
POP 23 - CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO FEMININO 

Objetivo: promover o esvaziamento da bexiga com finalidade diagnóstica ou terapêutica 

impedindo a distensão abdominal. 

Execução: Enfermeiro e Médico 

Material: 

1. EPIs (Equipamentos de proteção individual) 

2. Biombo 

3. Bandeja 

4. Sonda ureral de alivio de calibre compatível; 

5. Kit de cateterismo vesical estéril contendo 1cuba rim, 1cuba redonda,1pinça; 

6. Pacote de gaze estéril; 

7. Almotolia de PVPI tópico ou solução de clorexidina aquosa 0,2%; 

8. Gel hidrossolúvel lubrificante ou anestésico gel a 2%; 

9. Luvas estéreis 

10. Material para higiene íntima se necessário; 

Procedimento: 

1. Explicar o procedimento a paciente e posicioná-la; 

2. Manter a privacidade da paciente; 

3. Higienizar as mãos; 

4. Reunir e preparar o material; 

5. Posicionar a paciente em posição de decúbito dorsal com os joelhos 

flexionados e afastar os pés sobre o leito; 

6. Calçar as luvas de procedimento; 

7. Realizar a higiene perineal, caso necessário; 

8. Higienizar as mãos; 

9. Abrir o pacote estéril de cateterismo entre as pernas da paciente, 

com cuidado para não contaminar; 

10. Abrir o pacote de gaze estéril dentro da cuba redonda e umedecer as 

gazes com o PVPI ou clorexidina aquosa 2%; 

11. Calçar as luvas estéreis; 

12. Afastar, com uma das mãos os pequenos lábios de modo que o meato 

uretral seja visualizado, mantendo afastados até que o cateterismo 

termine; 



13. Realizar antissepsia da região perineal com PVPI tópico ou 

clorexidina aquosa 2% e gaze estéril com movimentos únicos; 

14. Lubrificar a sonda com xylocaína 2%; 

15. Introduzir a sonda no meato uretral ate a saída e urina; 

16. Observar volume drenado, características da urina; 

17. Recolher todo material usado e encaminhá-lo ao expurgo, deixando a unidade 

em ordem; 

18. Retirar as luvas; 

19. Higienizar as mãos; 

20. Registrar a anotação de enfermagem; 

Registro: Registrar o procedimento realizado e as características da diurese, data e 

horário do procedimento, tamanho do cateter utilizado, carimbo e assinatura de quem 

realizou a técnica em prontuário ou Ficha de atendimento ambulatorial, registrar o 

procedimento no sistema eletrônico e lançar o procedimento. 

 


