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FUNDAMENTAÇÃO

•A infeção do trato urinário constitui a infeção associada aos cuidados de saúde,
mais prevalente em Portugal

(DGS, 2018)

•A utilização de dispositivos invasivos, como o cateter urinário, aumenta
significativamente o risco de infeção

(DGS, 2015)

•A redução da infeção urinária associada ao cateter urinário, integra uma das
metas do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026

(MS, 2021)



FUNDAMENTAÇÃO

•Nos doentes cirúrgicos, os cateteres urinários devem ser utilizados apenas
quando estritamente necessário, devendo ser removidos no prazo de 24h

(Gould et al., 2010)

•A infeção do trato urinário foi estatisticamente associada à infeção do local
cirúrgico

(Núñez-Pereira et al,. 2014) 

•A implementação de uma estratégia multimodal no âmbito da gestão do
cateter urinário nos doentes cirúrgicos, foi associada à diminuição da
frequência da utilização do cateter urinário e do seu tempo de permanência

(Stéphan et al., 2006)



METODOLOGIA DO PROJETO

OBJETIVOS

1. Determinar a taxa de incidência de doentes cirúrgicos submetidos a 

cateterização urinária

2. Identificar os motivos de cateterização urinária dos doentes cirúrgicos

3. Identificar os motivos de manutenção do cateter urinário dos doentes 

cirúrgicos, para além das 24h

4. Determinar o tempo médio de permanência do cateter urinário nos 

doentes cirúrgicos

5. Reduzir a taxa de cateterização urinária nos doentes cirúrgicos

6. Reduzir o tempo de permanência do cateter urinário nos doentes 

cirúrgicos



METODOLOGIA DO PROJETO

AMOSTRA

• 291 doentes cirúrgicos submetidos a cateterização urinária, no Centro
Cirúrgico Coimbra, no período de julho de 2019 a dezembro de 2021

• Excluídos doentes submetidos a cirurgia geniturinária



METODOLOGIA DO PROJETO

ESTRATÉGIA MULTIMODAL

• Grelha monitorização dos doentes submetidos a cateterização urinária

• Formação em prevenção da infeção urinária associada ao cateterismo
urinário

• Análise e discussão dos resultados com as equipas de enfermagem,
cirurgiões e anestesistas



RESULTADOS
MONITORIZAÇÃO DOS DOENTES CIRÚRGICOS SUBMETIDOS A CATERISMO URINÁRIO: 

2º SEMESTRE DE 2019 - 2º SEMESTRE DE 2021 (n=291)

INDICADORES M
2019

2º
SEMEST.

2020
1º

SEMEST.

2020
2º

SEMEST.

2021
1º

SEMEST.

2021
2º SEMEST

Taxa incidência 
de doentes 
cirúrgicos 

submetidos 
cateterismo 

urinário

4,12%
(291/7065)

4,67% 4,31% 4,56% 3,99% 3,14%
32,76%

Tempo médio 
de 

permanência
do cateter

urinário

1 dia e 14h 1 dia e 20h 1 dia e 12h 1 dia e15h 1 dia e 9h 1 dia e 13h
15,91%

Taxa de doentes 
com cateter

urinário >24h 73,80% 86,96% 64,68% 67,69% 70,97% 78,72%
9,48%



RESULTADOS

MONITORIZAÇÃO DOS DOENTES CIRÚRGICOS SUBMETIDOS A CATERISMO URINÁRIO: 

2º SEMESTRE DE 2019 - 2º SEMESTRE DE 2021 (n=291)

MOTIVO DE CATETERIZAÇÃO URINÁRIA

BO:  Tempo cirúrgico prolongado (87,16%)

Internamento: retenção urinária (75%)

JUSTIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA
CATETER URINÁRIO

Não realização do primeiro levante nas
primeiras 24h de pós-operatório,
associada à incapacidade de o doente
urinar para arrastadeira /urinol
(87,71%)



1. Falta de dados que permitissem realizar uma correta
monitorização

Criação de evidências nos registos de enfermagem: 

• Justificação da colocação e permanência do cateter urinário

• Realização de treino do doente na utilização de arrastadeira/urinol antes
de ir para o Bloco Operatório

• Ensinos ao doente no âmbito da prevenção da infeção associada ao
cateter urinário

PRINCIPAIS DIFICULDADES DE OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROJETO



2. Falta de uniformização dos registos

Motivo para a colocação e justificação para a permanência do cateter urinário;
Justificação para a não realização de treino do doente na utilização de
arrastadeira/urinol; Medidas adotadas para evitar a algaliação

• Definimos de forma consensualizada os motivos e justificações para a

permanência do cateter urinário, bem como os outros parâmetros

• Nos registos de enfermagem e grelha de monitorização estes campos

passaram a ser fechados com opções de resposta normalizadas

• Como forma de integrar outras opções de resposta incluímos “outro” , bem

como um campo de “redação livre”

PRINCIPAIS DIFICULDADES DE OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROJETO



1. Sensibilização dos enfermeiros para a gestão do cateter urinário:
menor frequência de utilização e menor tempo de permanência

2. Foco da equipa no objetivo: evitar cateterismo urinário e diminuir
o tempo de permanência do cateter urinário

3. Melhoria de registos de enfermagem: justificação de colocação e
permanência do cateter urinário

4. Introdução da vigilância epidemiológica – utilização do cateter
urinário

CONTRIBUTOS PARA A MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE 
DOS CUIDADOS



5. Sistematização do processo de monitorização

6. Promoção do treino do doente no utilização da
arrastadeira/urinol e ida do doente ao WC antes de ir para o BO

7. Sensibilização e foco na promoção do levante precoce do doente

8. Identificação da população em maior risco: doentes submetidos a
artroplastia da anca, do joelho, cirurgia a nível lombar e cervical

CONTRIBUTOS PARA A MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE 
DOS CUIDADOS



CONCLUSÃO

DIMINUIÇÃO

FREQUÊNCIA DE COLOCAÇÃO CATETER URINÁRIO 

TEMPO DE PERMANÊNCIA CATETER URINÁRIO 

FORMAÇÃO MONITORIZAÇÃO

DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

COM AS 
EQUIPAS

MELHORIA DA PRÁTICA DE CUIDADOS 

PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO ASSOCIADA AO CATETER URINÁRIO

COMUNICAÇÃO 
INTERSETORIAL 

(BO e serviço de 
internamento)



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Despacho nº 9390-A/2021 de 24 de setembro (2021). Diário da República nº 187/2021, II Série. Ministério da
Saúde. Lisboa, Portugal.

Direção-Geral da Saúde (DGS) (2015).“Feixe de Intervenções” de Prevenção de Infeção Urinária Associada a
Cateter Vesical. Departamento da Qualidade na Saúde: Norma nº19/2015 atualizada a 30.05.2017 DQS/DGS.
Lisboa, Portugal: Autor.

Direção-Geral da Saúde (DGS) (2018). Infeções e Resistências aos Antimicrobianos: Relatório Anual do Programa
Prioritário 2018. Lisboa, Portugal: Autor.

Gould, C. V., Umscheid, C. A., Agarwal, R. K., Kuntz, G., Pegues, D. A., & Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee. (2010). Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Last
update: June 6, 2019. 1-61

Núñez-Pereira, S., Rodríguez-Pardo, D., Pellisé, F., Pigrau, C., Bagó, J., Villanueva, C., & Cáceres, E. (2014).
Postoperative urinary tract infection and surgical site infection in instrumented spinal surgery: is there a
link?.Clinical Microbiology and Infection, 20(8), 768-773

Stéphan, F., Sax, H., Wachsmuth, M., Hoffmeyer, P., Clergue, F., & Pittet, D. (2006). Reduction of urinary tract
infection and antibiotic use after surgery: a controlled, prospective, before-after intervention study. Clinical
infectious diseases, 42(11), 1544-1551



OBRIGADA

sofia_mota@ccci.pt


