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com cateter urinário

5 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS FUNDAMENTAIS PARA PACIENTE COM CATETER URINÁRIO

 

 

HIGIENIZE SUAS MÃOS QUANDO MANIPULAR CATETER 
URINÁRIO E SISTEMA DE DRENAGEM

Imediatamente antes de quaisquer tipos de manipulação do 
cateter urinário e sistema de drenagem que possam causar a 
contaminação da urina estéril, tais como:
2a. Inserir ou utilizar cateter urinário de demora, intermitente, 
ou condom; imediatamente antes de calçar luvas estéreis; 
2b. Acessar o sistema de drenagem para coletar amostra de 
urina ou para esvaziar a bolsa coletora de urina.

POR QUÊ? Para proteger o paciente contra micro-organismos, 
incluindo os do próprio paciente.

HIGIENIZE SUAS MÃOS QUANDO MANIPULAR CATETER 
URINÁRIO E SISTEMA DE DRENAGEM
Imediatamente após quaisquer procedimentos envolvendo  
cateter urinário ou sistema de drenagem que possam levar ao 
contato com a urina, tais como:
3a. Coletar amostra de urina;
3b. Esvaziar a bolsa coletora de urina; 
3c. Remover o cateter urinário.

POR QUÊ? Para proteger a si próprio e o ambiente 
assistencial dos micro-organismos do paciente.

• Certificar-se que há indicação apropriada para uso de cateter urinário de demora;

• Usar sistema de drenagem fechado com válvula antirrefluxo e mantê-lo fechado;

• Inserir o cateter com técnica asséptica, usando luvas estéreis;

• Avaliar o paciente diariamente para determinar se o cateter ainda é necessário;

• Pacientes com cateter urinário de demora não necessitam de antibióticos (incluindo bacteriúria assintomática), a menos que tenham 
infecção documentada.
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