
ISSN: 2527-0079
Disponível em: www.anaisceen.com.br

PROPOSTA DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
SOBRE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PASSAGEM DE SONDA

VESICAL DE DEMORA EM AMBIENTE HOSPITALAR.

Eixo Temático: Eixo II: Boas Práticas de Enfermagem na 
Assistência, Ensino, Pesquisa, Extensão

Código: 9396316

Tipo: Pôster Eletrônico (E-Poster)

Autor Principal: PIERRO PINHEIRO ROCHA
Brasileiro, Marislei Espíndula.

Todos os Autores
PIERRO PINHEIRO ROCHA|pierropinheiro@hotmail.com|CEEN

Orientador
Marislei Espíndula Brasileiro

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resumo: 

INTRODUÇÃO: O  interesse  em  buscar  na  literatura  embasamento  para  o  Procedimento
Operacional  Padrão(POP)  surgiu  devido  o  entendimento  que  o  cateterismo  vesical
continua  sendo  um  procedimento  largamente  empregado,  que  procura  beneficiar  o
paciente  em  várias  situações  clínicas.  Por  isso,  a  indicação  para  um  cateterismo  de
demora  deve  ser  precisa  e  criteriosa,  a  fim  de  minimizar  as  possíveis  sequelas.
Entende-se  por  cateterismo  vesical  um  procedimento  invasivo  em  que  é
inserido um cateter uretral até a bexiga com a finalidade, dentre outras, de drenagem da
urina  em  pacientes  com  problema  de  eliminação  urinária.
Esse  POP  será  útil,  pois  busca  a  excelência  na  prestação  do  serviço,  com
vista a minimizar os erros na ação de passagem de sonda vesical de demora.  OBJETIVO:
Propor,  com  base  na  literatura,  um  Procedimento  Operacional  Padrão  sobre
assistência  de  enfermagem  na  passagem  de  sonda  vesical  de  demora.  MATERIAL  E
MÉTODOS: Este  estudo  trata-se  de  uma  Revisão  Integrativa  da  Literatura,  que  é
desenvolvido  com  a  finalidade  de  reunir  e  sintetizar  achados  de  estudos  realizados,
mediante  diferentes  metodologias,  com o intuito  de  contribuir  para  o  aprofundamento
do  conhecimento  relativo  ao  tema  investigado,  com  isso  realiza-se  uma  ampla  busca
na  literatura  existente.
As  informações  obtidas  foram  dispostas  em  uma  tabela,  na  qual,  a  discussão
dos  dados  foi  feita  por  divisão  das  informações  de  modo  que  permitisse  melhor
compreensão  e  interpretação.  Foram  dispostos  em:  autor  e  ano,  titulo,  principais
resultados  juntamente  com  a  metodologia  e  por  fim,  a  conclusão  de  cada  autor.
RESULTADOS:  A  pesquisa  nas  fontes  de  dados  e  informações  resultou  em  21  estudos
encontrados,  porém,  após  seleção  diante  dos  critérios  de  inclusão  e  exclusão,
resultou  em  9  artigos  selecionados,  por  conter  as  informações  e  dados  a  respeito  do
objetivo  desta  pesquisa.  Os  estudos  selecionados  foram  todos  que  forneciam  dados
fies  e  categóricos  sobre  atuação  da  enfermagem  na  sonda  vesical  de  demora.
Dos  9  artigos  selecionados,  10  são  nacionais,  e  2  internacional  (inglês),  sendo
dois  escritos  por  médicos  e  os  demais  por  enfermeiros.
Os  métodos  utilizados  foram  estudos:  estudo  descritivo,  observacional,  pesquisa
exploratória,  pesquisa  metodológica  e  revisão.  A  amostra  total  dos  estudos  resultou
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em  825  pacientes.  CONCLUSÃO: O  objetivo  desse  estudo  foi  propor  um  Procedimento
Operacional Padrão sobre assistência de enfermagem na passagem de sonda vesical de
demora . Ao final percebeu-se que é possível promover uma assistência de enfermagem
segura na passagem de sonda vesical de demora no ambiente hospitalar.
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