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RESUMO 

 

Introdução: O número de idosos é crescente no Brasil e consequentemente aumenta o numero 

de doenças próprias do envelhecimento e dentre essas alterações o sistema urinário do idoso 

pode apresentar características especificas que irão necessitar de intervenções especificas. 

Objetivo Geral: Analisar as intervenções de enfermagem para o idoso com Eliminação Urinária 

Prejudicada. Objetivos específicos: Identificar as intervenções descritas na literatura para o 

idoso com eliminação urinária prejudicada; Comparar as intervenções identificadas na literatura 

com a linguagem padronizada da Classificação Internacional de Enfermagem (NIC). Método: 

Revisão integrativa onde foram utilizadas as bases de dados CINAHL, PUBMED, SCOPUS e 

LILACS para consulta. Nesta busca foram selecionados, por título e resumo, um total de 22 

artigos sendo que 3 artigos foram excluídos pois não tratavam do tema e 1 estava em formato de 

dissertação. A amostra de artigos obtidos incluídos no estudo então foi um total de 18 artigos 

após serem analisados na integra. Utilizou-se também a estratégia PICO para formulação da 

pergunta de pesquisa. Resultados: Como produto desta análise foram encontradas intervenções 

para Infecção do trato urinário associada a cateter e para Incontinência urinária que 

posteriormente foram mapeadas com as intervenções propostas pela NIC. Algumas intervenções 

prospostas pela NIC não obtiveram correspondência com as encontradas na literatura. Porém 

também houveram intervenções encontradas na literatura que não obtiveram correspondência 

com as intervenções propostas pela NIC, intervenções estas que se mostram com maior grau de 

evidência sendo muito mais eficazes para o cuidado.   Conclusão: Destaca-se a necessidade e a 

importância de realização, na área da enfermagem, de pesquisas afim de buscar intervenções 

baseadas em evidências por esta área não ser ainda tão explorada e o quão isso é importante para 

ser aplicado na prática clínica aumento a qualidade do cuidado prestado e diminuindo a 

variabilidade de intervenções muitas vezes pautadas na prática cotidiana. 

 

Descritores: 1. Idoso. 2. Cuidado de Enfermagem. 3. Sistema Urinário.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The number of elderly is increasing in Brazil and consequently increases the 

number of diseases of the aging and these changes among the urinary system of the elderly may 

present specific features which will require specific interventions. General Objective: To 

analyze the nursing interventions for the elderly with Impaired Urinary Elimination. Specific 

Objectives: Identify the interventions described in the literature for the elderly with impaired 

urinary elimination; Compare the interventions identified in the literature with the standardized 

language of the International Classification of Nursing (NIC). Method: Integrative review where 

we used the databases CINAHL, PUBMED, SCOPUS and LILACS for consultation. This search 

were selected by title and summary, a total of 22 items of which 3 studies were excluded because 

it dealt with this matter and one was in the form of dissertation. The sample of articles obtained 

was then included in the study a total of 18 articles after they are analyzed in full. We also used 

the PICO strategy for formulating the survey question. Results: As a product of this analysis 

were found interventions for urinary tract infection and catheter-associated urinary incontinence 

were subsequently mapped to the interventions proposed by the NIC. Some interventions 

prospostas obtained by NIC not match those found in the literature. But there were also 

interventions in the literature that failed to match the interventions proposed by the NIC, that 

these interventions show greater degree of evidence is much more effective care. Conclusion: 

The study highlights the need and importance of achievement in the field of nursing research in 

order to seek evidence-based interventions for this area not yet explored so and how important it 

is to be applied in clinical practice to increase quality of care provided and reducing the 

variability often guided interventions in everyday practice. 

 

Descriptors: 1. Aged. 2. Nursing Care. 3. Urinary System. 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO _______________________________________________________ 13  

1.1. MOTIVAÇÃO ________________________________________________________13 

1.2.CONTEXTUALIZAÇÃO________________________________________________13 

1.3.QUESTÃO DE PESQUISA ______________________________________________17 

1.4.OBJETIVO GERAL ____________________________________________________17 

1.5.OBJETIVOS ESPECÍFICOS _____________________________________________ 17 

1.6.JUSTIFICATIVA ______________________________________________________ 17 

1.7.RELEVÂNCIA ________________________________________________________19 

2. REVISÃO DE LITERATURA ____________________________________________20 

2.1.ALTERAÇÕES URINÁRIAS NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO _________20 

2.2.COMPLICAÇÕES URINÁRIAS NO PÓS OPERATÓRIO DO IDOSO ___________ 23 

2.3.PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA ____________________________________27 

3. MÉTODO ____________________________________________________________ 30 

3.1.REVISÃO INTEGRATIVA ______________________________________________ 30 

3.2.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS __________________________________ 30 

4. RESULTADOS _______________________________________________________ 34 

5. DISCUSSÃO _________________________________________________________ 45 

6. CONCLUSÃO ________________________________________________________ 56 

7. REFERÊNCIAS _______________________________________________________ 58 

7.1.OBRAS CITADAS ____________________________________________________ 58  

7.2.OBRAS CONSULTADAS ______________________________________________ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Quadro 1. Representação do diagnóstico de enfermagem eliminação urinária prejudicada 
segundo a NANDA 2011. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. ___________________________ 15 

Quadro 2. Intervenções de enfermagem para o Diagnóstico de Enfermagem Eliminação 

Urinária prejudicada segundo a NIC, 2010. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. _____________ 16 

Quadro 3. UFF/EEAAC: Artigos selecionados de forma nominal. Niterói-RJ, 2013. ________35 

Quadro 4. Intervenções encontradas nos artigos para Incontinência Urinária. UFF/EEAAC. 

Niterói-RJ, 2013. _____________________________________________________________39 

Quadro 5: Intervenções encontradas nos artigos para Infecção do Trato Urinário associada a 

cateter. UFF/EEAAC Niterói-RJ, 2013. ___________________________________________40 

Quadro 6. Representação do cruzamento das intervenções encontradas na literatura com as 

intervenções propostas pela NIC. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. ______________________41 

Quadro 7. Intervenções encontradas na literatura sem correspondência com a NIC.  

UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. _________________________________________________42 

Quadro 8. UFF/EEAAC: Intervenções NIC sem correspondência com a literatura. Niterói-RJ, 

2013. _______________________________________________________________________43 

Figura 1. Fluxograma dos artigos selecionados por título e resumo. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 

2013. _______________________________________________________________________34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. UFF/EEAAC: Distribuição das publicações nas bases de dados LILACS, PUBMED, 
CINAHL e SCOPUS com os descritores: Idoso, Sistema Urinário e Cuidado de Enfermagem, 
entre os anos de 2007 a 2012. Niterói-RJ, 2013. _____________________________________18 

Tabela 2: Artigos selecionados por título e resumo. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. _______34 

Tabela 3. UFF/EEAAC: Artigos selecionados após serem analisados na íntegra. Niterói-RJ, 
2013. _______________________________________________________________________35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

1.1.MOTIVAÇÃO 

 

O tema “Intervenções de enfermagem para pacientes idosos com eliminação urinária 

prejudicada” surgiu de situações vivenciadas na prática discente. A vivência com pacientes nos 

estágios teórico-práticos, a experiência como monitora na Disciplina de Enfermagem na Saúde 

do Adulto e do Idoso II em clínica cirúrgica, e no estágio em emergência como Acadêmico 

Bolsista ampliaram a necessidade pessoal de novos estudos sobre a temática. 

Além disso, a aproximação com idoso no domicilio com incontinência urinária me fez 

despertar pelo interesse em desenvolver o estudo. Saber suas particularidades, limitações e como 

aplicar intervenções, considerando o processo de envelhecimento especificamente. 

Já na prática como Acadêmico Bolsista comecei a perceber o idoso em situação 

vulnerável. Devido a múltiplas morbidades o cuidado torna-se efetivo com vista à investigação 

de suas especificidades e redução do risco de complicação referente ao trato urinário.  

Dentre estes abrangem as transformações do sistema urinário, por meio de avaliações e a 

necessidade de intervenções geriátricas específicas com recursos para fornecer a visão nos 

aspectos necessários ao processo de envelhecimento. 

1.2.CONTEXTUALIZAÇÃO 

Todo organismo vivo começa a envelhecer a partir da concepção. O processo de 

amadurecimento ou de envelhecimento ajuda o individuo a atingir o nível de funcionamento 

celular, orgânico e sistemático necessário para realizar as etapas da vida. O envelhecimento não e 

uma doença incapacitante; mesmo com as limitações que podem ser impostas pelas patologias do 

final da vida, as oportunidades para utilidade e prazer são bastantes presentes.
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Cada pessoa envelhece de maneira individualizada, embora algumas características gerais 

sejam evidentes na maioria dos indivíduos de uma determinada faixa etária (ELIOPOULOS, 

2011). 

Dentre essas alterações o sistema urinário do idoso pode apresentar características 

específicas nas quais irão necessitar de intervenções especificas. No homem a hiperplasia 

prostática benigna, por exemplo, pode causar retenção urinária, sintomas urinários irritativos, 

incluindo a frequência, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e múltiplas micções 

noturnas. Na mulher os músculos perineais relaxados, instabilidade do detrusor (incontinência 

por urgência), disfunção uretral (incontinência urinaria por estresse) podem causar a síndrome da 

urgência/frequência, “tempo de advertência” diminuído, mapeamento do banheiro; gotas de urina 

eliminadas com a tosse, risos e mudança de posição (SMELTZER e BARE, 2009).  

Esse quadro clínico urinário carece de estratégias específicas à clientela idosa se 

comparado com outros grupos etários, pois as próprias mudanças decorrentes do processo de 

envelhecimento e presença de doenças associadas podem comprometer o equilíbrio funcional e 

aumentar a vulnerabilidade dos idosos em apresentar complicações. 

A partir disso, a sistematização da assistência em enfermagem no cuidado ao idoso com 

problemas urinários envolve estudos compostos por etapas ordenadas de forma lógica que tem 

por finalidade o bem-estar do cliente (BERGER, 1995). Trata-se efetivamente de um método de 

trabalho sistemático, o qual permite que o enfermeiro tome decisões que sustentem intervenções 

baseadas num juízo crítico próprio da enfermagem em vez de um processo de tentativas e erro. 

Pois a atuação de enfermagem nos problemas urinários deve-se apoiar em fundamentação 

científica, realizada em benefício do paciente, de forma prevista, relacionada ao diagnóstico de 

enfermagem e aos resultados esperados (DA MATA; NAPOLEÃO, 2010)  

As intervenções podem incluir tanto cuidados diretos e/ou indiretos, como aqueles 

voltados para a família e para a comunidade, incluindo tanto aspectos fisiológicos quanto os 

psicossociais, em locais de assistência diversificados, sejam estes na unidade de internação ou no 

cuidado domiciliar (POTTER e PERRY, 2009). 

A padronização de linguagem profissional de enfermagem é o alicerce da documentação 

das etapas do processo de enfermagem: diagnóstico, intervenções e resultados, relacionadas com 

as respectivas classificações: Nanda Internacional-Nanda-I; Nursing Interventions 
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Classification-NIC; e Nursing Outcomes Classification-NOC. Tem-se a etapa diagnóstica, 

definida pela NANDA-I, como: 

 

um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, uma família ou uma 
comunidade com relação a problemas de saúde reais ou potenciais / processos de vida 
que fornecem a base para uma terapia definitiva que busca alcançar resultados nos quais a 
enfermagem é necessária (NANDA-I, 2011, p.33)  

 

Envolvendo o cliente com problemas urinários enquadra-se o diagnóstico de enfermagem 
Eliminação urinária prejudicada com suas especificações expressas no Quadro 1 (NANDA-I, 
2011, p.116): 

Quadro 1. Representação do diagnóstico de enfermagem eliminação urinária prejudicada 
segundo a NANDA 2011. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. 

Eliminação Urinária Prejudicada  

Domínio  Eliminação e troca 

Classe I Função urinária 

Definição  Disfunção na eliminação de urina  

Características definidoras Disúria  

Frequência (poliúria) 

Hesitação (dificuldade/demora para 

iniciar a micção) 

Incontinência  

Noctúria 

Retenção urinária  

Urgência  

Fatores relacionados  Dano sensório-motor 

Infecção no trato urinário  

Múltiplas causas  

Obstrução anatômica  
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O diagnóstico de eliminação urinária prejudicada é amplo para o uso clínico eficaz. Por 

essa razão, o enfermeiro deve usar diagnóstico mais específico realizando uma investigação 

focalizada para determinar se a incontinência é transitória, em resposta a uma condição aguda (p. 

ex., infecção, efeitos colaterais de medicamento), ou seja, qual a etiologia do problema urinário. 

E de acordo com a Classificação NIC, as intervenções de enfermagem podem ser 

definidas como “tratamento baseado no julgamento clínico e no conhecimento, realizado por um 

enfermeiro para melhorar os resultados obtidos pelo paciente/cliente” (BULECHEK, BUTCHER 

e DOCHTERMAN, 2010, p.44), as descritas como relacionados à Eliminação urinária 

prejudicada, estão descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Intervenções de enfermagem para o Diagnóstico de Enfermagem Eliminação 

Urinária prejudicada segundo a NIC, 2010. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. 

Sondagem VESICAL Controle de MEDICAMENTOS 

Sondagem VESICAL: intermitente Controle do PESSARIO  

Controle de eliminação URINÁRIA Cuidados na incontinência URINÁRIA 

Controle da musculatura PÉLVICA Cuidados na incontinência URINÁRIA: 

Enurese 

Controle HIDRICO Cuidados na retenção URINÁRIA 

Irrigação VESICAL Monitorização HIDRICA 

Prescrição de MEDICAMENTOS Treinamento do habito URINÁRIO 

Intervenções adicionais optativas  

Controle da DOR Ensino: treinamento para o uso de VASO 

SANITÁRIO 

Controle da INFECÇÃO Proteção contra INFECÇÃO 

Controle do PESO Redução da ANSIEDADE 

Cuidados com o PERÍNEO Supervisão da PELE 

Cuidados com SONDA: urinário Terapia por HEMODIÁLISE 

Cuidados Pós-PARTO  
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 Assim, tem-se ações de enfermagem descritas para Eliminação Urinária Prejudicada, 

porém em sua maioria são sub-utilizadas na prática e não levam em consideração as 

características do processo de envelhecimento. Por isso se faz necessário a investigação das 

intervenções específicas para esta população já que têm-se considerações gerontológicas 

importantes.  

 

1.3.QUESTÃO DE PESQUISA 

Quais as intervenções de enfermagem para o idoso com eliminação urinária prejudicada? 

1.4.OBJETIVO GERAL 

Analisar as intervenções de enfermagem para o idoso com Eliminação Urinária 

Prejudicada  

1.5.OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Identificar as intervenções descritas na literatura para o idoso com eliminação 

urinária prejudicada. 

• Comparar as intervenções identificadas na literatura com a linguagem 

padronizada da Classificação Internacional de Enfermagem (NIC). 

 

1.6.JUSTIFICATIVA  

Nos últimos anos pode ser observado o aumento do número de idosos no Brasil, o qual 

em 1960 era de 3 milhões, prosseguindo para 7 milhões em 1975, e 20 milhões em 2008, 

representando um aumento de quase 700% em menos de 50 anos. Consequentemente, doenças 

próprias do envelhecimento também aumentaram. Um dos resultados dessa dinâmica é a maior 

procura dos idosos por serviços de saúde (VERAS, 2009).  

Os cuidados de saúde constituem um gasto excessivo para os idosos, que representam 

aproximadamente 13% da população, consumindo mais de 33% dos custos de cuidados de saúde, 

principalmente no ultimo ano de vida (HOOVER et al.,2002). Estes ocupam quase metade dos 
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leitos hospitalares para adultos, utilizam mais de dois terços dos serviços de cuidados disponíveis 

e passam 3 vezes mais dias em hospitais e 30 vezes mais dias em instituições de cuidados de 

longo prazo que as pessoas mais jovens (MILLER, 2004). 

Em pacientes com idade igual ou maior que 60 anos os problemas urinários podem ser 

relacionados com outras doenças. Os índices para mulheres apesar de próximos são maiores, 

com 23,8%, enquanto para os homens correspondem aos 23,3%. Os diagnósticos são feitos em 

sua maioria nas clínicas cirúrgicas, no centro obstétrico e na clinica médica, respectivamente 

com 48%, 37% e 22 %, sendo as cirurgias geniturinárias presentes em 25,9% dos pacientes 

(SILVA e SANTOS, 2005), o que traduz a relevância do tema. 

Na tabela a seguir apresentam-se as publicações sobre a temática referente aos anos de 

2007 a 2012.  

 

Tabela 1. UFF/EEAAC: Distribuição das publicações nas bases de dados LILACS, PUBMED, 

CINAHL e SCOPUS com os descritores: Idoso, Sistema Urinário e Cuidado de Enfermagem, 

entre os anos de 2007 a 2012. Niterói-RJ, 2013. 

Descritores  PUBMED CINAHL SCOPUS LILACS 
Idoso x Cuidado de 
Enfermagem 

22.334 2.626 10.986 89 

Idoso x Sistema Urinário 17.090 22 2.384 2 
Cuidado de Enfermagem x 
Sistema Urinário 

 
322 

 
3 

 
43 

 
1 

Idoso x Cuidado de 
Enfermagem x Sistema 
Urinário 

 
108 

 
2 

 
18 

 
0 

 

Observa-se no resultado do cruzamento dos descritores dispostos na literatura 

internacional representada principalmente pelas bases CINAHL e SCOPUS. Quanto mais 

específico for a combinação dos descritores menor é a quantidade de aparecimento dos estudos, 

fato este corroborado pelo maior número de artigos com o descritor combinados dois a dois e sua 

diminuição com o arranjo dos três descritores. Esta afirmação comprova que ainda são poucas as 

pesquisas que abordem a temática, o que justifica a pesquisa proposta.  

Tal afirmativa, associada com o quadro epidemiológico anteriormente descrito, que 

representa o número de idosos com problemas urinários são necessários estudos que possam 



19 
 

identificar intervenções que favoreçam a melhora e a cura dos problemas urinários apresentado 

pelos idosos. 

 

1.7.RELEVÂNCIA 

A observância dos problemas urinários em idosos remete a necessidade de intervenções 

especificas para estes, fazendo que estes tenham uma melhor qualidade de vida agregando saúde 

aos seus anos adicionais. 

Além disso, o estudo contribuiu para formação, atualização e aprofundamento desta 

temática para estudantes e profissionais com a organização e análise de informações inerentes ao 

idoso, de forma que este estudo auxilie na ênfase dos aspectos de aplicação das intervenções na 

prática de enfermagem. Estes emergem tanto, pelo envelhecimento da população como, pelo 

consequente aumento da afirmação da prática de enfermagem baseada em evidência. 

Ainda observa-se um tímido fomento a pesquisa nesta área, já que não há muitas 

intervenções especificas pra essa clientela e ainda há aquelas que não são contempladas pela 

literatura ou que não são postas na prática profissional.  

Outros estudos surgem a partir desta pesquisa, como testar clinicamente as intervenções 

mais prevalentes para os idosos em estudos posteriores, dando cada vez mais especificidade para 

que possa atender as necessidades de intervenção do idoso. 

Este estudo se insere na linha de pesquisa ‘O cuidado de enfermagem ao idoso e sua rede 

cuidadora’ do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica (NEPEG) 

contribuindo na continuidade dos estudos na área da eliminação e troca em gerontologia e, 

conseqüente fortalecimento da produção do grupo. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.ALTERAÇÕES URINÁRIAS NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

O processo de amadurecimento ou de envelhecimento ajuda o individuo a atingir o nível 

de funcionamento celular, orgânico e sistemático necessário para realizar as funções de cada 

etapa da vida. Apesar de sua normalidade e de sua naturalidade muitas pessoas enfrentam o 

envelhecimento como se fosse uma experiência patológica. 

Porém, as melhorias no cuidado de saúde e nas condições de vida em geral garantem que 

mais indivíduos tenham a oportunidade de atingir uma idade avançada e vivam mais anos de 

produtividade neste segmento da vida em comparação as gerações anteriores (LIMA e 

CAMPOS, 2011). 

A enfermagem tornou-se, ao longo dos anos, crescentemente consciente de seu papel na 

promoção da experiência do envelhecimento saudável na garantia de promoção a saúde e 

manutenção da capacidade funcional, tendo a necessidade de intervenções cada vez mais 

especificas para este tipo de clientela. 

Há fatores que influenciam no processo de envelhecimento como, a hereditariedade, a 

nutrição, o estado de saúde, o ambiente, a atividade e o estresse produzem efeitos individuais 

sobre cada pessoa. Por outro lado, as atividades mental, física e social podem reduzir o índice e o 

grau de declínio do funcionamento provocado pela idade (SMELTZER e BARE, 2009). 

Com isso fica mais abrangente entender que os múltiplos fatores que influenciam o 

processo de envelhecimento são resultados peculiares a cada individuo, embora algumas 
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características gerais estejam evidentes na maioria de mesma faixa etária, cada pessoa envelhece 

de maneira única. 

Assim o idoso compartilha de exigências universais de autocuidado e dentre estas a 

eliminação realizada normalmente pelos indivíduos que desempenham suas atividades de vida 

diária independente e voluntariamente (SANTOS e MARTINS, 2012). 

Quando uma circunstância incomum interfere na capacidade do individuo para preencher 

tais exigências, talvez seja exigida uma intervenção de enfermagem.  

Para que se mantenha o corpo saudável deve-se ser capaz de excretar o produto do seu 

metabolismo e para isso o processo de eliminação precisa ser capaz de dar conta dessa 

necessidade. Entretanto, com a idade, tal processo torna-se menos eficiente exigindo maior 

assistência para que seu desempenho seja satisfatório (SÃO PAULO, 2009). 

Uma das alterações do trato urinário que ocorrem com o envelhecimento trata-se da 

hipertrofia do músculo da bexiga, deixando- o mais rígido, fazendo com que a capacidade de 

expansão e retração fique comprometida e assim não possa armazenar muita quantidade de urina 

(REIS, FILHO e SIMÕES, 2012). 

Isso ocorre quando os idosos são incapazes de deambular independentemente, sendo 

colocados em cadeiras de rodas ou em lugares que permaneçam por muito tempo sem se mover e 

se não auxiliados desenvolveram incontinência urinária. 

Outro problema seria o aumento da circulação renal com consequente aumento do 

volume miccional, enquanto o idoso encontra-se deitado ou em repouso. Então o número de 

vezes que ele vai precisar se levantar para urinar seria bem maior. E isso não somente a noite já 

que o idoso, dependendo de seu hábito de vida, passa boa parte do seu tempo deitado ou sentado 

(COSTA, 2008). 

Neste caso, a redução da ingesta hídrica imediatamente antes de deitar-se, embora não 

deva ser totalmente restrita, pode ajudar a evitar tais situações mas, pode também está contra 

indicada em casos específicos. 

Também deve-se ter atenção quanto ao uso de medicamentos diuréticos de longa duração, 

pois mesmo quando ingeridos no período da manha podem aumentar o volume de urina durante 

o dia. Para que não se confunda o volume miccional aumentado com uma patologia, neste caso é 

importante que se faça uma avaliação médica. 
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Com o processo de envelhecimento a musculatura do assoalho pélvico também fica 

debilitada fazendo com que tenha retenção de grande quantidade de urina na bexiga. Na mulher a 

maior causa de retenção é a impactação fecal e no homem a hipertrofia prostática sendo uma 

causa primária de retenção urinária (SMELTZER e BARE, 2009). 

Tem-se também que a retenção de urina na bexiga predispõe a infecção urinária no idoso. 

Uma boa ingesta hídrica e os esforços para aumentar o esvaziamento da bexiga precisam ser 

praticados, massageando a área da bexiga, tomando bastante água ou deixando escorrer água 

quente nas mãos são medidas para auxiliar na eliminação de urina e esvaziamento da bexiga 

(REIS e COLOGNA, 2003). 

Nos idosos a filtração renal tem sua eficiência diminuída o que vai dificultar a eliminação 

das drogas por isso deve ter atenção as reações adversas de intoxicação por acúmulo de níveis 

tóxicos das drogas que o paciente ingere e a observação rigorosa do padrão urinário quanto ao 

aspecto, odor ou ardência para monitorização da eliminação das drogas. 

A incontinência é também um distúrbio comum e incômodo nos idosos onde há uma 

perda involuntária de urina. Sendo este problema duas vezes mais prevalente nas mulheres que 

nos homens. Esta pode ser classificada como incontinência de esforço, de urgência e por 

esvaziamento incompleto da bexiga tendo como tratamento cirurgia, porém na maioria dos casos 

as intervenções comportamentais são utilizadas em detrimento do tratamento cirúrgico (REIS e 

COLOGNA, 2003). 

Os problemas geniturinários, embora incômodo, frequentes e com potencial risco de vida, 

são dificilmente discutidos por idosos, dado seu aspecto subjetivo e psicossocial, relacionado a 

vergonha ou mesmo normalização do problema, cabendo então uma avaliação rigorosa da 

enfermagem de abordagem individual (BRASIL, 2008). 

No processo de investigação busca-se o motivo da perda urinária, sentimento de 

vergonha, inapropriação ou mesmo apreensão quanto a reação da família e sociedade. Para esses 

casos deve haver o encorajamento do idoso para enfrentamento do problema. 

Entretanto, alguns aceitam os sintomas dos distúrbios geniturinários como parte normal 

do envelhecimento ou encaram este como um problema menor do que outra doença associada. 

Por esse fator juntamente com a relutância em realizar exames ginecológicos e urológicos, a 

detecção e o tratamento são retardados podendo prejudicar a intervenção precoce e eficaz. 
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Assim as enfermeiras devem intervir com apoio emocional e relacionamento de confiança  

com o intuito de ajudar a discutir com autenticidade os problemas do trato urinário e do sistema 

reprodutivo (OLIVEIRA e SIMÕES, 2013). Com demonstração de sensibilidade, aceitação e 

compreensão pode-se facilitar a intervenção oportuna e adequada do paciente. A historia 

completa e o exame físico também são essenciais para apontar as áreas e intervenções 

especificas. 

As boas práticas de saúde também devem ser incentivadas e incorporadas no dia a dia, 

podendo prevenir uma série de problemas do trato urinário. Uma boa ingestão de líquidos pode 

reduzir a quantidade de bactérias na bexiga (SBU, 2012). 

A urina ácida está descrita como benéfica para prevenção de infecções podendo ser 

favorecida com a ingestão de vitamina C e alimentos como ovos, queijo e peixe. A atividade 

pode eliminar a estase urinária, e o urinar frequente pode impedir a retenção urinária medidas 

simples, mas que auxiliam no controle da eliminação e de responsabilidade da enfermeira 

prescrevê-la (BRASIL, 2012) 

Em casos de hospitalização, a cateterização aumenta significativamente o risco de 

infecção e deve ser evitada. Melhor investir na micção espontânea com auxilio de “comadres” ou 

mesmo na troca de fraldas do que arriscar uma infecção urinaria, a menos que este método seja 

realmente necessário. 

 

2.2.COMPLICAÇÕES URINÁRIAS NO PÓS-OPERATÓRIO DO IDOSO 

A enfermagem perioperatória (pré-operatória, intra-operatória e pós-operatória) 

desempenha importante papel na admissão, cuidado e recuperação do paciente, pois inclui uma 

ampla variedade de funções de enfermagem associadas a experiência cirúrgica do paciente 

durante o período perioperatório. 

Segundo Smeltzer e Bare (2009), o espectro de cuidados de enfermagem cobre uma 

ampla gama de atividades, incluindo a manutenção da via aérea do paciente, monitoração dos 

sinais vitais, avaliação dos efeitos dos agentes anestésicos, avaliação do paciente para as 

complicações e fornecimento do conforto e do alivio da dor.  

As atividades também se concentram em promover a recuperação do paciente com 

brevidade para que ele possa retomar suas atividades do dia-a-dia e no início do ensino, cuidados 
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de acompanhamento e referências essenciais para recuperação de reabilitação depois da alta, 

através de um plano de alta sistematizado e focado nas necessidades de cada paciente.  

 Neste capitulo será abordado a fase pós-operatória bem como as complicações urinárias 

que o idoso pode apresentar em função de uma cirurgia. Esta fase começa na admissão do 

paciente na Unidade de Recuperação Pós Anestésica (URPA) e termina com uma avaliação de 

acompanhamento no ambiente clinico ou em casa. 

Esta ainda divide-se em imediato, no que diz respeito nas primeiras 24h depois que o 

paciente e admitido na URPA e mediato, passado essas 24h ate sua alta hospitalar. O mediato 

tardio vai compreender todo o período que o paciente recebe alta hospitalar, porém necessita de 

cuidados ambulatoriais relacionados à cirurgia (DUARTE et al, 2012). 

Esta mesma definição aplica-se a pessoa e a diferença citada na literatura seria a fase de 

recuperação pós-anestésica e pós-operatório geral ser mais longa, pois a pessoa idosa combina 

múltiplas patologias crônicas e além daquela que especifica para qual está indicada a cirurgia.  

Com frequência, as pessoas idosas não apresentam queixas de sintomas, talvez porque 

temem que uma doença grave possa ser diagnosticada ou porque aceitam esses sintomas como 

parte do processo de envelhecimento. Indícios sutis alertam a enfermeira para os problemas 

subjacentes. A pesquisa indica que os principais preditores de complicações perioperatórias nos 

idosos são a condição pré-operatória e o nível de funcionamento do paciente (SMELTZER e 

BARE, 2009). 

Dentre os agravantes para recuperação do idoso estão o número e a gravidade dos 

problemas de saúde coexistentes e a natureza e duração do procedimento operatório, problemas 

estes que devem ser lembrados pela equipe de saúde e evidenciados na escolha das intervenções 

para alivio dos sintomas e melhora do quadro. 

Tem-se como princípio fundamental que orienta a avaliação pré-operatória, que o 

paciente idoso tem menor reserva fisiológica, ou seja, a capacidade de um órgão voltar para 

retornar ao normal depois de um distúrbio em seu equilíbrio, que um paciente jovem. As reservas 

cardíacas podem estar menores, as funções renal e hepáticas deprimidas e é provável que a 

atividade gastrointestinal esteja reduzida. (SMELTZER e BARE, 2009) 

O cuidado pós-operatório imediato para o paciente idoso é idêntico aquele para qualquer 

paciente cirúrgico, mas o suporte adicional deve ser fornecido quando a função cardiovascular, 

pulmonar ou renal estiver comprometida. E decorrente de uma melhor monitoração e preparação 
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pré-operatória individualizada, muitos adultos idosos toleram bem a cirurgia e apresentam uma 

recuperação sem intercorrências. 

Nas primeiras 24h depois da admissão na unidade clínica, as principais preocupações são 

a ventilação adequada, a estabilidade hemodinâmica, a dor incisional, a integridade do sitio 

cirúrgico, as náuseas e vômitos, o estado neurológico e a micção espontânea (SMELTZER e 

BARE, 2009).   

A retenção urinária depois de uma cirurgia pode acontecer por reação aos anestésicos, 

agentes anticolinérgicos e opióides, estes interferem com a percepção da plenitude vesical e com 

a urgência para urinar, inibindo a capacidade de iniciar a micção e de esvaziar por completo a 

bexiga. 

A distensão vesical e a urgência para urinar deverão ser avaliadas no momento da 

chegada do paciente na unidade e, com frequência, depois disso. Espera-se que o paciente realize 

micção espontânea nas primeiras 8 horas depois da cirurgia, incluindo o tempo de permanência 

na URPA (SBU, 2012). 

No caso do paciente apresentar urgência para urinar e não conseguir, ou quando a bexiga 

está distendida e nenhuma urgência é sentida ou o paciente não consegue urinar o cateterismo é 

retardado apenas com base no intervalo de tempo de 8 horas. 

Porém antes que se opte por um procedimento invasivo as técnicas não invasivas devem 

ser eliminadas para que diminua os riscos de infecção ainda mais se tratando de um paciente 

idoso que tem suas defesas primárias diminuídas. Como por exemplo, a citada “abrir a torneira e 

deixar que a água corra, aplicar água morna no períneo”. Caso ele não consiga urinar em uma 

comadre, dar a opção de leva-lo ao banheiro em uma cadeira higiênica, pois muitas vezes a 

posição, neste caso deitado, vai dificultar a micção. A deambulação, se possível, também será 

válida para que este paciente seja estimulado e consiga urinar espontaneamente (SÃO PAULO, 

2009) 

Se após estas intervenções o objetivo não for alcançado a cateterização de alivio será a 

intervenção de escolha, avaliando-se fazendo o esvaziamento da bexiga e alívio da dor. E mesmo 

quando o cateterismo for realizado, recomenda-se que as outras medidas possam continuar sendo 

realizadas a cada tentativa de urinar do paciente até que este consiga pelas vias normais.  

A infecção do trato urinário (ITU) são causadas principalmente por microorganismos 

patogênicos no trato urinário, sendo que o trato urinário normal acima da uretra é considerado 
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estéril. As ITU são geralmente classificadas como infecções que envolvem o trato urinário 

superior e inferior e são adicionalmente classificadas como não complicadas ou complicadas que 

vai depender de outras condições relacionadas ao paciente (SMELTZER e BARE, 2009). 

As ITU inferiores incluem a cistite (inflamação da bexiga urinária), a prostatite 

(inflamação da próstata) e a uretrite (inflamação da uretra). Estas são bacterianas podendo existir 

formas não-bacterianas crônicas da inflamação, em qualquer uma dessas áreas, que podem ser 

erroneamente diagnosticadas como infecção bacterianas. 

As ITU superiores são muito menos frequentes e incluem a pielonefrite aguda ou crônica 

(inflamação da pelve renal), nefrite intersticial (inflamação do rim) e abscessos renais. A 

classificação de complicada ou não complicada, como já mencionado, vai ser dado dependendo 

de outras condições associadas ao paciente como, por exemplo, se a ITU e recorrente e o tempo 

de duração da infecção. 

Muitas ITU não complicadas podem ser adquiridas na comunidade e as complicadas são 

de ocorrência mais frequente em pessoas com anormalidades urulógicas, após cateterismo 

recente e durante a hospitalização que também são fatores de risco para sua ocorrência.  

O trato urinário e o sitio de infecção hospitalar mais comum, contribuindo com mais de 

40 % do numero total de relatos por hospitais afeta cerca de 600.000 pacientes a cada ano. Seus 

sintomas são disúria, sensação de queimação e ardência, incluem também frequência, urgência e 

noctúria sendo que nas pessoas idosas esses sintomas são menos comuns e a fadiga generalizada 

seria o sintoma mais comum em idosos com ITU. 

A retenção urinaria aguda, outro problema comum, é definido como a incapacidade de 

esvaziar a bexiga por completo durante as tentativas para urinar. A urina resídual, aquela que 

permanece na bexiga após a micção, nos adultos com mais de 60 anos, podem permanecer de 50 

a 100 ml de urina residual por causa da contratilidade diminuída do músculo detrusor (SBU, 

2012). 

A retenção urinária pode acontecer no período pós-operatório em qualquer paciente, 

sobretudo naqueles em que a cirurgia afetou a região perineal ou anal e resultou em um espasmo 

reflexo dos esfíncteres. A urina retida se não eliminada pode levar a forma crônica da doença 

predispondo o paciente a cálculos, pielonefrite e sepse. 

Portanto cuidados de enfermagem para promover a eliminação devem ser tomados. Esses 

cuidados são instituídos pra evitar a distensão excessiva da bexiga e para tratar a infecção. Além 
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das medidas que já foram citadas para incentivar os padrões de micção espontânea, proporcionar 

a privacidade, garantir um ambiente seguro e adequado, incentiva-lo e tranquiliza-lo também são 

medidas que podem ajudar o paciente. 

Os pacientes idosos recuperam-se mais lentamente, apresentam internações mais 

prolongadas e estão em maior risco para o desenvolvimento de complicações pós-operatórias. 

Porém com uma sistematização de enfermagem eficaz com intervenções especificas e 

individualizada para estes idosos tem-se a opção de tornar sua internação e período cirúrgico 

muito mais curto e com menor número de complicações, este seria o papel fundamental da 

enfermeira. 

                                                

2.3.PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA 

O conhecimento está em pleno estado de desenvolvimento e aprimoramento na sociedade 

moderna, e isso implica a possibilidade de se encontrar na prática, atitudes desvinculadas dos 

últimos achados científicos (DE DOMENICO e IDE, 2003). Com isto tem-se que tornar menor 

possível a distância entre os avanços científicos e a prática assistencial a fim de se questionar 

qual a melhor conduta existente para os problemas vivenciados da prática. 

Isso devido às inúmeras inovações na área da saúde, a tomada de decisão dos 

enfermeiros, necessita estar pautada em princípios científicos, no intuito de selecionar a 

intervenção mais adequada para a situação específica de cuidado, uma vez que existem 

diferenças entre esperar que estes avanços tenham resultados positivos e verdadeiramente saber 

se eles funcionam (PEDROLO et al, 2009). 

Para isto um modelo operacional de assistência de enfermagem baseado em evidência 

vem sendo utilizado. Este modelo possui como característica integralizar a competência clínica 

individual, com os achados clínicos gerados pelas pesquisas científicas, analisando a inserção 

dessa prática no modelo profissional de enfermagem vigente (DE DOMENICO e IDE, 2003). 

A Prática Baseada em Evidência (PBE) por definição compreende uso consciente, 

explicito e judicioso da melhor evidência atual para a tomada de decisão sobre o cuidar 

individual do paciente (DE DOMENICO e IDE, 2003). É uma abordagem para o cuidado clínico 

e para o ensino, fundamentada no conhecimento e qualidade da evidência, com a finalidade de 

promover a qualidade dos serviços de saúde e a diminuição dos custos operacionais (PEDROLO 

et al, 2009). 
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Desenvolve-se com o propósito de enfrentar a lacuna entre pesquisa e prática, 

fundamentando-se na aplicação de conhecimentos básicos de epidemiologia e bioestatísticas para 

avaliar a evidencia clinica quanto a sua validade e utilidade potencial (CRUZ e PIMENTA, 

2005). 

Então, realizar a prática com base em evidência clínica é integrar os melhores resultados, 

as melhores evidências encontradas na pesquisa à habilidade clínica do profissional em aplica-lá 

ao paciente para o seu bem estar adequando a preferência e necessidade do paciente. 

As melhores evidências de pesquisas provêm de estudos clínicos sobre a acurácia e a 

precisão dos exames diagnósticos (incluindo o exame clínico), sobre o poder dos indicadores 

prognósticos e sobre a eficácia e segurança dos esquemas terapêuticos, de reabilitação e 

preventivos (CRUZ e PIMENTA, 2005). 

A qualidade da evidência é atribuída pela sua validade e relevância. Isso quer dizer que, 

antes de se usar uma informação numa decisão clínica, ela deve ser avaliada quanto a sua 

acurácia, relevância e aplicabilidade na situação em questão (CRUZ e PIMENTA, 2005). 

Na enfermagem ainda são vistos pequenos estudos que são realizados nessa área, com 

ensaios voltados para pratica em evidência sendo necessário que os pesquisadores atentem para 

este fato e reorganizem esforços nessa direção. 

Uma dificuldade na implantação deste tipo de modelo trata da enfermagem ainda não 

dispor de pesquisas em quantidade e com as características necessárias para sustentar a prática 

baseada em evidências (CRUZ e PIMENTA, 2005). Neste caso o que se preza, na ausência de 

evidência de alta qualidade, é que a tomada de decisão não seja impossibilitada, usando-se então 

a melhor evidência disponível e, não a melhor evidência possível. 

Assim, o cuidado e tomada de decisão em prol do paciente não vão deixar de acontecer. 

Tendo sempre em vista que essas atitudes devem ser cada vez mais alicerçadas no pensamento 

crítico e na competência clinica dos enfermeiros em continuar buscando a melhor evidência 

científicas para sua prática. 

Nesse sentido, a qualidade da formação universitária e as oportunidades científicas da 

vida profissional estão relacionadas, uma vez que o desenvolvimento das habilidades 

concernentes a um profissional que seja capaz de atuar com os parâmetros das melhores 

evidências, não se constrói repentinamente (DE DOMENICO e IDE, 2003). 
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Trata-se de uma busca gradual e contínua pela melhor atuação. Desde a graduação, o 

aluno deve habituar-se a questionar e investigar o contexto da prática. Observar o que se passa a 

sua volta e causar estranheza com atitudes erradas ou que podem ser melhoradas. 

Resta-nos a inquietação de como a Enfermagem correlaciona os conhecimentos explícitos 

(pesquisas) aos conhecimentos empíricos (prática) no processo de avaliação crítica das 

informações (PEDROLO et al, 2009) e como esse processo continuará. 

Isto implica na forma como o cuidado é planejado e implementado, pois se apreende que 

o conhecimento empírico ainda fundamenta determinadas práticas de cuidar (PEDROLO et al, 

2009). Porém o que deve ser observado e analisado é quando o enfermeiro se deparar com certos 

processos complexos, que exigem uma abordagem diferenciada, qual será a sua conduta de 

escolha. E quando dúvidas emergem na tomada de decisão qual será a base de apoio para o 

desfecho da situação. 

Mesmo com os avanços da prática baseada em evidência em enfermagem nota-se a 

necessidade de ampliar as pesquisas nessa área. Assim, a PBE representa o elo entre pesquisa e 

prática e pratica profissional e para isto requer capacitação do enfermeiro em buscar estratégias 

para o desenvolvimento e utilização de pesquisas na prática a fim de transpor a dicotomia entre 

teoria e prática-pesquisador e cuidar, tal como proposto neste estudo.  
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3.MÉTODO 

3.1 REVISÃO INTEGRATIVA 

A revisão integrativa é um método que possibilita sumarizar as pesquisas já concluídas e 

obter conclusões a partir de um tema de interesse. É um tipo mais amplo dos métodos de revisão 

de pesquisa, ao permitir a inclusão simultânea de pesquisas experimentais e não experimentais, a 

fim de obter uma plena compreensão do fenômeno em estudo (WHITTEMORE e KNAFL, 

2005). 

Para Ganong (1987) Beya e Nicoll (1998), a revisão integrativa é uma estratégia para 

identificar e analisar as evidências existentes de práticas de saúde, quando o corpo de 

conhecimento científico não está suficientemente fundamentado, como no caso quais as 

melhores intervenções de enfermagem para o idoso com problemas urinários. 

Cabe ressaltar que uma revisão integrativa bem sucedida exige os mesmos padrões de 

rigor, clareza e replicação utilizada nos estudos primários (BEYEA e NICOLL, 1998), 

mostrando ainda as lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas, além de indicar as 

melhores intervenções de enfermagem a ser implementadas (POLIT e BECK, 2006). 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1) 

Essa etapa norteadora conduz uma revisão integrativa bem elaborada. A busca exaustiva 

por estudos nas bases de dados deve conter uma questão de pesquisa bem delimitada. 

Formulação da questão norteadora; 



31 
 

Utilizando-se da estratégia PICO para formulação da pergunta de pesquisa, definiu-se  (P)  

a população para o estudo, idosos; (I) a intervenção a ser utilizada, promoção da eliminação 

urinária; o controle demonstrando onde os dados serão comparados (C), pacientes adultos; e a 

saída, resultados da pesquisa (O), controle da eliminação. 

Qual a intervenção a ser utilizada com idosos para promoção da eliminação urinária em 

comparação aos adultos com o objetivo de controle urinário? 

 

2) 

Para realização da busca determinou-se os descritores com base na questão norteadora: 

Idoso (Aged); Sistema Urinário (Urinary System) e Cuidado de Enfermagem (Nursing Care). 

Estes combinados entre si foram cruzados primeiro dois a dois e depois os três e procedeu-se 

com a busca nas seguintes bases de dados:  

Processo de busca na literatura; 

- PUBMED, disponibilizado pela U. S. National Library of Medicine, tendo mais de 16 

milhões de citações e inclui tanto a MEDLINE (Medical Literature and Retrieval System 

Online), além de outras fontes de dados, desde 1950 (CHAVES, 2008). 

- LILACS (Latin American na Caribbean Health Science Literature Database) para 

auxílio na busca por publicações nacionais a respeito do tema. O acesso a essas bases eletrônicas 

se dará através da BIREME (Biblioteca Regional de Medicina). 

- CINAHL (Cummulative Index of Nursing Allied Health Literature) para auxiliar na 

busca por estudo com especificidade, pois conta somente com artigos da enfermagem. 

- SCOPUS é uma base multidisciplinar que conta com mais de 5.000 editoras 

internacionais, abrangendo cerca de 18.000 títulos.  

Os critérios para inclusão dos artigos na revisão integrativa foram:  

- Artigos publicados em inglês, espanhol e português, com data limite de 2007 à 2012; 

- Artigos indexados nas bases de dados utilizadas para o estudo que possuam resumo para 

análise; 

- Artigos que abordem sobre eliminação urinária como foco de intervenção. 

 

3) 

Esta etapa consistiu na definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados, utilizando um instrumento próprio para reunir e sintetizar as informações-chave. O 

Categorização dos estudos; 
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nível de evidência dos estudos foi avaliado a fim de determinar a confiança no uso de seus 

resultados e fortalecer as conclusões. Esta análoga à etapa de coleta de dados de uma pesquisa 

convencional. O revisor tem como objetivo nesta etapa, organizar e sumarizar as informações de 

maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo. Cabe ressaltar que a 

seleção e categorização dos estudos foram validadas por duas peritas na área médico-cirúrgico e 

em gerontologia. 

 

4) 

Dos 22 artigos selecionados, 14 artigos compõem a amostra estes submetidos a uma 

leitura minuciosa das informações e sintetizadas em um banco de dados contendo: nome do 

autor, ano de publicação, objetivos, metodologia empregada, resultados obtidos, conclusão, e 

definição dos indicadores clínicos das intervenções de enfermagem Eliminação urinária 

prejudicada seus critérios de investigação. Cabe ressaltar que os mesmos peritos participaram 

desta etapa individualmente, e depois em grupo para validação das informações coletadas. 

Avaliação dos estudos incluídos na literatura; 

 

5) 

Nesta fase atentou-se para discussão dos principais resultados da pesquisa, com 

avaliação crítica das melhores intervenções centradas para idosos. Com os estudos incluídos 

realizou-se uma comparação com as intervenções encontradas na NIC, identificação de 

conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. Durante a avaliação dos artigos as 

intervenções foram sendo destacadas e agrupadas para posterior cruzamento com as 

intervenções NIC. 

Interpretação dos resultados;  

Nesta identificou-se as lacunas, fator pertinente para que futuras pesquisas sejam 

realizadas direcionadas para a melhoria da assistência e qualidade da saúde.  

 

6) 

Para a análise dos artigos criou-se duas categorias: Incontinência Urinária e Infecção do 

Trato urinário associada a cateter bem como as intervenções para cada um desses problemas 

encontrados. 

Síntese do conhecimento dos artigos analisados ou apresentação da revisão 

integrativa; 
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Elaboração de documento contemplando a descrição das etapas percorridas na revisão 

integrativa e os principais resultados evidenciados da analise do delineamento de pesquisa das 

publicações dos artigos incluídos. 
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4. RESULTADOS 

Figura 1: Fluxograma dos artigos selecionados por título e resumo. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 

2013. 

 

 
 

Encontrou-se um grande número de estudos com o cruzamento dos descritores Idoso e 

Cuidado de Enfermagem nas bases PUBMED (22.334), CINAHL (2.626) e SCOPUS (10.986) e 

Idoso e Sistema Urinário nas bases PUBMED (17.090) e SCOPUS (2.384), estes estão 

representados com (x) na Tabela 2, porém ao refinar a busca durante realização da pesquisa os 

Artigos selecionados por
título e resumo

22

PUBMED
10

CINAHL
06

SCOPUS
02

Excluidos
1 dissertação

3 não tratavam de 
intervenção
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mesmos não foram incluídos na análise. Na Tabela 2 são descritos os estudos selecionados após 

leitura do título e resumo. 

 

Tabela 2: Artigos selecionados por título e resumo. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. 

Descritores PUBMED CINAHL SCOPUS LILACS 
Idoso x Cuidado de 
Enfermagem 

X X X 0 

Idoso x Sistema Urinário X 05 X 0 
Cuidado de Enfermagem x 
Sistema Urinário 

 
10 

 
02 

 
03 

 
0 

Idoso x Cuidado de 
Enfermagem x Sistema 
Urinário 

 
02 

 
0 

 
0 

 
0 

Total 12 07 03 0 
 

Dos 22 artigos, um tratava-se de dissertação e foi excluído, e 1 da Scopus não tratava do 

tema, e outro da PUBMED não tratava de intervenção. Ainda dentre os artigos selecionados 

alguns não estavam disponíveis na íntegra on-line, então, realizou-se uma solicitação para os 

autores através de e-mail destes 06 artigos obteve-se resposta de 02 autores, 1 não foi 

selecionado, e os outros 4 artigos obtidos via auxílio de integrantes do grupo de pesquisa 

inseridos em universidades fora do Brasil. Na Tabela 3 estão descritos os estudos que foram 

selecionados após serem lidos na íntegra.  

Tabela 3. UFF/EEAAC: Artigos selecionados após serem analisados na íntegra. Niterói-RJ, 
2013. 

Descritores PUBMED CINAHL SCOPUS LILACS 
Idoso x Cuidado de 
Enfermagem 

X X X 0 

Idoso x Sistema 
Urinário 

X 04 X 0 

Cuidado de 
Enfermagem x Sistema 
Urinário 

 
08 

 
02 

 
02 

 
0 

Idoso x Cuidado de 
Enfermagem x Sistema 
Urinário 

 
02 

 
0 

 
0 

 
0 

Total 10 06 02 0 
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Portanto, a seleção dos artigos tratou-se de 18 estudos apresentados no Quadro 3, nestes 

descrito as características dos artigos com ano, revista, base de dados em que constam bem suas 

considerações e temática mostrando sobre qual assunto o artigo trata.  

 

Quadro 3. UFF/EEAAC: Artigos selecionados de forma nominal. Niterói-RJ, 2013. 

TÍTULO AUTOR ANO REVISTA BASE DE 
DADOS 

CONSIDERAÇOES/ 
TEMÁTICA 

Management of bladder 
dysfunction in patients 
with multiple sclerosis. 
 

Williams D. 
 

2012 Nurs 
Stand. 

PUBMED Este artigo explora os 
elementos principais para 
uma avaliação da 
continência por 
especialistas neste grupo 
de doentes, e fornece 
uma visão geral critica de 
tratamentos utilizados 
para o gerenciamento de 
problemas de bexiga. 
Problemas urinários. 

Evidence-based protocol 
on the urinary catheter 
cares in 
intensive care units 

Márquez 
Rivero PA, 
Alvarez 
Pacheco I, 
Márquez 
Rivero A. 
 

2012 Enferm 
Intensiva 

PUBMED Este estudo propõe a 
elaboração de um 
protocolo de cuidados 
baseado em evidencia que 
permitirá consensuar as 
diretrizes dos cuidados 
afim de evitar 
variabilidade e avaliar a 
qualidade dos nossos 
cuidados através de 
indicadores de qualidade 
estabelecidos. 
Infecção do trato urinário.   

Guidelines to prevent 
catheter-
associated urinary tract 
infection: 1980 to 2010. 
 

Conway LJ, 
Larson EL. 
 

2012 Heart 
Lung. 

PUBMED Este estudo tem o 
objetivo de analisar e 
comparar as orientações 
para boa prática afim de 
evitar infecções do trato 
urinário associada a 
cateter, bem como, 
recomendar práticas que 
estejam associadas com 
forte evidência e tenham 
consistência. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22455227�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22455227�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22455227�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925731�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925731�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925731�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925731�
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Urinary incontinence nurs
ing considerations at the 
end of life. 
 

Baker B, Ward-
Smith P. 
 

2011 Urol Nurs. PUBMED Este artigo descreve as 
necessidades de cuidados 
urinários e opções para as 
pessoas que recebem 
cuidados no final da vida. 

Reducing the risk of 
infection with indwelling 
urethral catheters. 
 

Pellowe C. 
 

2009 Nurs 
Times. 

PUBMED Este artigo descreve 10 
questões-chave e os 
melhores pontos de 
prática para os 
profissionais 
considerando o cuidar que 
necessita de cateterização 
urinária de curto prazo, 
ou seja, menos de 30 dias. 
Boas práticas para o 
cuidado com a 
cateterização. 

Nursing interventions to 
reduce the risk of 
catheter-
associated urinary tract 
infection: part 2: staff 
education, monitoring, 
and care techniques. 
 

Willson M, 
Wilde M, Webb 
ML, Thompson 
D, Parker D, 
Harwood J, 
Callan L, Gray 
M. 
 

2009 J Wound 
Ostomy 
Continenc
e Nurs. 

PUBMED Esta e a segunda parte de 
duas e tem o objetivo de 
revisar múltiplas 
intervenções para 
prevenção de infecção do 
trato urinário associada a 
cateter. 

Nursing interventions to 
reduce the risk of 
catheter-
associated urinary tract 
infection. Part 1: Catheter 
selection. 
 

Parker D, 
Callan L, 
Harwood J, 
Thompson DL, 
Wilde M, Gray 
M. 
 

2009 J Wound 
Ostomy 
Continenc
e Nurs. 

PUBMED Este artigo é o primeiro de 
duas partes. Este tem o 
objetivo de revisar qual 
material é feito o cateter, 
incluindo a incorporação 
de substancias 
antimicrobianas dentro do 
cateter e a seleção do 
tamanho do cateter. 
Infecção urinária 
associada a cateter. 

Catheter-
associated urinary tract 
infections: a nurse-
sensitive indicator in an 
inpatient rehabilitation 
program. 
 

Salamon L. 
 

2009 Rehabil 
Nurs. 

PUBMED O objetivo deste artigo é 
compartilhar o processo 
usado para determinar a 
taxa de referência de 
infecções do trato urinário 
associada a cateter, as 
intervenções 
implementadas para 
reduzir o uso de 
cateteres, e os resultados 
associados a este projeto. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21805755�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21805755�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21805755�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19835198�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19835198�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19835198�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287262�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287262�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287262�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287262�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287262�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287262�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287262�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155821�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155821�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155821�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155821�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155821�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155821�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19927851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19927851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19927851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19927851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19927851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19927851�
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Bladder training and 
Kegel exercises for 
women 
with urinary complaints 
living in a rest home. 

Aslan E, 
Komurcu N, 
Beji NK, Yalcin 
O. 
 

2008 Gerontolo
gy 

PUBMED Nosso estudo teve como 
objetivo determinar 
a eficiência do 
treinamento da bexiga e 
exercícios de Kegel 
para as mulheres mais 
velhas que vivem em uma 
casa de repouso. 
Incontinência urinária. 

Evaluation of an 
evidence-based, nurse-
driven cheklist to prevent 
hospital-acquired 
catheter-associated 
urinary tract infections in 
intensive care units. 

Fuchs MA, 
Sexton DJ, 
Thornlow DK, 
Champagne 
MT. 

2011 J Nurs 
Care Qual. 

PUBMED Trata-se de um estudo 
que avaliou através de um 
checklist, aplicado 
diariamente por uma 
enfermeira, a ocorrência 
de ITU associada a cateter 
em uma unidade de 
terapia intensiva. 
Infecção do trato urinário 
associada a cateter. 

A study to determine 
whether the use of a 
preconnect urinary 
catheter system reduces 
the incidence of 
nosocomial urinary tract 
infections 

Madeo M; Barr 
B; Owen E; 

2009 Journal of 
Infection 
Preventio
n 

CINAHL Este estudo quer mostrar 
um novo tipo de cateter 
urinário, comparar com o 
tradicional e mostrar a 
redução da infecção 
urinaria com o uso desse 
novo cateter. 
Infecção do trato urinário 
associada a cateter. 

The support system to 
patients with urinary 
incontinence: the search 
for support and treatment 

Honório MO; 
dos Santos 
SMA; 

2010 Revista 
Enfermag
em UERJ 

CINAHL Trata-se de um sistema de 
suporte para o paciente 
incontinente que vai 
trata-lo de maneira 
conservadora e não 
invasiva. 
Incontinência Urinária. 

Stress urinary 
incontinence: a review of 
treatment options 

Carpenter DA; 
Visovsky C; 

2010 AORN 
Journal 

CINAHL Este artigo revisa 3 
tratamentos atuais para 
incontinência urinária de 
esforço. 

Promoting continence in 
individuals with dementia 

Specht, Janet 
K. 

2011 Journal of 
Gerontolo
gical 
Nursing 

CINAHL Este artigo discute o 
alcance do problema da 
UI em indivíduos com 
demência, possíveis 
causas e métodos de 
avaliação, bem como as 
intervenções que podem 
conseguir um melhor 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18483451�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18483451�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18483451�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18483451�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18483451�
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resultado. 
Incontinência Urinária. 

Urinary tract infection in 
the elderly-pathogenesis, 
clinical manifestations 
and treatment 

Lin, S; Hsu, M; 
Tsai, K; Tzu Chi. 

2010 Nursing 
Journal  

CINAHL Este artigo discute temas 
selecionados de ITU 
baseado em evidência em 
idosos, principalmente a 
prevenção da mesma. 
Infecção do trato urinário. 

The indwelling urinary 
catheter: principles for 
best practice 

Newman, DK. 2007 Journal of 
Wound, 
Ostomy e 
Continenc
e Nursing. 

CINAHL Este artigo fornecerá uma 
visão geral das indicações 
atuais, complicações, e 
gestão do sistema de 
drenagem urinária. 
Boas práticas para 
utilização do cateter. 

Can a strategy of 
comprehensive 
individualized care and 
improve urinary 
incontinence (UI) among 
residents in nursing 
homes? 

Tanaka, 
Y. , Nagata, 
K. ,Tanaka, 
T. , Kuwano, 
K. ,Endo, 
H. , Otani, 
T. ,Nakazawa, 
M. , Koyama, 
H. 

2009 Archives 
of 
Gerontolo
gy and 
Geriatrics 

SCOPUS Este estudo sugere que 
uma estratégia de 
atendimento 
individualizada e 
abrangente pode oferecer 
uma melhoria mensurável 
nos cuidados da 
incontinência urinária. 

Urinary incontinence and 
fecal incontinence in 
nursing home residents 

Leung, 
FW , Schnelle, 
JF 

2008 Gastroent
erology 
Clinics of 
North 
America 

SCOPUS Este artigo revisa os 
fatores de risco para o 
desenvolvimento de 
incontinência fecal e 
urinaria e aborda como 
lares de idosos podem 
reduzir a incontinência, 
fornecendo aos 
moradores ajuda para 
higiene pessoal adequada  
em face de pessoal e 
limitações de 
financiamento. 
Incontinência urinária. 

 

A seguir estão descritas no Quadro 4 as intervenções para incontinência urinária que 

foram encontradas nos artigos selecionados. 

 

Quadro 4. Intervenções encontradas nos artigos para Incontinência Urinária. UFF/EEAAC. 

Niterói-RJ, 2013. 

http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=37761174700&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=37761174700&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=40262096400&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=40262096400&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=40262096400&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7406729698&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7406729698&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7406729698&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36855723100&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36855723100&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36855723100&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=40261345300&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=40261345300&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=40261345300&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7201973036&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7201973036&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7201973036&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8671277000&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8671277000&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7402164650&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7402164650&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7402164650&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7103078612&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7103078612&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35593823300&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35593823300&zone=�
http://www.scopus.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35593823300&zone=�
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Intervenções para Incontinência Urinária  F 

Gerenciamento do volume de líquidos, limitar a quantidade de fluidos 2 

Evitar líquidos que sejam irritantes vesicais  2 

Uso de fraldas 1 

Uso de medicação colinérgica 2 

Cateterização intermitente 2 

Retreinamento vesical (exercícios para fortalecimento da musculatura do assoalho 

pélvico) 

2 

Atividades de educação para o autocuidado  1 

Rede de apoio familiar e as relações sociais 1 

Estratégia de cuidado individualizado e compreensiva 1 

Em caso de lares de idosos, abordá-los para incentivar a ida ao banheiro 2 

Pré- tratamento: formulário de entrevista, escala de qualidade de vida, mini teste mental, 

escala de rakin, formas urinárias diárias e teste pad. 

1 

De esforço: Exercícios de Kegel  2 

De esforço: Colposuspensão, Sling Uretrais e Tratamento de Radio Frequência 1 

De urgência: medicação por perfuração da bexiga 2 

Por esvaziamento incompleto: cateter cirúrgico 1 

 

Foram encontradas especificamente intervenções para os vários tipos de incontinência. 

Algumas com maior nível de evidência e outras que aparecem com maior frequência. Os 

números na tabela (F) representam a freqüência em que estas intervenções apareceram nos 

estudos. 

  Outro destaque foi às recomendações para intervenções de prevenção de Infecção do 

Trato Urinário associada a cateter estas agrupadas no Quadro5. 

 

Quadro 5: Intervenções encontradas nos artigos para Infecção do Trato Urinário associada a 

cateter. UFF/EEAAC Niterói-RJ, 2013. 



41 
 

Intervenções para infecção do trato urinário associada a cateter F 

Indicação adequada  6 

Redução dos dias de cateterização (somente no tempo que for necessário)  3 

Técnica de inserção e manuseio (asséptica) e equipamento estéril  4 

Seleção do cateter (material / silicone) 2 

Uso de sonda recoberta de ATB ou liga de prata  2 

Tamanho do cateter  5 

Sistema de drenagem fechado  5 

Manutenção do cateter urinário (quanto ao cuidado com o sistema de drenagem 

urinária e limpeza do meato uretral)  

3 

Quanto ao manejo da obstrução   2 

Quanto a extração de amostras de urina 1 

Retirada do cateter urinário  2 

Estratégia de implementação especifica: opiniões diárias de pacientes com cateter 

permanente, lembretes padronizados, ordens automáticas de stop, protocolos dirigidos 

para descontinuar cateteres 

1 

Uso do cateter do tipo preconectado (preconect)  2 

Documentação e análise diária da necessidade de uso do cateter 1 

Educação pessoal (cuidadores)  2 

Troca do cateter a cada 4 ou 6 semanas 1 

Preenchimento de formulário de coleta de dados pelo profissional 1 

Dispositivo de fixação adesiva do cateter 1 

Aplicação de checklist diário para controle da ITU associada a cateter 1 

 

As intervenções estão assinaladas com números (F) mostrando sua frequência de citação. 

Porém, foram encontradas intervenções com forte nível de evidência, que tiveram pouca 

frequência e, outras que apesar de estar pouco presente não são recomendadas ou somente para 

curto período de tempo.  

A seguir estão descritas as intervenções que foram encontradas na literatura cruzadas com 

as intervenções NIC. As intervenções, encontradas na literatura para Infecção do trato urinário e 
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para Incontinência urinária foram agrupadas nas categorias apresentadas pela NIC, conforme 

apresentado no Quadro 6.  

 

Quadro 6. Representação do cruzamento das intervenções encontradas na literatura com as 

intervenções propostas pela NIC. UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções NIC Intervenções da literatura 

Sondagem VESICAL Indicação adequada 

Sistema fechado de drenagem 

Redução dos dias de cateterização 

Seleção do cateter (material) 

Tamanho do cateter 

Sondagem  VESICAL: intermitente Cateterização intermitente 

Controle da musculatura PÉLVICA 

 

Retreinamento vesical (exercícios para 

fortalecimento da musculatura do assoalho 

pélvico) 

Controle HIDRICO 

Cuidados na incontinência URINÁRIA 

Monitorização HIDRICA 

Gerenciamento do volume de líquidos  

Irrigação VESICAL Manejo da desobstrução 

Prescrição de MEDICAMENTOS Medicação colinérgica 

Cuidados com SONDA: urinário Técnica de inserção e manuseio 

Cuidados na manutenção do cateter 

Troca do cateter a cada 4 ou 6 semanas 

Ensino: treinamento para o uso de VASO 

SANITÁRIO 

Abordagem para levar ao banheiro 

Proteção contra INFECÇÃO Uso de sonda recoberta de ATB/Liga de prata 
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A seguir estão descritas no Quadro 7 as intervenções que foram encontradas na literatura, 

porém não obtiveram correspondência com nenhum grupo apresentado pela NIC. 

 

Quadro 7. Intervenções encontradas na literatura sem correspondência com a NIC.  

UFF/EEAAC. Niterói-RJ, 2013.  

Intervenções da literatura sem correspondência com a NIC 

Evitar irritantes vesicais 

Dispositivo de fixação adesiva do cateter 

Aplicação de checklist diário pra controle da ITU associada a cateter 

Uso de fraldas 

Atividades de educação para o auto cuidado 

Rede de apoio familiar 

Estratégia de cuidado individual 

Extração de amostras de urina 

Retirada do cateter urinário  

Uso do cateter preconect  

Documentação e análise diária do cateter 

Educação de pessoal 

Preenchimento de formulário de coleta de dados. 

Estratégia de implementação especifica: opiniões diárias de pacientes com cateter permanente, 

lembretes padronizados, ordens automáticas de stop, protocolos dirigidos para descontinuar 

cateteres. 

 

No Quadro 8 distingui-se as intervenções NIC que não obtiveram correspondência em 

nenhuma categoria de intervenção encontrada na literatura. 
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Quadro 8. UFF/EEAAC: Intervenções NIC sem correspondência com a literatura. Niterói-RJ, 

2013. 

Intervenções NIC sem correspondência com a literatura 

Controle de eliminação URINÁRIA 

Controle da DOR 

Controle da INFECÇÃO 

Controle do PESO 

Cuidados com o PERÍNEO 

Cuidados Pós-PARTO 

Controle de MEDICAMENTOS 

Controle do PESSARIO  

Cuidados na incontinência URINÁRIA: Enurese 

Cuidados na retenção URINÁRIA 

Treinamento do habito URINÁRIO 

Redução da ANSIEDADE 

Supervisão da PELE 

Terapia por HEMODIÁLISE 

Intervenções adicionais optativas 

 

  Conforme apresentado muitas intervenções trazidas pela NIC não obtiveram 

correspondência com as apresentadas pela literatura. E o mesmo ocorre com as intervenções que 

a literatura propõe, para os grupos de intervenções propostos pela NIC. 
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Dos artigos analisados metade destes aborda a Infecção do trato urinário associada a 

cateter, bem como intervenções para redução de sua incidência (RIVERO, PACHECO e 

RIVERO, 2012; CONWAY  e LARSON, 2012; MADEO, BARR e OWEN, 2009; PELLOWE, 

2009; WILLSON et al, 2009; PARKER et al, 2009; FUCHS et al, 2011; LIN et al, 2010; 

NEWMAN, 2007). Outros 45% abordam a Incontinência urinária seu tratamento e intervenções 

para prevenção ou cura (BAKER e WARD-SMITH, 2011; SALAMON, 2009; ASLAN et al, 

2008; HONÓRIO  e SANTOS, 2010; CARPENTER  e VISOVSKY, 2010; TANAKA et al, 

2009; LEUNG  e SCHNELLE, 2008; SPECHT, 2011). Apenas 8% abordam a gestão de 

disfunções da bexiga porém focando numa patologia especifica, a esclerose múltipla 

(WILLIAMS, 2012). 

5- DISCUSSÃO 

A incontinência urinária (IU) traz para o individuo importantes repercussões físicas e 

sociais na forma como se manifesta. Esta conceituada como uma perda involuntária de urina que 

trata-se de um problema social ou higiênico, ressaltando que nem todos que possuem 

incontinência procuram a ajuda profissional (HONÓRIO e SANTOS, 2010).  

Estima-se que uma a cada três pessoas que sofra de incontinência sinta-se constrangida 

em falar sobre o assunto com familiares, amigos ou com um profissional de saúde, convivendo 

com o problema por anos, sem procurar ajuda, e considerando a situação como algo normal 

(HONÓRIO e SANTOS, 2010).  

Sabe-se, no entanto, que tais distúrbios acabam por afetar aspectos diversos da vida, não 

somente o físico, como também o social, psicológico, ocupacional, doméstico e sexual. E, 

considerando o contexto do envelhecimento, idosos com doenças crônicas podem associar a IU 
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como um problema menor diante da sua saúde fragilizada, e muitos o encaram como decorrente 

do processo natural de envelhecimento (HONÓRIO e SANTOS, 2010).  

Assim estima-se que a prevalência de IU em idosos seja de 15% a 30% na comunidade e 

50% em instituições asilares (HONÓRIO e SANTOS, 2010). Para que haja uma maior interação 

e melhor qualidade na assistência prestada é necessário que eles tenham conhecimento e 

entendimento acerca das perdas urinárias, do mecanismo envolvido na continência, dos tipos de 

tratamentos possíveis (cirúrgico, conservador e farmacológico) e, do que seria mais indicado 

para cada pessoa. 

Como há escassos estudos com afirmação das estratégias necessárias e baseadas em 

evidência para o tratamento da incontinência, o centro da questão torna-se a detecção do tipo de 

incontinência. Na maioria das vezes o tratamento para o paciente incontinente se dar de maneira 

conservadora e não invasiva com o objetivo de recuperar a continência de adultos através de 

reabilitação da musculatura do assoalho pélvico inferior e do auto cuidado (LEUNG e 

SCHNELLE, 2008). 

A terapia comportamental, em particular, foi o método não invasivo de tratamento, de 

baixo risco e pouco dispendioso analisada como podendo constituir-se numa estratégia de 

tratamento efetiva e conservadora na recuperação das funções fisiológicas resultando numa 

melhora da musculatura do assoalho pélvico (HONÓRIO e SANTOS, 2010). 

Inclui-se nestas medidas mudança nos hábitos alimentares evitando alimentos que são 

considerados irritantes vesicais, como cafeinados, refrigerante, achocolatados, frutas ácidas e a 

diminuição de líquidos principalmente antes de dormir que podem de certa forma agravar 

episódios de perdas urinárias. Essas medidas promovem redução do volume de líquidos e deve 

ser feita com cautela para que não favoreça um quadro de desidratação, já que na maioria das 

vezes trata-se de pessoas idosas (HONÓRIO e SANTOS, 2010; BAKER e WARD-SMITH, 

2011). 

Atrelado as mudanças de hábitos pode-se associar o retreinamento vesical e exercícios 

para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Os mesmos vão desde ensinamentos 

da simples contração e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico até exercícios 

modificados, incluindo a alteração da posição e uso de instrumentos como bola para facilitar a 

realização dos mesmos (HONÓRIO e SANTOS, 2010; SPECHT, 2011; ASLAN et al, 2008). 
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Outra intervenção utilizada foram às atividades de educação para o autocuidado 

implementadas através de consultas de enfermagem individualizadas, buscando contemplar as 

necessidades de cada paciente. Nestas consultas exercícios foram demonstrados e puderam ser 

realizados em conjunto com o paciente, tendo auxilio de instrumentos como bola plástica e 

bolinha de tênis (HONÓRIO e SANTOS, 2010). 

A questão da individualidade para o paciente incontinente é de extrema importância pois 

demonstrou-se mais eficaz com um aumento da resposta mensurável ao tratamento e melhoria da 

IU quando se utiliza de abordagens individuais e compreensivas (TANAKA, NAGATA e 

TANAKA, 2009). Portanto, recomenda-se um plano de cuidados individuais a ser traçado para o 

paciente e este não se aplica a nenhum outro a fim de se obter uma melhora na condição 

agravante.  

Isso, apesar de eficaz, carece de um tempo hábil por parte dos enfermeiros, além de 

cuidado especializado, dedicação exclusiva para que este objetivo seja alcançado. E por parte do 

idoso uma compreensão do plano de cuidados para que este se concretize, o que se não necessita 

de um plano orientado ao familiar ou cuidador direto (TANAKA, NAGATA e TANAKA, 2009), 

daí demonstrando a complexidade, o tempo disponível, e a necessidade de cuidados de 

enfermagem específicos considerando duas áreas a gerontologia e a urologia. 

Por isso vale ressaltar que nestes tipos de estudo o número de pacientes é reduzido e 

deve-se, sobretudo ao fato de o tratamento conservador requerer um tempo maior para apresentar 

os primeiros resultados e de perceber de forma mais efetiva o controle da incontinência 

(HONÓRIO e SANTOS, 2010).  

Nestas intervenções conservadoras é importante que se estabeleça uma relação empática 

com o paciente de modo a favorecer a confiança entre as partes o que mostra maior efetividade 

no resultados com os pacientes que recuperam total ou parcialmente a continência sendo um 

indicador de que utilizando tratamento conservador através de reeducação do assoalho pélvico 

inferior, medidas educativas e não invasivas representa uma opção eficiente de tratamento 

(HONÓRIO e SANTOS, 2010). 

A rede de apoio familiar e as relações sociais para o paciente idoso também se mostram 

importantes, pois há uma redução da sua autonomia e independência, e a família passa então a 

ser o suporte assumindo algumas funções, sobretudo nas questões de saúde (HONÓRIO e 

SANTOS, 2010). 
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Os estudos com idoso com demência, idade avançada e imobilidade foram descritos 

como fatores consistentes para que um indivíduo idoso desenvolva IU, logo intervenções são 

necessárias para melhorar os problemas crônicos que levam a incontinência. Com esses 

problemas a pessoa não terá possibilidade de caminhar até o banheiro pela sua falta de 

mobilidade e pode apresentar motivação reduzida ocasionada pela demência (LEUNG e 

SCHNELLE, 2008; SPECHT, 2011). 

Então o tratamento das anormalidades da bexiga para esses pacientes não vão resolver 

por si o problema da incontinência já que está atrelado a outros problemas crônicos. Para este 

grupo são descritas estratégias de como abordá-lo a cada duas horas para levar ao banheiro ou 

ver se em caso de uso de fralda está se encontrada seca ou molhada para proceder a troca 

(LEUNG e  SCHNELLE, 2008). 

Outro tipo de intervenção que pode ser utilizada e o uso da fralda de design especial para 

mulher ou para homem sendo uma opção que esta disponível para o consumidor para gestão da 

incontinência, porém para esta intervenção devem ser levados em conta fatores de ordem social, 

física e psicológica (BAKER e WARD-SMITH, 2011).  

O uso de medição colinérgica também é uma opção de tratamento que é utilizado em 

casos de bexiga hiperativa fazendo o relaxamento do músculo detrusor e reduzindo a 

incontinência. Este medicamento tem efeitos colaterais maléficos como ressecamento de olhos e 

boca, constipação, tosse e aumenta o risco de quedas (BAKER e WARD-SMITH, 2011), por isto 

sua restrição no uso com idosos. Não sendo usado também como tratamento de primeira escolha 

(SPECHT, 2011). 

Na incontinência urinária são priorizadas medidas de tratamento não invasivas, porém no 

esgotamento e insucesso destas medidas a opção descrita é a cateterização intermitente ou por 

um menor período de tempo possível a fim de evitar que este paciente venha a desenvolver uma 

infecção do trato urinário associada a cateter (SPECHT, 2011; WILLSON et al, 2009)  

A IU ainda pode se relacionar com riscos à incontinência urinária de esforço, de urgência 

e por esvaziamento incompleto da bexiga. 

A Incontinência de esforço é a perda involuntária de urina, quantidade geralmente 

pequena, com aumento simultâneo da pressão intra-abdominal. Esta caracterizada por fraqueza e 

flacidez da musculatura do assoalho pélvico resultando em hipermobilidade da base da bexiga e 

porção proximal da uretra. Pode ainda se relacionar com saída da bexiga ou a fraqueza do 
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esfíncter uretral relacionado com cirurgia prévia ou trauma. O tratamento é cirúrgico ou com 

exercício de kegel que são exercícios para fortalecer a musculatura pélvica (LEUNG e 

SCHNELLE, 2008; CARPENTER e VISOVSKY, 2010). 

Há três tipos de tratamentos cirúrgicos para este tipo de incontinência, a saber, 

Colposuspensão, Slings uretrais e Terapia por radio frequência. Foi demonstrado que os 

pacientes ficam mais satisfeitos com o primeiro tratamento citado. Há sucesso também descrito 

para o segundo tratamento, porém com eventos adversos, como dificuldade no esvaziamento, 

incontinência pós-operatória e infecção do trato urinário. Intervenção de radiofrequência pode 

melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes e pode fornecer intervenção em curto prazo 

para pacientes que mais tarde pode exigir um procedimento mais invasivo (LEUNG e 

SCHNELLE, 2008). 

A Incontinência de urgência esteve caracterizada pela perda de urina com excesso de 

quantidade, mas podendo variar por causa da incapacidade de retardar a micção após perceber 

sensação de plenitude da bexiga. Ocorre detrusor hiperativo isolado ou associado com um ou 

mais dos seguintes: condição local genitourinária como cistite, uretrite, tumores, pedras, 

divertículos, obstrução de fluxos, contração da bexiga debilitada. Desordens do SNC como 

golpe, demência, Parkinson, lesão da medula espinhal ou doença são frequente e o tratamento é 

medicação por perfuração da bexiga (LEUNG e SCHNELLE, 2008; SPECHT, 2011). 

A Incontinência por esvaziamento incompleto é o vazamento de urina resultante de força 

mecânica ou bexiga distendida caracterizado por obstrução anatômica de próstata, cistocele 

grande, contratilidade da bexiga associada à diabetes mellitus ou lesão da medula espinhal. O 

tratamento cateter cirúrgico. (LEUNG e SCHNELLE, 2008). 

Outra questão polêmica é a técnica ideal de cateterismo uretral que previna Infecção do 

trato Urinário, por se tratar de uma técnica invasiva que consiste em introduzir um cateter através 

do meato uretral até a bexiga com fim de estabelecer uma via de drenagem temporal, permanente 

ou intermitente até o exterior com fins diagnósticos e terapêuticos. O cateter urinário tem um 

papel importante no tratamento de muitos pacientes hospitalizados, sobretudo aqueles que estão 

nas unidades de cuidados intensivos (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012). 

A infecção do trato urinário que é um problema comum muitas vezes associado ao uso de 

cateter urinário onde as bactérias vão para bexiga por duas rotas possíveis: intra e extraluminal. 

Pela rota extraluminal (via mais frequente de entrada dos germes) é utilizada principalmente por 
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micoorganismos endógenos que colonizam o trato intestinal e o períneo do paciente que 

conseguem colonizar a bexiga quando há a inserção do cateter por técnica inadequada (RIVERO, 

PACHECO e RIVERO, 2012). 

Pela rota intraluminal entram patógenos de origem exógena e chegam à bexiga por 

transmissão cruzada quando há uma desconexão acidental do cateter ou contaminação da 

drenagem urinária. Esses tipos de infecção se associam ao aumento da morbi-mortalidade 

(RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012; MADEO, BARR e OWEN, 2009). 

É usado para gerenciar a retenção e incontinência urinaria após métodos alternativos 

terem sido considerados. Estudos mostram que 1 a 3% dos pacientes hospitalizados desenvolvem 

infecção do trato urinário (ITU) (GLENISTER et al, 1992; PLOWMAN et al, 1999), e 2 a 4% 

desenvolvem uma bacteremia secundária (STAMM, 1991; BRYAN e REYNOLDS, 1984), 

sendo uma fator chave de risco o uso de cateter urinário. Segundo McNulty et al (2003) 9% de 

idosos já foram cateterizados em lares de idosos (MADEO; BARR; OWEN, 2009). Assim, 

descreve-se a técnica de cateterismo como comum em diferentes ambiente de cuidados de saúde 

de idosos. 

Esta taxa ainda pode ser aumentada quando se trata de pacientes idosos com imunidade 

comprometida pela existência de doenças crônicas (LIN; HSU; TSAI e TZU, 2010). 

Têm-se ainda que os cateteres vesicais reduzem a eficácia de muitos mecanismos imunes 

naturais do corpo. E a perturbação do mecanismo habitual de defesa do paciente idoso tem mais 

chance de ter ITU pela perda do tônus muscular da bexiga, redução da contratilidade e 

diminuição da barreira de mucosa (MADEO, BARR e OWEN, 2009). 

Assim, o sistema urinário é o sitio mais comum para se adquirir infecção no hospital com 

40% das infecções nosocomiais (SALAMON; 2009). Então políticas que se concentram na 

utilização ótima do cateter nas configurações de cuidados agudos, à longo prazo e prevenção de 

complicações de ITU associada a cateter foram promulgadas para que se diminua a incidência de 

ITU (CONWAY  e LARSON, 2011). 

Para tal foram destacadas as intervenções que ajudam a diminuir a incidência de ITU em 

pacientes que estão fazendo uso de cateter a pequeno ou longo prazo. A infecção pode não ser 

eliminada totalmente, porém com controle e boas práticas isso pode reduzir consideravelmente. 

Foi criado um protocolo baseado em evidências para os cuidados do cateter urinário que 

diz que as infecções do trato urinário podem ser prevenidas através de um programa de 
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prevenção baseado em evidência (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012). Este protocolo 

permite consensuar às diretrizes dos cuidados para evitar variabilidade, avaliar e comparar a 

qualidade do cuidado através de indicadores.  

Indicação adequada e redução dos dias de cateterização uretral é fortemente recomendada 

para implementação e sustentada por estudos experimentais clínicos, epidemiológicos ou por 

embasamento teórico. Então o cateter deve ser usado somente quando necessário e apenas 

durante o tempo necessário (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012; WILLSON et al. 2009; 

PELLOWE, 2009; SALAMON, 2009; CONWAY e LARSON, 2011; BAKER e WARD-

SMITH, 2011; NEWMAN, 2007). 

Realizar a troca do cateter a cada 4 ou 6 semanas também é uma intervenção apontada 

como minimizadora da incidência de ITU (WILLIAMS, 2012; WILLSON et al., 2009). 

O registro, documentação e análise diária devem ser uma necessidade contínua da equipe 

como medida de avaliação da real necessidade de cateterização deste paciente a fim de 

minimizar o tempo que um cateter está in situ (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012) 

E algumas indicações para o uso do cateter podem ser destacas como: conforto ao 

paciente em fase terminal, cicatrização sacral ou perineal, pacientes incontinentes, imobilização 

prolongada como espinha instável ou fratura pélvica, retenção urinaria aguda ou obstrução, 

aplicações perioperatórias em procedimentos selecionados e produção precisa de urina em 

pacientes críticos. Uma alternativa para esta cateterização seria o uso do Jontex (CONWAY e 

LARSON, 2011). 

A técnica de inserção do cateter deve ser asséptica com material estéril. Não há diferença 

quanto a ocorrência da ITU na técnica asséptica ou estéril sendo esta medida comum a todos os 

autores (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012; WILLSON et al. 2009; PELLOWE, 2009; 

SALAMON, 2009; CONWAY e LARSON, 2011; BAKER e WARD-SMITH, 2011; MADEO; 

BARR e OWEN, 2009). Esta inserção deve ser realizada apenas por pessoas treinadas e 

avaliadas como competente. 

A seleção do cateter quanto ao material (látex ou silicone) para pacientes sondados em 

curto prazo não apresentam diferença na ocorrência de ITU enquanto os sondados à longo prazo 

apresentam-se melhor com o cateter de silicone que é mais biocompatível com a uretra e as 

bactérias tem pior aderência (PARKER, CALLAN, HARWOOD, THOMPSON, WILDE e 

GRAY, 2009; NEWMAN, 2007). 
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 Logo, o cateter de silicone pode oferecer alguma vantagem sobre o de látex quando se 

trata de paciente cateterizado à longo prazo. No entanto esta conclusão deve ser interpretada com 

cautela, pois o estudo onde se constatou esse fato foi descrito com uma amostra pequena 

(RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2011).  

Quanto a sonda ser recoberta com antibiótico, a saber, nitrofurantoina, minociclina e 

rifampicina ou liga de prata. Não há provas convincentes de que o uso destas sondas evitam ITU. 

São ensaios pequenos, feitos em pacientes com o uso à curto prazo necessitando de maiores 

evidências para confirmar a redução de ITU, não sendo recomendado (PARKER, CALLAN, 

HARWOOD, THOMPSON, WILDE e GRAY, 2009). 

Em outro estudo foram encontradas fortes evidências que suportam o uso do cateter 

revestido de liga de prata para redução do risco de ITU (PARKER; CALLAN; HARWOOD; 

THOMPSON; WILDE; GRAY, 2009). Porém este uso se limita ao máximo de 2 semanas. 

Também foram encontradas evidências que apoiam a inserção de um cateter impregnado de 

antibiótico para redução do risco de ITU pelo tempo máximo de uso de 7 dias. Não evidências 

para dizer se o uso regular destes tipos de cateter reduziriam o risco de ITU. 

Os cateteres de maior tamanho (maior que 18) foram descritos como causadores de 

irritação e inflamação na mucosa uretral impedindo a secreção de glicosaminoglicanos da 

mucosa uretral que desempenham papel de prevenção na ascensão das bactérias pela uretra para 

bexiga aumentando possivelmente o risco de colonização bacteriana (RIVERO, PACHECO e 

RIVERO, 2012; NEWMAN, 2007). Baseado nisso é recomendado o uso de cateter de menor 

tamanho possível que faça uma drenagem efetiva como uma estratégia para reduzir ITU 

associada a cateter urinário, restringindo o uso de cateter urinário de grande calibre a pessoas 

submetidas a procedimento cirúrgico urológicos. 

 Os Guias clínicos recomendam sistemas de drenagem fechada, ou seja, aquele que 

dispõe de válvula antirrefluxo, zona especialmente destinada para tirar amostras por punção e 

tubo de drenagem da bolsa na parte mais distal. Baseado na evidência que este reduz a incidência 

de ITU associada a cateter urinário em pacientes com cateterismo à curto prazo. Porém este 

efeito não e produzido em pacientes com cateterismo à longo prazo devido as desconexões 

frequentes que realizam os pacientes para sua comodidade (MADEO, BARR e OWEN, 2009; 

NEWMAN, 2007). 
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O que se tem feito para assegurar a manutenção do sistema de drenagem fechado é a 

fabricação de sistemas de drenagem fechados pré-conectados ao cateter urinário. Este seria o 

cateter Preconnect que compreende um selo inviolável que liga o sistema de recolha ao cateter 

foley. E um estudou mostrou que o uso desse sistema reduz em 41% a taxa de ITU (MADEO, 

BARR e OWEN, 2009). 

Quanto a manutenção do cateter urinário alguns cuidados devem ser seguidos como: 

manter o sistema de drenagem sempre abaixo do nível da bexiga, a menos que o sistema tenha 

válvula antirrefluxo, para evitar o refluxo da urina e o mecanismo de ascensão intraluminal dos 

micoorganismos para a bexiga. Manter um sistema de drenagem estéril continuamente fechado. 

Não desconectar o cateter da bolsa de drenagem a menos que o cateter deva ser irrigado, em tal 

caso deve-se manter a técnica asséptica. Manter um fluxo de urina sem obstrução para evitar a 

distensão vesical, dano isquêmico na mucosa da bexiga e consequente risco de ITU. Manter o 

cateter e sistema de drenagem livre de torções e esvaziar a bolsa coletora regularmente. Limpeza 

diária do cateter e do meato uretral para eliminar a sujeira visível deve ser realizada com água e 

sabão já que existem suficientes provas para concluir que o uso de diferentes produtos 

(antissépticos, unguentos) não reduz a incidência de bacteriúria ou ITU. Uma escassa evidencia 

sugere que a limpeza periódica do meato uretral em pacientes com incontinência fecal reduz a 

ITU associada a cateter (PARKER; CALLAN; HARWOOD; THOMPSON; WILDE; GRAY, 

2009). 

Caso ocorra uma obstrução esta pode estar relacionada com o material do cateter, e neste 

caso sugere-se realizar a troca o cateter. Não é recomendada a irrigação para tratar ou prevenir a 

obstrução a menos que seja previsto como em situações que há risco de obstrução como, por 

exemplo, sangramento pós-cirúrgico prostático ou de bexiga onde é sugerida a irrigação contínua 

fechada para prevenir a obstrução (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2011). 

A extração de amostras de urina deve ser realizada mediante técnica asséptica. Extrações 

de amostras de pequeno volume devem ser realizadas de forma asséptica através da válvula mais 

próxima ao cateter mediante punção com uma agulha e seringa estéril, prévia desinfecção da 

porta de saída com álcool. Senão houver porta de saída para punção pode se puncionar o cateter 

urinário (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2011).  

Para amostras de maior volume se efetuará através da bolsa coletora ou chave distal, 

mediante técnica asséptica. Antes de coletar a amostra de urina para urinocultura deve-se mudar 
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o cateter urinário já que aumenta a exatidão dos resultados do cultivo de urina. Mudar o cateter 

urinário também melhora a resposta ao tratamento com antibiótico mediante eliminação do 

biofilme que provavelmente contém microorganismos infectantes e que pode servir como ninho 

para reinfecção (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2011). 

Para retirada do cateter urinário não são recomendados o pinçamento antes da retirada do 

cateter para reeducação vesical (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012). Existem poucas 

evidências que sustentem essa necessidade e esta prática ainda pode causar uma distensão vesical 

e dano isquêmico e aumento o risco de ITU. 

Estratégia de implementação especifica como opiniões diárias de pacientes com cateter 

permanente, lembretes padronizados, ordens automáticas de ‘stop’ e protocolos dirigidos para 

descontinuar cateteres seria outras opções de intervenções (SALAMON, 2009). 

Certificar-se de que os funcionários são educados e treinados na prevenção ITU associada 

a cateter e cientes de que os problemas que podem ocorrer no mau gerenciamento desse 

procedimento (RIVERO, PACHECO e RIVERO, 2012). Em todas as áreas onde são utilizados 

cateteres de curto prazo, os profissionais devem avaliar a sua prática usando as melhores práticas 

recomendadas em sua unidade. 

Avaliação da ocorrência de infecção do trato urinário associada a cateter através de um 

checklist baseado em evidência aplicado diariamente por uma enfermeira que foi  implantado em 

5 unidades de terapia intensiva de adulto sendo registrado os resultados clínicos mostrando que 

houve uma redução de 2,88 para 1,46 por 1000 dias de cateter (FUCHS et al, 2011). 

Sugere-se também o uso de um dispositivo especial de fixação de formato anatômico que 

deve ser colocado na extremidade proximal do cateter. Este vai evitar que haja tracionamento do 

caterer sendo citado como uma causa que pode favorecer a infecção do trato urinário 

(NEWMAN, 2007). 

As intervenções NIC que fazem correspondência com as encontradas na literatura, ou 

seja, estão presentes, são intervenções que não abordam o cuidado individual do paciente que são 

necessárias principalmente quando se trata de paciente incontinente. Elas abordam mais a 

questão da sondagem onde categorias encontradas na literatura puderam ser agrupadas. Já as 

intervenções que se mostraram com maior nível de evidencia na literatura não foram propostas 

pela NIC. 
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A falta correspondência entre as intervenções NIC e as intervenções encontradas nos 

estudos mostra uma lacuna no conhecimento onde intervenções que foram demonstradas com 

forte grau de evidência são utilizadas na prática, mas não estão descritas na classificação. 

É necessário que haja um controle rigoroso no uso do cateter e no cuidado da 

incontinência com intervenções baseadas em evidências para que as taxas de morbimortalidade 

não cresçam por conta de uma variabilidade de intervenções que são realizadas sem base em 

evidências clínicas, que não são testadas e nem tão pouco confirmadas em sua efetividade no 

cuidado. 

Há uma necessidade que novas intervenções para eliminação urinária prejudicada sejam 

implementadas na prática, sobretudo para clientela idosa que carece mais de cuidados devido a 

fragilidade sistêmica que apresentam.  
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Dos artigos analisados se destacam os problemas urinários relativos à Incontinência 

urinária e seus tipos específicos e a Infecção do trato urinário associada ao cateter vesical de 

demora.  

6. CONCLUSÃO 

As intervenções encontradas nos estudos analisados trazem evidências e, sobretudo 

demonstram uma inovação quanto ao uso do cateter urinário, abordando suas etapas, desde a 

indicação, manutenção até sua retirada.  

Outras intervenções para a prevenção e cuidado do paciente incontinente também foram 

demonstradas com eficácia confirmada no tratamento individual e conservador para este tipo de 

paciente bem como os resultados satisfatórios. 

Com a pesquisa realizada foi possível perceber uma lacuna no conhecimento quando se 

trata de intervenções para idosos com eliminação urinária prejudicada e que estes necessitam de 

um cuidado especifico devido às mudanças que ocorrem e são inerentes no processo de 

envelhecimento. 

Essa lacuna pôde ser percebida pelo não mapeamento das intervenções encontradas nos 

artigos com as intervenções propostas pela NIC mostrando que o cuidado deve ser mais 

averiguado quando se trata de intervenções para idosos com este diagnóstico. 

Emergindo daí a necessidade de estudos nessa área, que sustentem a prática de 

intervenções baseadas em evidência para o cuidado do idoso no intuito de diminuir a 

variabilidade no cuidar e ainda induzirem a adoção dessas intervenções na prática. 
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Com este estudo foi possível aprofundar os conhecimentos sobre idoso e o processo de 

envelhecimento no que envolvem as questões genitourinárias. As especificidades que o idoso 

apresenta frente a estas alterações e quão específico também se deve proceder em seu cuidado. 

Então acredita-se que o uso destas intervenções encontradas juntamente com o cuidado 

individual e uso apropriado das evidências das intervenções de enfermagem para o idoso irá ser 

de extrema importância para prevenir ou tratar a eliminação urinaria prejudicada.  Suscitando 

novos estudos que validem tais intervenções com maiores amostras e especificidades a realidade 

local. 
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