aparecimento da urina 

avançar mais 5cm;  

 

 O balão deve ser testado com água estéril, 

devendo-se preencher o mesmo e deixá-lo cheio, 

isso permite a maior detecção de vazamento do 

que o ar. 
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OBSERVAÇÕES 

 Para esvaziar a bolsa coletora utilizar para cada 

paciente um frasco e usar luva de procedimento 

quando realizar este procedimento. 

 

 Os cuidados higiênicos da região genital se 

resumem em lavar com água e sabão sempre 

durante o banho e quando o paciente apresentar 

evacuação (acamado).  

 

 

           


