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PARECER CREMEB Nº 27/12 

(Aprovado em Sessão Plenária de 03/08/2012) 

 

EXPEDIENTE CONSULTA nº 212.909/11 

ASSUNTO: Cateterismo Vesical X Procedimento Invasivo. 

RELATOR: Cons. Robson Freitas de Moura 

 

EMENTA: O Cateterismo Vesical de repetição é um 

procedimento invasivo, mas pode ser realizado tanto por 

médicos, como profissionais de enfermagem e cuidadores 

em casos específicos, devidamente treinados. 

 

DA CONSULTA 

 

Este expediente resultou de Consulta a este Conselho, com as seguintes demandas: 

 

1. O cateterismo vesical de repetição é um procedimento invasivo? 

2. Qual o conceito técnico de procedimento invasivo? 

3. Qual o profissional da área de saúde que pode realizar o procedimento de cateterismo vesical de 

repetição? 

 

DO PARECER 

 

Demandada a Câmara Técnica de Urologia, esta emitiu parecer, servindo de base para as respostas. 

 

Por conseguinte, devo responder aos questionamentos em uma sequencia lógica, sendo necessário 

inicialmente definir o que é procedimento invasivo: Considera-se procedimento invasivo aquele que 

rompe as barreiras naturais do organismo ou penetra em suas cavidades. Desta forma da entrada à 

patógenos a tecidos ou cavidades possivelmente estéreis. (Yamaushi NI, Munhoz CHF, Ferreira 

AMTGB. Procedimentos Invasivos. In: Fernandes AT, organizador. Infecção hospitalar e suas 

interfaces na área da saúde. São Paulo: Atheneu; 2000. p. 957-97.) 

 

De pronto respondo às duas primeiras questões: O cateterismo vesical de repetição é um 

procedimento invasivo? Qual o conceito técnico de procedimento invasivo? 

 

Sim. O cateterismo ou qualquer procedimento que invada cavidades naturais do organismo são 
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considerados invasivos. 

 

Quanto ao terceiro questionamento: Qual o profissional da área de saúde que pode realizar o 

procedimento de cateterismo vesical de repetição? 

 

Os profissionais da área da saúde com treinamento em anti-sepsia e/ou assepsia podem realizar 

cateterismo vesical de repetição. O cateterismo vesical é de atribuição do médico ou de profissionais de 

enfermagem. 

 

Entretanto, segundo o Projeto Diretrizes AMB/CFM/SBU de 10/11/2008, os cuidadores e o próprio 

paciente devem ser estimulados a realizarem cateterismo vesical de repetição em casos com bexiga 

neurogênica, devido à vantagem de custo/benefício em relação a sondagem de demora. Para garantia da 

qualidade do procedimento e segurança do paciente a equipe de profissionais de saúde (Médicos e 

Enfermagem) sugerimos então, que além do treinamento prático, seja fornecido ao paciente / cuidador 

instruções por escrito, com linguagem acessível à população-alvo, relatando as finalidades do método, 

possíveis complicações e enfatizando a importância da sua execução. (Canalini AF, Carneiro KS, 

Caprini Jr N, Gomes CM, Castro MAS. Sociedade Brasileira de Urologia; Projeto Diretrizes; São 

Paulo, 2008) 

 

Este é parecer, SMJ! 

 

Salvador, 3 de agosto de 2012. 

 

 

Cons. Robson Freitas de Moura 

Relator 

 

 

 

 


