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1. Resumo

O cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL) por Mitrofanoff é um método

consagrado para o esvaziamento da bexiga proporcionando prevenção de infecções

do trato urinário e preservação da função renal em crianças e adolescentes que tem

disfunção vesico esfincteriana de origem neurológica.

 A técnica cirúrgica de derivação urinária por meio de Mitrofanoff consiste na

confecção  de  um  conduto  cateterizável  continente  entre  a  bexiga  e  a  parede

abdominal.  Tem  por  objetivo  promover  continência  urinária  e  esvaziar  vesical

adequado. Tal procedimento cirúrgico exige cuidados específicos e principalmente,

treinamento aos familiares e/ou cuidador, e a criança para que possam realizar o

CVIL por Mitrofanoff. 

A  realização  desta  técnica  cirúrgica  permite  a  criança  e  adolescente  a

melhora na sua qualidade de vida e de sua família, trazendo melhoras significativas

na sua condição de saúde e no seu convívio social. Após a decisão conjunta entre a

equipe de saúde com a criança/família para a realização da Mitrofanoff, inicia-se um

treinamento pré-operatório  e  pós operatório  sobre  o manejo  do conduto e como

realizar o CVIL. O profissional com melhor preparo para desenvolver o treinamento é

o enfermeiro. 

Objetivo do estudo é da descrever os cuidados de enfermagem com crianças

e adolescentes que realizam cateterismo vesical intermitente por Mitrofanoff.

Para  desenvolver  a  pesquisa  optou-se  por  uma  revisão  bibliográfica

integrativa,  onde  será  elaborada  uma  pergunta  norteadora.  Em  seguida,  será

realizado  uma  análise  qualitativa  dos  dados,  que  permitirá  sumarizar  pesquisas

anteriores  e  delas  obter  dados  para  analisar  o  conhecimento  científico  sobre  o

assunto  investigado.  Os  dados  serão  coletados  por  meio  dos  bancos  de  dados

disponíveis na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) que engloba os textos da

Lilacs  (Literatura  Latino-americana  e  do  Caribe  de  Informação  em  Ciências  da

Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online). 

O estudo encontra-se em andamento, na fase de análise dos artigos para a

elaboração dos resultados.



2.Introdução

Os distúrbios miccionais que acometem crianças e adolescentes portadores

de doenças do sistema nervoso central ou periférico são conhecidas como bexiga

neurogênica, nos quais a disfunção decorre de doenças neurológica adquirida como

a  mielomeningocele,  anegesia  sacral  e  paralisia  cerebral,  e  para  adultos  com

patologia neurológicas como trauma raquimedular, Parkinson, esclerose múltipla e

diabetes mellitos.1

No  caso  da  lesão  por  etiologia  congênita,  observamos  prevalência  dos

disrafismo  neuromedulares.  De  modo  geral,  as  causas  congênitas  são

diagnosticadas precocemente no pré-natal através ultrassom. 1

Dentre  as  malformações  mais  frequentes  associadas  a  mielomeningocele

estão  as  disfunções  vesicointestinais,  anomalias  anatômicas,  como  pé  torto

congênito dificultando a deambulação, hidrocefalia e deficiência sensorial.  1

O principal objetivo do tratamento urológico da bexiga neurogênica é diminuir

os riscos de lesão do trato urinário superior, controlar e prevenir infecção urinária,

promover a continência e reintegrar socialmente a criança. 1

De  acordo  com  a  avaliação  diagnóstica,  as  intervenções  podem  incluir

alterações comportamentais, cateterismo vesical intermitente associado ou não ao

tratamento  farmacológico,  e  quando  indicadas,  ampliação  vesical  e  derivação

urinária externa continente. 1

Um número significativo de crianças que apresenta malformações urinárias,

na maioria  das vezes,  de origem congênita.  A principal  manifestação clínica é a

incontinência urinária e a incapacidade da criança em realizar o esvaziamento da

bexiga, necessitando de cateterização vesical intermitente. 2

O procedimento, descrito por Paul Mitrofanoff em 1980, baseia-se na criação

de  um tubo  cateterizável,  entre  a  bexiga  e  a  parede  abdominal,  que  permite  o

esvaziamento  vesical  por  cateterismo intermitente  limpo.  A estrutura  inicialmente

descrita foi o apêndice. 3



Cabe ressaltar que tal procedimento acrescentou muito a qualidade de vida

dos  pacientes,  principalmente  aqueles  com  bexiga  neurogênica,  oferecendo

liberdade, autonomia e um método eficaz para esvaziar a bexiga regularmente por

cateterização. 3

A apendivesicostomia laparoscópica por mitrofanoff é capaz e está coerente

com os resultados concebíveis  a  recuperação precoce,  retomada das atividades

diárias e excelente  método.  No pós-operatório  todas as crianças e adolescentes

foram capazes de realizar a autocateterização em posição vertical, tornando-se mais

independentes e com bom índice de satisfação. 4

Ao ser realizado a técnica de Mitrofanoff devemos seguir alguns cuidados de

enfermagem como: explicar o procedimento ao cliente, o passo a passo da técnica,

ressaltando a importância da higiene das mãos e o local onde será introduzido a

sonda, lubrificar a mesma com xilocaína gel por aproximadamente 5cm e introduzir

no estoma lentamente até iniciar a saída da diurese, e assim que parar conectar

uma seringa de 20 ml na ponta externa da sonda e aspirar o resíduo, em seguida

desprezá-lo. Após o término do procedimento, orientar a higiene das mãos. 5

A tomada de decisão do enfermeiro é muito importante na prática clínica, no

qual exige competência e habilidades para intervir com qualidade e segurança no

processo do cuidar. 6

Portanto  nesse projeto  se  propõem a descrever  cuidados de enfermagem

com  crianças  e  adolescentes  que  realizam  cateterismo  vesical  intermitente  por

mitrofanoff.

3. Objetivo

Objetivo do estudo é da descrever os cuidados de enfermagem com crianças

e adolescentes que realizam cateterismo vesical intermitente por Mitrofanoff.



4.Metodologia

Para  esse  projeto  será  utilizado  o  método  de  pesquisa  bibliográfica.  O

trabalho  será  desenvolvido,  exclusivamente,  através  de  fontes  bibliográficas,

buscando resposta, a partir de referências teóricas publicadas, neste caso, artigos

científicos,  possibilitando  obter  dados,  para  elaboração  desse  tipo  de  pesquisa.

Sendo  classificadas  com  relação  aos  objetivos  em  narrativas  (contribuem  e

procuram explicar a razão),  exploratórias (conhecimento do tema estudado) e as

descritivas  (apresenta  objetivos,  procurando  descrever  como  um  determinado

fenômeno ocorre). 7

Nessa pesquisa usaremos como base de dados BVS- Biblioteca Virtual da

Saúde ,  que  foi  desenvolvida  sob coordenação  do  Centro  Latino-  americano de

Informação  em  Ciências  da  Saúde  (Bireme),  que  é  uma  rede  de  fontes  de

informação on-line para a administração de conhecimento científico e técnico em

saúde,  a  Scielo  que  é  uma  biblioteca  eletrônica  que  abrange  uma  coleção

selecionada de periódicos científicos brasileiros, inclusive na área da saúde, A CIAIQ

que é o congresso Ibero- Americano em Investigação Qualitativa, no qual mantém

um crescente  sucesso,  comprometida  na  qualidade  no  contexto  da  investigação

qualitativa, a Urologia Essencial, que é uma das publicações oficiais da Sociedade

Brasileira  de  Urologia  -SBU,  que  providência  informações  de  alta  qualidade

direcionadas  para  prática  urológica  e  apresentadas  sempre  de  forma  didática,

Hospital Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba, que tem como foco excelência

tecnocientífica,  no  atendimento  humanizado  à  crianças  e  adolescentes   e  a

MEDLINE que é a base de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados

Unidos da América, que dispõe de artigos em inglês e espanhol.  Utilizaremos para

pesquisa Mitrofanoff como palavra-chave, assim iremos ter acesso à acervo digital

de  referências  científicas  na  área  da  saúde.  Para  realizarmos  uma  busca  mais

precisa,  utilizaremos  os  seguintes  Descritores  em  Ciência  da  Saúde  (Decs):

enfermagem pediátrica, cateterismo urinário, cuidados de enfermagem, crianças e

adolescentes, no qual permitirá e facilitará a busca de artigos científicos de forma

metodizada.



Como critério de inclusão utilizaremos o período de análise de pesquisa, que

será até o término do projeto. Na pesquisa delimitaremos nossas buscas com base

nos artigos com períodos de até 10 anos, no qual apresentará um conteúdo amplo

que agregará em nossa pesquisa. Utilizaremos artigos que constam nas principais

bases  de  dados:  inglês,  português  e  espanhol,  utilizaremos  textos  completos,

inclusive  disponíveis  na  base  de  dados  da  biblioteca  virtual  da  universidade-

MEDLINE, ferramentas online de tradução. Analisaremos o título, se está ligado aos

descritores  e  palavra-chave,  periódico  publicado,  levando  em  conta  o  perfil  da

revista, os artigos nacionais e internacionais, principalmente a população de estudo,

sendo  direcionados  à  crianças  e  adolescentes.  Alguns  artigos  realizaremos  a

exclusão pois não responderão ao objetivo proposto pelo estudo.

Os  resultados  serão  apresentados  com  a  formulação  de  quadros,

descrevendo a base de dados usada, Títulos, Autores, Ano de publicação, Método

adotado, País e Resultados.

Para análise dos dados, devemos usar algumas fases específicas: Leitura e

análise  inicial,  no  qual  já  iniciamos  com  separação  dos  artigos,  no  qual

aprofundaremos, com leitura do texto na íntegra e classificá-los Leitura exaustiva-

será uma leitura mais detalhada, no qual realizaremos resenha, permitindo assim

uma consulta  mais  rápida  e  Análise  comparativa,  no  qual  permitirá  comparar  à

análise dos textos e objetivo das pesquisas.

5. Desenvolvimento

Para  desenvolver  a  pesquisa  optou-se  por  uma  revisão  bibliográfica

integrativa,  onde  será  elaborada  uma  pergunta  norteadora.  Em  seguida,  será

realizado  uma  análise  qualitativa  dos  dados,  que  permitirá  sumarizar  pesquisas

anteriores  e  delas  obter  dados  para  analisar  o  conhecimento  científico  sobre  o

assunto  investigado.  Os  dados  serão  coletados  por  meio  dos  bancos  de  dados

disponíveis na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) que engloba os textos da

Lilacs  (Literatura  Latino-americana  e  do  Caribe  de  Informação  em  Ciências  da

Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online). 



6. Resultados Preliminares

O estudo encontra-se em andamento, na fase de análise dos artigos para a

elaboração dos resultados.



7.  Fontes consultadas

x

1.Alencar VP. Cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes:
análise  da  qualidade  de  vida  do  binômio  cuidador-criança  e  dos  fatores
envolvidos. Tese apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo para obtenção do título de Doutora em Ciências. 2016.

2.Almeida  FdA,  Goto  VdFO,  Santos  MAd,  Silva  M.  Brinquedo  Terapêutico:
Compreendendo o Significado de Realizar a Autocateterização pela Técnica de
Mitrofanoff para o Escolar.  Atas CIAIQ -  Investigação Qualitativa em Saúde.
2017; 02.

3.Braz MP, Martins F.  Princípio de Mitrofanoff – pequenos segmentos, grandes
soluções. Urologia Essencial. 2012 Jul - Set; 02(01).

4.Reddy MN,  Nerli  RB,  Patil  RA,  Jali  SM.  African  Journal  of  Paediatric  Surgery
(AJPS).  [Online].;  2015  [cited  2018  Maio.  Available  from:
http://www.afrjpaedsurg.org/article.asp?issn=0189-
6725;year=2015;volume=12;issue=2;spage=126;epage=130;aulast=Reddy.

5.Giamberardino  Filho  DDD.  Mielomeningocele.  Hospital  Pequeno  Príncipe  -
PROJETO SABER + PARTICIPAR MELHOR. 2016.

6.Silva  ACd.  Cateterismo  Vesical  Intermintente.  4º  Congresso  Integrado  do
Conhecimento. 2013; 04.

7.Faria ACd, Cunha Id, Felipe YX. Manual Prático para Elaboração de Monografias.
7th ed.: Vozes; 2013.

x


