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1.RESUMO 

O autocateterismo vesical intermitente técnica limpa (CVITL) é uma técnica efetiva e 

segura para o tratamento e a prevenção das complicações vesico-urinárias 

decorrentes da lesão medular e mielomeningoncele. Proposto como técnica 

asséptica em 1966 por Guttman e Frankel para pacientes com lesão medular, o 

mesmo foi descrito em 1972 por Lapides, porém ainda existe resistência por parte 

dos profissionais de saúde em relação à sua utilização a mesma esta sendo 

difundida na prática urológica e em pesquisas realizadas no Brasil, sobretudo por 

enfermeiras da área de reabilitação e urologia nos últimos quinze anos 

(LELIS,2003). A presente pesquisa tem por objetivo descrever as técnicas para o 

procedimento do cateterismo intermitente limpo em pacientes do sexo masculino e 

do sexo feminino. Nesse estudo foi utilizado o método da pesquisa bibliográfica com 

levantamento de materiais (artigos científicos e sites oficiais) publicados no período 

de 2003 a 2013. Os resultados preliminares apontam que para os homens a 

indicação é que a realização do cateterismo ocorra com o mesmo na posição 

sentada ou ortostática; e as mulheres podem realizar o cateterismo na posição 

sentada ou em pé. 

2.INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o cateterismo urinário intermitente realizado em ambiente hospitalar, é 

uma técnica asséptica, que deve ser realizada por Enfermeiros ou Técnicos de 

Enfermagem, em contrapartida a técnica limpa pode ser realizada por qualquer 

pessoa treinada. (QUEIRÓS et al,2011). 

No cateterismo urinário de alívio/ intermitente (realizado em intervalos rotineiros), as 

sondas são retiradas logo após o esvaziamento da bexiga, o que implica em 

menores taxas de infecção de trato urinário, ao contrario do cateterismo urinário de 

demora onde o risco para infecção se torna maior após 72 horas de permanência 

com o cateter, e pode ser agravado pelo trauma do tecido uretral na sua inserção 

(LENZ et al,2006). 

Considerando que os problemas urinários são motivos de desconforto e baixa auto-

estima ao paciente, o procedimento do cateterismo urinário intermitente deve ser 

indicado e realizado de forma a contribuir para a qualidade de vida do paciente e 

familiares. 
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3. OBJETIVO 

Descrever as técnicas para o procedimento do cateterismo intermitente limpo em 

pacientes do sexo masculino e do sexo feminino.  

 

4. METODOLOGIA 

 O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica. O 

material pesquisado foi constituído de artigos de artigos de revistas científicas, livros, 

e documentos legais.O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de 

consultas ás seguinte bases de dados eletrônicos: SciELO ( Scientific Eletronic 

Libray Online), LILACS ( Literatura Latino-Américana e do Caribe em Ciências em 

Saúde), Medline, DEDALUS (Banco de Dados Eletrônicos da USP) com uso dos 

descritores: medula (lesão da medula espinhal), cateterismo urinário, lavagem das 

mãos, reabilitação. Foi localizado um total de 70 artigos científico. Como critérios de 

inclusão para a seleção do material pesquisado foram considerados os materiais 

publicados em língua portuguesa, na integra, escritos por profissionais da saúde e 

que contemplam os objetivos da pesquisa. Foram excluídos os materiais duplicados. 

A partir dos critérios citados foram selecionados: 10 artigos científicos, 1 livro, 1 

documento oficial e uma 1 tese. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. As principais 

funções do rim são a regulação da composição hidroeletrolítica dos líquidos 

corporais, remoção de produtos finais do metabolismo e do sangue, além da 

regulação da pressão sanguínea. A urina que é formada como resultado desses 

processos é transportado dos rins através dos ureteres, para a bexiga, onde fica 

temporariamente armazenada. Durante o ato da micção, a bexiga se contrai e a 

urina é excretada do corpo através da uretra (BRUNNER, 2011).  

O cateterismo deve ser utilizado de acordo com a orientação médica (relatório 

médico), geralmente, em casos especiais de incontinência urinária, preferindo-se 

usar absorventes, calças plásticas, especiais ou coletores de incontinência nos 

homens; retenção urinária, quando as medidas para estimular a micção forem 

ineficazes, se atentar na diferença entre retenção urinária e anúria (RESOLUÇÃO 

SESAU n. 125, DE 26 DE MARÇO DE 2012). 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para os homens a indicação é que "a realização do cateterismo na posição sentada 

ou ortostática, introduzindo lentamente o cateter lubrificado na uretra. Se encontrar 

alguma resistência, recuar o cateter e tentar reintroduzi-lo com movimento giratório e 

suave. As mulheres também podem realizar o cateterismo na posição sentada ou 

em pé. Quando sentadas, devem fletir os joelhos e coxas, mantendo os pés juntos 

onde pode ser apoiado um espelho e os joelhos serão afastados um do outro. A 

paciente também poderá se sentar sobre o vaso sanitário e colocar um espelho 

sobre um apoio mais baixo” (MOROÒKA, 2002). 

Para as mulheres a indicação é que "o uso de espelho é um importante recurso 

utilizado em programa de treinamento, uma vez que permite às mulheres o 

reconhecimento anatômico da região vulvar, com correta identificação do meato 

uretral, e pode ser dispensado quando a paciente tem segurança e demonstra 

familiaridade com esta etapa do procedimento" (MOROÒKA, 2002). 
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