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16 de setembro

Melhorando a Segurança do Paciente em Larga-escala Brasil



PROADI-G6 | Lembrete

• Preencher lista de presença (chat ou QR Code)

https://forms.gle/LvL2w12LS5QUUMP47



Reduzir a 

densidade de 

incidência de 

ITU-AC em 30%, 

nas UTIs 

participantes, até 

outubro de 2023

Objetivo

Integrar pacientes e 
familiares na equipe de 

cuidados e na tomada de 
decisão

Desenvolver equipes 
multidisciplinares 
altamente efetivas 

Prestar aos pacientes com 
cateter vesical cuidados 
oportunos, baseados nas 

melhores práticas e 
evidências e de forma 

confiável

Direcionadores 
Primários Inserção

1. Indicar o uso de cateter vesical de demora apenas se for apropriado
2. Inserir cateter vesical com técnica asséptica e fixa-lo corretamente 
Manutenção
1. Manter o sistema de drenagem fechado
2. Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de 

drenagem
3. Realizar a higiene diária do meato uretral
4. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical

Criar um ambiente de colaboração mútua no planejamento e na
prestação dos cuidados

• Tornar os cuidados assistenciais em cuidados centrados nos 

pacientes e famílias

• Promover comunicação transparente e aberta entre pacientes, 

familiares e membros da equipe multidisciplinar

Diagrama Direcionador:
Redução da densidade de
incidência de Infecção do
Trato Urinário Associada
a Cateter Vesical de
Demora (ITU-AC)
Adulto

Promover cultura de 

qualidade e segurança, 

com relação a prevenção 

e ao controle de infecções 

• Desenvolver o diálogo aberto  

• Promover o compartilhamento de aprendizados

• Tornar a segurança do paciente uma prioridade na organização

• Desenvolver liderança visível

“Pacote” (Bundle)

Outras Mudanças  
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Qual é o plano para redução de ITU-AC?
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Pacote de Inserção de CVD
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• Pacote de inserção

1. Indicar o uso de cateter vesical apenas quando for apropriado

• Utilizar critérios para  indicação de inserção apropriada 

✓ Sua equipe (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicóloga) sabe quando o 
CVD tem indicação apropriada?

✓ Os critérios estão descritos e à disposição da equipe?

Estamos fazendo tudo corretamente?
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Critérios para manter o paciente com CVD



PROADI-G6 | Porque CVD é fator de risco para ITU-AC
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•Pacote de inserção

1. Indicar o uso de CVD apenas quando for apropriado

• Considerar alternativas à  inserção do cateter urinário e documentar a alternativa

✓Sua instituição tem fralda, condom, lençol gel, balança (pesar a fralda), comadres 
e papagaios?

✓A equipe de enfermagem sabe usar estas alternativas? 

✓Em sua instituição é utilizado o “fraldão de tecido” sobre a fralda descartável?

Estamos fazendo tudo corretamente?



PROADI-G6 | Alternativas ao uso do CVD

Fraldas descartáveis
- Vantagem: fáceis de utilizar, peso conhecido
- Desvantagem: dermatites e lesões de pele

Lençol impermeável
- Vantagem: menos dermatites, peso conhecido
- Desvantagem: saem do lugar ao mobilizar paciente

Comadre e papagaio
- Vantagem: disponível em todos os hospitais
- Desvantagem: se não forem individuais devem ser bem 

higienizadas  após o uso

Dispositivo de coleta externo
- Vantagem: não invasivo, menos perdas e maior controle
- Desvantagem: contra indicados se lesão de pele e retenção
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•Pacote de inserção

1. Indicar o uso de cateter vesical apenas quando for apropriado

• Documentar o motivo clínico da inserção baseado nos critérios

✓Em sua instituição é feito este registro? 

Estamos fazendo tudo corretamente?
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•Pacote de inserção

1. Indicar o uso de cateter vesical apenas quando for apropriado

• Selecionar corretamente o tipo e calibre adequado de cateter para cada 
indicação 

✓Sua equipe sabe quais os calibres de CVD existem e como fazer a melhor 
escolha? 

Estamos fazendo tudo corretamente?
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Adultos: 14  – 16 Fr (o calibre 16 é o mais recomendado por urologistas)

Adultos com hematúria: cateter acima de 18 com 3 vias (18 é opção)

Idealmente deve se selecionar o cateter de menor calibre possível que seja capaz de drenar 
adequadamente. Cateteres mais calibrosos aumentam o risco de espasmo uretral e de bexiga, dor e 
vazamento de urina. Entretanto Calibres maiores podem ajudar nos casos de próstata aumentada (não 
dobram). Pacientes com neobexiga, hematúria, grumos e cristais se beneficam de calibre maiores. 

Tipo de cateter e calibre correto

Foley Silicone Foley Latex

▪ Menos encrustação
▪ Menos toxicidade tecidual
▪ Menos maleável
▪ Dura 90 dias
▪ Menos formação biofilme
▪ Paredes mais grossas
▪ Balão pode desinsuflar
▪ 10 x mais cada 

▪ Mais encrustação
▪ Mais toxicidade tecidual
▪ Mais maleável
▪ Dura 45 dias
▪ Mais formação de biofilme
▪ Paredes mais finas
▪ Balão não desinfla sozinho
▪ 10 x mais barata que silicone
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•Pacote de inserção
2. Inserir CV com  técnica asséptica

Realizar higiene íntima com agua e sabão ou cloroexedina degermante antes 
da inserção

✓ Essa prática faz parte da sua rotina de inserção de CVD?

Estamos fazendo tudo corretamente?
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• Pacote de inserção
2. Inserir CV com  técnica asséptica

Utilizar técnica  asséptica de inserção do CVD segundo protocolo

✓ Sua equipe está capacitada para a técnica?

✓A técnica é padrão e está descrita?

✓São feitas validações anuais para os enfermeiros?    

✓ Sua instituição tem kits prontos que facilitam o trabalho e evitam que se esqueça de 
algum ítem?

✓Checklists de passagem estão sendo feitos?

✓Quem faz o checklist foi capacitado?

✓Os checklists mostram a realidade? 

Estamos fazendo tudo corretamente?
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•Pacote de inserção
2. Inserir CV com  técnica asséptica

Usar lubrificante estéril de uso único

✓Em sua instituição é usado 1 frasco novo para cada cateterismo?

Estamos fazendo tudo corretamente?
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•Pacote de inserção
2. Inserir CV com  técnica asséptica

Definir técnica adequada para prevenção de trauma

✓Sua equipe sabe como agir se dificuldade na inserção de CVD?

✓Sua equipe sabe que microtraumas aumentam risco de ITUACV?

Estamos fazendo tudo corretamente?

Posicionamento adequado do paciente



PROADI-G6 |

•Pacote de inserção
2. Inserir CV com  técnica asséptica

Fixar o CVD imediatamente após a inserção

✓Em sua instituição fixação de CVD é uma rotina obrigatória?

✓Essa rotina está sendo cumprida?

Estamos fazendo tudo corretamente?
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Pacote de Manutenção de CV
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•Pacote de manutenção
1. Manter o sistema de drenagem fechado

Utilizar sistema de drenagem fechado

✓A bolsa coletora de urina utilizada aí tem local próprio para coleta de urina? 

✓Sua equipe sabe como coletar urina? Se é com ou sem agulha?

✓Os médicos na sua instituição tem o hábito de prescrever lavagens vesicais mesmo sem hematúria?

Estamos fazendo tudo corretamente?
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•Pacote de manutenção 
2. Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem

• Manter bolsa de drenagem abaixo do nível da bexiga e 10 cm distante do 
chão

✓ Em sua instituição as bolsas de urina são mantidas longe do chão?

✓ Quando o paciente está na poltrona é possivel manter a bolsa longe do 
chão? 
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• Pacote de manutenção 

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

• Manter o fluxo de urina livre evitando dobras 

✓ Sua equipe vigia se o tubo coletor não dobrou a cada mudança de 
decúbito? 

✓ O tipo de fixação utilizado em sua instituição permite que o cateter não 
fique dobrado?
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• Pacote de manutenção 

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

• Esvaziar a bolsa coletora quando ela estiver com 2/3 da sua capacidade 
(1.300 ml)

✓ Qual a rotina de esvaziamento da bolsa coletora de urina na sua 
instituição?

✓Utilizam marcadores na bolsa? 

✓Possuem recipiente individual para desprezar a urina? 
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• Pacote de manutenção (Você faz checklist?)

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

• Utilizar um recipiente coletor individual e evitar o contado do dispositivo 
de drenagem com o recipiente

✓ A sua instituição possui frascos individualizados para esvaziamento da 
bolsa de urina?

✓Durante o esvaziamento o bico de drenagem não encosta no frasco?
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• Pacote de manutenção 

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

• Definir os cuidados de transporte e transferência do leito

✓ Sua equipe sabe em quais momentos a pinça corta fluxo deve ser fechada?

✓Sua equipe sabe que uma pinça esquecida fechada pode trazer complicações 
para o paciente?

✓Sua equipe esvazia a bolsa antes do transporte do paciente para evitar que 
caia durante o percurso?
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• Pacote de manutenção

3. Realizar a higiene diária do meato uretral (agua e sabão 3 x ao dia)

✓Sua equipe faz higiene intima nos pacientes com CVD?  

✓Sua equipe sabe qual o produto utilizar?

✓Sua equipe sabe que degermantes podem causar irritação se utilizados diariamente?

✓Você monitora se a higiene está adequada?

✓Esta tarefa está prescrita na prescrição de enfermagem?

✓Sua equipe ensina pacientes e acompanhantes como higienizar?

Estamos fazendo tudo corretamente?
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•Pacote de manutenção
3. Fixar o cateter vesical de forma segura, prevenindo movimentação e tração

✓ Sua equipe fixa os CVD?  

✓ Sua equipe sabe porquê os CVD devem ficar fixados?

✓ Sua equipe sabe como fazer uma boa fixação?

Estamos fazendo tudo corretamente?



Material necessário

- Tesoura
- 30 cm de cadarço
- 10 cm de micropore
- 15 cm de esparadrapo

Como fazer um fixador de cateter vesical 

1. Cole o esparadrapo sobre a 
tira de micropore deixando um 
espaço para uma prega  

2. Feche a prega 3. Usando a tesoura faça um 
orifício na prega 

4. Passe o cadarço no orifício. 
Prenda o cateter com um laço

1 2 3 4 
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•Pacote de manutenção
4. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical 

Utilizar instrumento para varredura diária dos cateteres em uso e se estão 
com indicação apropriada

✓ Em sua instituição existe um instrumento que registre a indicação do CVD 
e ele é atualizado diariamente? 

✓ Quem preenche este instrumento?

✓ O responsável pelo preenchimento foi capacitado?

✓ Os resultados desta coleta são avaliados? 

Estamos fazendo tudo corretamente?
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•Pacote de manutenção
4. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical 

Abordar equipe médica para remoção do CVD desnecessário

✓ Em sua instituição os médicos são parceiros na retirada de CVD que não 
são mais necessários?

✓Quando um cateter desnecessário é mantido pela equipe médica os 
enfermeiros escalonam o problema? 

Estamos fazendo tudo corretamente?
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•Pacote de manutenção

4. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical 

Registrar diariamente no prontuário do paciente as razões para 
manutenção do cateter 

✓ Em sua instituição é feito este registro?

✓ O registro diário fica disponível para toda equipe que cuida do 
paciente? 

Estamos fazendo tudo corretamente?
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https://forms.gle/BVujYJg2cqGtLfG47

Avaliação de reação Pós teste 

https://forms.gle/Qy1ZVC6evqk44WnM8

https://forms.gle/BVujYJg2cqGtLfG47

