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Os profissionais de Enfermagem possuem importante papel na prevenção e controle de 
infecção do trato urinário, já que 80%, aproximadamente, é atribuída à inserção de cateter 
urinário e representa o local com maior índice de infecção hospitalar. O presente trabalho tem 
como objetivo ampliar o conhecimento à respeito da cateterização vesical, bem como 
investigar suas conseqüências e nos atualizarmos sobre descobertas recentes que estejam 
relacionadas ao assunto abordado. O estudo que se segue é uma revisão bibliográfica cujo tema é 
cateterismo vesical. Foram usados como fonte de dados artigos publicados em revistas e jornais. 
Todos disponíveis na base de dados Scielo Brasil e publicados a partir de 2002. Para melhor 
compreensão e visualização dos resultados, os artigos foram sistematizados e apresentados em uma 
tabela segundo o autor, ano de publicação, metodologia utilizada no estudo e resultados e discussões. 
A prevenção de complicações decorrentes da inserção de um cateter vesical, de um modo geral, está 
nas mãos da enfermagem. Com isso faz-se necessário o conhecimento das normas e técnicas para 
realização do procedimento, que requer destreza técnica e manutenção da técnica limpa ou asséptica, 
que dependerá se o uso é crônico ou transitório, respectivamente, levando-se em conta também fatores 
biológicos do paciente, como imunossupressão. A escolha da técnica, bem como o domínio desta 
é importante para evitar e controlar os riscos de infecção do trato urinário, visando o rápido 
restabelecimento do paciente e melhor de sua qualidade de vida. 
 
Palavras chaves: cateterismo vesical, controle e infecções. 
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