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Recomendação  

 
Escolha não inserir ou manter cateteres vesicais (CV) por incontinência urinária ou conveniência do doente ou 

família, nem para monitorizar diurese em doentes não críticos. Indicações adequadas para CV: instabilidade 

hemodinâmica, necessidade de controlo rigoroso da diurese, uropatia obstrutiva, úlceras cutâneas da região 

perianal ou sagrada, perioperatório de procedimentos urológicos (máximo de 2 dias) e em situações de fim de 

vida, para conforto do doente e a seu pedido.  

Justificação  

 

As infecções do tracto urinário associadas ao cateter vesical são as infecções associadas aos cuidados de saúde mais 

frequentes.  

O uso de cateteres urinários sem indicações apropriadas aumenta o risco de infecções e está associado a uma maior 

morbilidade, mortalidade e custos em saúde. 

As normas de orientação publicadas recomendam que os hospitais e instituições de cuidados de longa duração 

desenvolvam, mantenham e promulguem políticas sobre as indicações apropriadas de inserção, técnica de inserção e 

manutenção do CV, estratégias de descontinuação, indicações de substituição e alternativas ao dispositivo. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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Recomendação original disponível em: 

http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/society-hospital-medicine-adult-urinary-catheters-for-incontinence-convenience-

monitoring/ 

 

Uma recomendação de: 

Colégio da Especialidade de Medicina Interna da Ordem dos Médicos 

 

Recomendação subscrita por: 

Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos 
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