
Cartão de confirmação de processo - CCP

CVD



Pacote de Manutenção do CVD Pacote de Manutenção do CVD

Conceito de mudança:
1. Manter o sistema de drenagem fechado 

(Durante coleta de amostra de urina)

1. Higienizou as mãos imediatamente 
antes de tocar nos materiais?

S

N

2. Os materiais foram abertos em técnica 
asséptica?

3. Realizou desinfecção da porta de coleta 
do CVD com movimentos circulares por 
10 segundos imediatamente antes da 
coleta de urina?

Em caso de CVD SEM porta de coleta 
preencher a pergunta abaixo

S

N

S

N

4. Todo o sistema do CVD (cateter e bolsa) 
foi trocado antes da coleta de urina 
utilizando a técnica estéril?

NA

S

N

NA
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Pacote de Manutenção do CVD Pacote de Manutenção do CVD

Conceito de mudança:

2. Executar a técnica correta durante 
manipulação do sistema de drenagem

(Desprezar diurese)

S

N

S

N

S

N

S

N

1. O volume da bolsa coletora estava 
abaixo de 2/3 de sua capacidade?

2. Higienizou as mãos imediatamente 
antes de tocar no CVD?

3. Para desprezar a diurese foi utilizado 
um recipiente limpo e individual? 

4. A bolsa coletora está posicionada  
abaixo do nível da bexiga, 10 cm acima 
do nível do chão (no mínimo) e o fluxo 
de urina está livre?
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Pacote de Manutenção do CVD

Conceito de mudança:

3. Realizar a higiene diária do meato uretral

1. Há registro nos três turnos da 
realização de  higiene do meato 
uretral?

S

N
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Pacote de Manutenção do CVD

Conceito de mudança:

4. Verificar diariamente a necessidade de 
manter o cateter vesical

1. Esta descrito alguma justificativa sobre 
a permanência do CVD que foi 
discutida no huddle/visita multi ?

S

N
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