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Introdução: A infecção relacionada à assistência a saúde (IRAS) é qualquer meio 

infeccioso adquirido pelo cliente após sua admissão nos serviços de saúde, podendo se 

manifestar durante a internação ou após a alta. Objetivos: Identificar intervenções de 

enfermagem para a diminuição do risco de infecção do trato urinário em usuários de 

sondas vesicais de demora. Métodos: Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, 

usando como critérios os artigos publicados nas bases de dados LILACS, SCIELO, 

BDENF no período de 2014-2019, no idioma português com textos completos que 

abordavam a infecção do trato urinário por usuários de sondas vesicais. Resultados e 

Discussão: Durante a busca, foram encontrados 04 artigos que foram utilizados neste 

estudo, onde foi constatado que a as principais intervenções de enfermagem para 

diminuição do risco de infecção do trato urinário em usuários de sondas vesicais são: 

lavagem das mãos, utilização de luvas estéreis, treinamento teórico e prático, técnica 

asséptica do procedimento, sensibilização dos profissionais e sensibilização dos 

profissionais de saúde. Conclusão: A importância da implantação de medidas de 

intervenções de enfermagem para diminuir os riscos infeções do trato urinário (ITU), 

ressaltando o papel do enfermeiro como principal avaliador quanto a permanência do 

catete vesical de demora (CVD), implementado de ações voltada a diminuir os índices 

de ITU causada pelo CVD. As ações consideradas simples como ato da lavagem correta 

das mãos e higiene íntima do paciente trazem benefícios diminuindo o risco de infecção 

cruzada e disponibilizando maior segurança evitando assim a proliferação de 

microrganismo no meato urinário do cliente, trazendo dessa forma um impacto positivo 

e seguro na assistência a saúde. Descritores: Cateterismo urinário, ITU, Cuidados de 

enfermagem.  
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