
O treino simulado de baixa fidelidade para pacientes e/ou cuidadores no uso do cateterismo urinário intermitente limpo

Introdução

Objetivo

Material e Métodos

Resultados e Conclusões

 O cateterismo urinário intermitente limpo (CUIL)
é a prática de esvaziamento vesical periódico da
bexiga pela inserção de um cateter através da
uretra, e visa preservar a função renal e promover a
continência urinária;
 Pacientes estão expostos a riscos → trauma
uretral;
 Prevenção → adequada lubrificação da uretra;
 Práticas simuladas tem se mostrado como um
método eficaz de ensino;
 Desenvolvimento de competências e habilidades;
 Formação de profissionais e desenvolvimento da
capacidade dos pacientes.

Verificar as implicações do treino simulado com
simulador de baixa fidelidade na competência
de pacientes usuários do CUIL e/ou seus
cuidadores.

 Estudo quase experimental;
 Centro de Reabilitação de um Hospital
Universitário do interior do estado de São
Paulo/Brasil;
 Aprovação do Comitê de Ética Parecer 146/2012;
 Pacientes e/ou cuidadores foram submetidos a um
teste de conhecimento sobre o CUIL e a prática
simulada do CUIL em simulador de baixa fidelidade;
 Reprodução de situações de resistência na
introdução do cateter, drenagem negativa e
sangramento uretral;
Após, foram orientados de acordo com o protocolo
estabelecido no setor;
 Novamente submetidos ao teste de conhecimento
e prática simulada.
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19 (34,5%) relataram que já vivenciaram na
prática diária do CUIL a ocorrência de sangramento
uretral, sendo apenas uma do sexo feminino.
Os itens que maior demonstraram falta de
conhecimento e técnica inadequada foram:

• “escolher o que fazer quando há sangramento”;
• “escolher o que fazer quando não sai urina”;
• “escolher o que fazer quando há resistência na

introdução do cateter”;

O uso de simuladores de baixa fidelidade
mostrou-se eficaz no aprimoramento das técnicas
na realização do CUIL, sendo possível reduzir os
riscos da ocorrência de traumas uretrais e suas
consequentes complicações. Pode proporcionar
menores impactos negativos na qualidade de vida
dos usuários, permitindo-lhes melhor convívio
social, autoestima e autoimagem.
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 55 (100%) sujeitos da pesquisa, 33 (60,0%)
eram do gênero masculino e 22 (40,0%)
feminino;


