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Resumo: O uso terapêutico do cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL) é 

preservar o trato urinário, tanto o superior quanto o inferior prevenindo infecções e 

outras possíveis complicações. O enfermeiro é o profissional capacitado para prover 

orientações, acompanhar e treinar o CVIL. Objetivo: Identificar e descrever os 

benefícios do uso do cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL) como estratégia de 

tratamento durante a assistência da enfermagem. Método: Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica do tipo narrativa, exploratória e descritiva. Nas bases de dados: 

MEDLINE, LILACS, BDENF, IBECS e teses em bancos acadêmicos de universidades. 

DECs: cateterismo uretral intermitente, cateterismo urinário, enfermagem, terapia e 

qualidade de vida. Critérios de inclusão: artigos em inglês, espanhol e português, entre 

os anos de 2014 e 2018. Desenvolvimento: O CVIL é o tratamento considerado 

“padrão ouro” nas disfunções vesico-esfincterianas em pacientes com bexiga 

neurogênica ou não neurogênica com retenção urinária ou resíduo vesical. É realizado 

através da técnica limpa, com intervalos pré-estabelecidos pelo médico ou enfermeiro 

capacitado, resultando em baixas frequências de infecção do trato urinário (ITU) e 

diminuição dos riscos de complicações do trato urinário superior. Diante disso a 

competência do enfermeiro é ampla, onde atua nas fases de aprendizagem do 

paciente e de readaptação social. Resultados preliminares: O CVIL apresenta 

inúmeros resultados satisfatórios ao paciente e família, desde o benefício físico, 

econômico, social, psicológico e emocional. 

Introdução: O cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL), é um procedimento 

terapêutico realizado em grande escala em pacientes que possuem disfunção vesico-

esfincteriana, por diversas patologias, desde origem congênita à doenças que 

interferem na inervação periférica vesical, no qual tem por finalidade o esvaziamento 

completo da bexiga. As disfunções vesico-esfincterianas apresentam causas que 

podem ser de origem neurogênica ou não-neurogênica. Em situações em que não 

ocorre a liberação da urina pela uretra, a bexiga é distendida, levando ao aumento da 

pressão de armazenamento, o que pode ocasionar danos ao trato urinário superior, 

desta forma se faz necessário o uso do CVIL, a técnica limpa, de fácil realização 

domiciliar, que pode ser realizada pelo próprio paciente, chamada de 

autocateterização. Quando realizado de forma correta, evitando a distensão vesical e 

sem traumatismo na uretra, o CVIL é inócuo à bexiga. Qualquer bactéria que 

eventualmente alcance a bexiga através do cateterismo poderá ser eliminada com a 



drenagem da urina ou neutralizada pelos mecanismos de defesa locais e sistêmicos 

do paciente. Enfermeiros que atuam com pacientes em terapia com CVIL tendem a 

desenvolver habilidades para que o paciente faça uma adesão ao tratamento e 

obtenha os benefícios desejados.1,2,3,4. Objetivo: Identificar e descrever os benefícios 

do uso do cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL) como estratégia de tratamento 

durante a assistência da enfermagem. Método: Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica do tipo narrativa, exploratória e descritiva que busca os principais 

resultados do CVIL, nas bases de dados: MEDLINE, LILACS, BDENF, IBECS e teses 

em bancos acadêmicos de universidades. Foram utilizados os seguintes descritores 

em ciência da saúde (DECs): “cateterismo uretral intermitente” “cateterismo urinário” 

“enfermagem” “terapia” e “qualidade de vida”. Os critérios de inclusão contemplam 

artigos eletrônicos disponíveis na íntegra, resumos que abordavam o CVIL e seus 

benefícios, publicados nos idiomas: inglês, espanhol e português, entre os anos de 

2014 e 2018 e que correspondam ao objetivo proposto, abrangendo todos os gêneros, 

faixas etárias, autocateterização e técnica realizada por enfermeiros e médicos. O 

critério de exclusão são constituídos por:  artigos em duplicidade, aqueles publicados 

em outros idiomas que não foram apresentados anteriormente, ano de publicação fora 

do que foi determinado, artigos que contemplem os riscos relacionados ao CVIL, que 

aborde sobre o cateterismo vesical de demora e aqueles que não abordam 

diretamente a temática proposta. Foram identificados nas bases de dados um total de 

21 artigos, sendo 16 na língua inglesa, 1 em espanhol e 4 em português. 

Desenvolvimento: O CVIL é um método de esvaziamento da bexiga, após a 

introdução de um cateter uretral no meato urinário, com a técnica limpa ou estéril, com 

intervalos de rotinas, sendo realizado a cada 4-6 horas, ou conforme orientação 

profissional, removido logo após o procedimento, resultando em baixas frequências 

de infecção do trato urinário (ITU) e diminuição dos riscos de complicações do trato 

urinário superior .Diante disso a competência do enfermeiro é ampla, onde atua nas 

fases de aprendizagem do paciente  e de readaptação social; sendo de extrema 

importância o apoio durante este processo longo e árduo, que envolve todas as 

dimensões da qualidade de vida, tornando um desafio para o profissional e para o 

paciente e/ou cuidador. O enfermeiro deve possuir conhecimentos, habilidades, 

paciência e passar confiança, buscando melhorias para o desenvolvimento da técnica 

tornando-a mais segura e eficaz, favorecendo a prevenção de infecções urinárias 

recorrentes, traumas de uretra e de danos irreversíveis para o trato urinário inferior e 



superior. 5,6 Resultados preliminares: A análise dos estudos encontrados nas bases 

de dados evidenciaram até o momento que através da técnica correta do CVIL, do 

treinamento e acompanhamento pelo enfermeiro é possível obter tais benefícios: 

preservar o trato urinário, prevenir infecções , reestabelecer as atividades de vida 

diária, melhorar a qualidade de vida, segurança, baixo custo,  eficácia, fácil realização, 

reeducação vesical, favorece estímulos para a micção espontânea melhorando a 

autoestima e autoconfiança. Evita complicações decorrentes da distensão exagerada 

da bexiga, comprometimento renal, obstrução do canal uretral e incontinência urinária. 

É de extrema importância a capacitação dos enfermeiros para que o procedimento 

seja realizado de forma correta e deste modo o paciente possa obter tais benefícios. 

Os resultados deste estudo são parciais, encontra- se em fase de elaboração.7. 
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