Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

Como cuidar do meu cateter urinário externo?
O que é um cateter urinário
externo?
Um cateter urinário externo é uma manga
ou bainha de material suave que se
ajusta ao longo do pênis ou é fixada
diretamente à glande. Os cateteres
externos são aplicados com:
• Um adesivo dentro da bainha, ou

Como coloco o cateter?
 Lave o pênis com sabão e água, e
seque-o cuidadosamente
 Verifique que todos os adesivos ou
cremes de barreira foram removidos
 Aplique um protetor para a pele e
deixe secar (caso o fabricante
permita)

• Um adesivo aplicado ao pênis antes
da aplicação, ou

 Deixe o prepúcio na posição natural
(abaixo da cabeça do pênis)

• Uma tira aplicada sobre a bainha
após o posicionamento do cateter.

 Evite cremes e unguentos

O cateter é fixado sobre uma bolsa de
drenagem urinária, que coleta a urina.
Esse sistema é usado para prevenir a
umidade causada por incontinência
urinária de curta duração (temporária) ou
de longa duração (crônica). O cateter
deve estar preso, ser a prova de fugas,
confortável e fácil de colocar e remover.

Como escolho o tipo de
cateter?
Os usuários devem fazer escolhas com
base em suas necessidades (tipo e
padrão da incontinência), habilidade de
uso (destreza), anatomia e apoio da
família ou cuidador. Existem muitos tipos
de cateteres externos, cada um feito de
diferentes materiais e com características
diversas. Os fabricantes de cateteres têm
diretrizes específicas sobre tamanhos e
colocação. É essencial uma avaliação
cuidadosa, com instruções de um clínico.

 Apare os pelos púbicos longos com
tesouras ou use a touca fornecida

Como removo o cateter?
 O tempo de uso é recomendado pelo
fabricante
 A remoção pode se tornar mais fácil
após umedecer o pênis com um pano
aquecido por 30 segundos
 O tempo de uso é geralmente de 12 a
72 horas
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Quais são as dicas de
cuidado?
• Verifique a situação da pele após
cada remoção e saiba quais sintomas
devem ser relatados:
o Vermelhidão ou inchaço do pênis,
glande ou testículos;
o Qualquer ferimento aberto na
pele do pênis ou dos testículos;
o Febre, urina turva, urina com mau
cheiro, se sentindo doente, com
dor nos lados do corpo.
• Mantenha uma ingestão adequada de
fluidos: recomenda-se oito copos de
240 ml, caso não esteja em dieta de
restrição de fluidos.
• Mantenha a bolsa de drenagem
acima do chão e abaixo do nível da
bexiga.
• Mantenha o tubo reto e use um
dispositivo de fixação. Um tubo
vincado, torcido ou dobrado irá
impedir a urina de fluir livremente da
bexiga e para a bolsa de drenagem.
• Esvazie a bolsa de drenagem pelo
menos duas ou três vezes por dia. A
bolsa não deve ficar cheia.
• Limpe a perna e as bolsas de
drenagem diariamente. Soluções
preparadas comercialmente são
disponíveis nos fornecedores ou
fabricantes. Também é possível usar
soluções caseiras, como vinagre a
água (diluídos a 1:3) ou água
sanitária (5,25%) e água (diluição a
1:10).

• Para obter uma amostra limpa,
colete-a em um cateter e bolsa de
drenagem sem uso e recém
colocados.

Solução de problemas
Caso use a bainha não adesiva, use uma
fita dupla-face ou de silicone ao invés de
espuma, para permitir elasticidade e
expansão, especialmente para pacientes
com a função erétil intacta.

Caso o cateter externo caia:
• Verifique o pênis na posição em que
estava quando a bainha caiu.
• Caso o pênis se retraia em certas
posições, pode ser necessária uma
bainha mais curta.
• Determine se foi usado algum creme
antes da colocação da bainha. Com o
uso de cremes, o adesivo não
funciona.
Caso não haja urina na bolsa de
drenagem, assegure-se de que:
• a bainha não caiu, nem está muito
apertada
• o tubo não está vincado, dobrado ou
torcido.
Veja a folha de informações sobre
drenagem urinária do Danbury Hospital
para obter mais informações sobre os
cuidados com a bolsa de drenagem
urinária.
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Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especializados disponíveis no Danbury
Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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