
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

KEYLANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO in vitro DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE CATETERES VESICAIS 

INTERMITENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ, RN 

2018 



KEYLANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO in vitro DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE CATETERES VESICAIS 

INTERMITENTES 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, como requisito final para a obtenção do 

grau de Mestre em Saúde e Sociedade. 

 

Orientadora: Profª Dra. Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ, RN 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEYLANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO in vitro DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE CATETERES VESICAIS 

INTERMITENTES 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como requisito final para a obtenção do 

grau de Mestre em Saúde e Sociedade. 

 

 

 

Data de defesa: _____/_____/_____ 

 

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima 

Orientadora 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva 

Examinador Externo 

 

 

________________________________________________      

Prof. Dr. João Bosco Filho 

Examinador Interno 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado ao meu pai, pela inspiração 

e exemplo de resiliência. Cada página tem impressa 

memórias vivas da nossa história de luta e amor 

eterno. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 Nunca havia lido sobre o “Tempo Kairos", até escrever essas palavras. Nesses dois 

anos o que parecia impossível aconteceu e encheu minha vida de bagagem. A concretização 

do mestrado era um sonho antigo que precisou ser adiado por motivos que hoje não se 

justificariam, não fosse a crença de que há um tempo certo para todas as coisas. É a partir 

disso que inicio meus agradecimentos. 

 À Deus, por preparar o tempo certo, por exagerar nas bênçãos e proteção, por me 

sustentar nos momentos de dor, por ouvir todas as minhas orações e aumentar a minha fé 

fazendo-me capaz de confiar em seus desígnios com serenidade. Senhor, que sua vontade 

continue prevalecendo em minha vida e que ao enxergar meu coração, possas sentir o quão 

grata eu sou por sua presença constante. 

Ao meu pai (in incantamentum) – Um pai doce, amoroso e orgulhoso das filhas. O 

romantismo do seu olhar quando nos olhava e os seus “Papai te ama” nunca tiveram preço. 

Não há palavras que definam a dor e o vazio da sua ausência, partindo em meio a esse sonho 

que agora se concretiza. Não deu tempo de acompanhar tantos outros sonhos que sonhou pra 

mim, e mesmo estando em outra dimensão espiritual, saiba que você determinou esse êxito e 

me deu mais motivação para realizar os projetos de felicidade que virão. Nosso amor e nossa 

história continuarão para sempre, pois quase tudo em mim, tem algo de você. Não há fim! 

À minha mãe, muita gratidão por ser um exército inteiro em uma única mulher. Por 

jamais ter delegado à outra pessoa a missão de me educar, amar e cuidar. Eis meu exemplo 

para admiráveis qualidades humanas. Eu te amo de modo profundo e não há como explicar 

minha alegria de viver sem que eu fale sobre você. Obrigada por ser minha mãe, minha 

amiga, minha companheira, minha incentivadora e minha fã confessa. Obrigada ainda por 

todos os “Deus te abençoe”. Você é meu amor grande, minha rosa. Amo amar você! 

À minha irmã, pelas provas diária de amor, cumplicidade e dedicação. Por ser pra 

mim, um espelho de solidariedade, compreensão e competência. Não canso de dizer o quanto 

você é uma mulher linda e especial e de agradecer à Deus por tê-la me dado. Mil vidas viverei 

e nunca encontrarei outra irmã igual à você. Obrigada por ser a minha pessoa e por me amar 

grande. Que sorte a minha. Te amo ao infinito! 

À minha sobrinha Heloísa, que ainda nem nasceu e já tem transformado meu mundo 

em um mundo mais fantástico. De fato, amar permite coisas incríveis. Titia já te ama, minha 

boneca. 



À toda minha família, paterna e materna, em especial, minhas tias: Terezinha, Celina 

e Nila por se fazerem tão presentes cotidianamente e por terem rezado para que eu tivesse 

força e sabedoria para superar a dor da perda e finalizar a dissertação. Obrigada por tanto 

amor, família. Amo ser parte de vocês. 

À todos os meus amigos, obrigada por serem especiais e singulares. Nesse momento, 

ficarão representados por dois nomes, Daniel e Kisia, por eu compreender a importância de 

momentos de leveza e descontração nessa etapa onde a sobrecarga mental insiste em 

atrapalhar a pesquisa. Nesses dois anos eles foram meus parceiros de histórias malucas e 

muito engraçadas, rs. Obrigada, amigos! 

À Profa. Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima, muito além de uma orientadora 

acadêmica, uma orientadora de vida, uma amiga, uma conselheira, uma verdadeira agente 

persuasiva do meu potencial, a quem eu agradeço pelo zelo e amor ofertados nos momentos 

difíceis, que não foram poucos. Pela amizade e familiaridade gerada, troca de experiências, 

ensinamentos, confiança e severos puxões de orelha transmitidos. Seu apoio, sua luz e seu 

encorajamento me ajudaram a comprovar que por mais que desejemos crescer 

academicamente, viver é muito maior e nunca caberá no lattes. Não é à toa que tenho a honra 

de te chamar estranhamente de Mãebela, rs. Nós não nos conhecemos aqui, nos 

reencontramos. Obrigada por tudo, inclusive por Duduia, por quem nutro uma sintonia 

inexplicável, rs. Amo você! 

 À Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, a qual me orgulho de 

ter sido formada aqui e hoje ter a oportunidade de concluir o mestrado nessa mesma casa. Ao 

PPGSS, pelos ensinamentos proporcionados por seu corpo docente, que ampliaram a minha 

visão de mundo. À Luzia, membro técnico-administrativo do PPGSS, pela presteza e 

cordialidade nos atendimentos. Aos meus colegas de turma, pelos momentos e aprendizados 

compartilhados, em especial, Geovana, Letícia, Leonilson, Ianara, Bianca e Marília Medeiros, 

pela proximidade, admiração, sintonia e conversas que permitiram estreitamento de laços. 

Aos colegas da disciplina de Pacientes com Necessidades Especiais, pelas discussões 

enriquecedoras e viagens “sinistras” à Caicó, rs. 

Aos membros da banca de qualificação, as professoras Maria Irany Knackfuss e 

Ivana Alice Teixeira Fonseca e aos membros da banca de defesa da dissertação, os 

professores João Bosco Filho e Richardson Augusto Rosendo da Silva pelas sábias e 

valiosas contribuições feitas. 



À Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, por ter cedido o 

Laboratório de Ensaios Mecânicos do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) para a 

realização da parte experimental da pesquisa. 

Ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo - USP, por ter doado unidades de um tipo de cateter intermitente necessário à 

experimental.  

À Universidade Potiguar – UnP, campi Mossoró-RN, onde tenho enriquecido minha 

carreira na docência e me apaixonado mais a cada dia. 

Aos meus alunos, a quem dedico cada novo aprendizado e com quem aprendo muito 

sobre tudo. 

À Fabianna da Conceição Dantas de Medeiros, pelas contribuições no tratamento 

estatístico dos dados da pesquisa. 

À Ana Paula Nunes e Larissa Rosário, pelo apoio valioso na construção do projeto 

para a seleção do mestrado. 

Gratidão à todos que emanaram energias positivas para a concretização desse sonho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

O cateter vesical escolhido para esvaziar a bexiga através da uretra tem papel importante na 

segurança do paciente. As propriedades mecânicas desse material polimérico podem estar 

relacionadas às complicações do seu uso. A pesquisa sopesou a resistência à tração de quatro 

marcas comerciais de cateteres vesicais intermitentes. Trata-se de um estudo experimental in 

vitro, por meio de ensaio de tração convencional, destrutivo, com cinco corpos de provas de 

quatro marcas escolhidas, compostas de polímeros diferentes do tipo PVC (Policloreto de 

Vinila) e poliuretano, em máquina de ensaio universal. As variáveis avaliadas foram módulo 

de Young, coeficiente de Poisson, limite de resistência, tempo de ruptura, ponto de fratura e 

comprimento final. Quando verificada a diferença significativa entre os grupos, a única 

variável que não mostrou significância entre as marcas foi o ponto de ruptura. No ensaio, 

estatisticamente, o cateter Actreen®, da B. Braun® apresentou maior limite de resistência à 

tração, menor módulo de elasticidade, bom limite de escoamento, bom módulo de resiliência 

e tenacidade, destacando-se em comparação aos demais cateteres. Os dados foram analisados 

com o auxílio do programa IBM SPSS Statistics, considerando a significância de p (<0,005) e 

aplicação do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, teste paramétrico ANOVA One-

way e o pós-teste de Turkey. O material componente do cateter vesical intermitente coloca 

interferência direta na capacidade de resistência à tração do mesmo. Os valores obtidos no 

ensaio de tração dos corpos de prova, referentes às variáveis do estudo, têm relação com 

situações clínicas afins da literatura. A formação profissional com abrangência tecnológica é 

necessária ao sistema de saúde vigente, a fim de torná-lo cada vez mais eficiente e efetivo, 

baseado em princípios éticos, com adoção de boas práticas assistenciais, administrativas e 

gerenciais. Sugere-se o desenvolvimento de pesquisas futuras que façam correlação entre o 

processamento industrial, o arranjo microestrutural e as propriedades físico químicas do 

polímero utilizado no produto com as especificidades uretrais, bem como de outros tipos de 

cateteres empregados na área de saúde para seu melhoramento, visando possibilitar maior 

segurança ao paciente. 

 

Palavras-chave: Cateteres, Cateterismo Uretral Intermitente, Polímeros, Resistência à 

Tração. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The bladder catheter chosen to empty the bladder through the urethra plays an important role 

in patient safety. The mechanical properties of this polymeric material may be related to the 

complications of its use. The survey measured tensile strength of four commercial brands of 

intermittent bladder catheters. This is an in vitro experimental study using a conventional 

destructive traction test with five test bodies of each selected brand, composed of different 

polymers of the type PVC (Polyvinyl chloride) and polyurethane, in a machine of universal 

test. The variables evaluated were Young's modulus, Poisson's coefficient, resistance limit, 

rupture time, fracture point and final length. When the significant difference between the 

groups was verified, the only variable that showed no significance between the marks was the 

break point. In the assay, statistically, the B. Braun® Actreen® catheter presented a higher 

limit of tensile strength, lower modulus of elasticity, good flow limit, good resilience modulus 

and toughness, standing out in comparison to the other catheters. The data were analyzed with 

the aid of the SPSS Statistics program, considering the significance of p (<0.005) and 

application of the Kolmogorov-Smirnov normality test, one-way ANOVA and the Turkey 

post-test. The intermittent bladder catheter component directly interferes in the tensile 

strength of the bladder catheter. The values obtained in the traction test of the specimens, 

referring to the variables of the study, are related to similar clinical situations in the literature. 

Vocational training with a technological scope is necessary for the health system in place, in 

order to make it increasingly efficient and effective, based on ethical principles, with the 

adoption of good care, administrative and managerial practices. It is suggested the 

development of researches that correlate the industrial processing, the microstructural 

arrangement and the physical and chemical properties of the polymer used in the product with 

the urethral specificities, as well as other types of catheters used in the health area for their 

improvement, in order to improve it in order to provide greater patient safety. 

 

 

Keywords: Catheters, Intermittent Urethral Catheterization, Polymers, Tensile Strength. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa tem como objeto de estudo as propriedades mecânicas do cateter vesical 

intermitente, cateter intermitente, cateter urinário ou sonda vesical, tratados nesse documento 

como sinônimos. Sondagem ou cateterismo vesical é a introdução de uma sonda ou cateter na 

bexiga através da uretra com o objetivo de esvaziá-la (cateterismo de alívio), garantir 

drenagem contínua (cateterismo de demora) ou coleta para exame. O cateterismo de demora 

deve ser indicado de forma cuidadosa e mantido pelo menor tempo possível, para que os 

benefícios obtidos superem os riscos de infecções relacionadas. O cateterismo de alívio é 

indicado para aliviar retenção urinária aguda e temporária e principalmente, manejar os 

pacientes com lesão medular, degeneração neuromuscular ou bexigas incompetentes em longo 

prazo (Oliveira, 2016).  

Estima-se que mais de 20% da população com mais de 40 anos apresenta algum tipo 

de distúrbio urinário, o que demanda a necessidade da cateterização vesical indicada. Alia-se 

a isso, o fato de que as literaturas disponibilizadas em bases de dados acerca do procedimento 

são escassas e quando existentes, limitam-se ao risco de infecção, muito embora os 

profissionais enfermeiros, familiares e ou pacientes que executam a técnica, vivenciem 

rotineiramente situações iatrogênicas que reduz a qualidade de vida dos que necessitam do 

cateter, como afetações psicoemocionais dos mesmos, desde a dependência, constrangimento 

até o desconforto físico e traumático causados pelas sondas uretrais. 

O diâmetro do cateter é definido na escala French ou Charrière (Fr ou CH) que 

equivale ao calibre em milímetros multiplicado por três. O calibre varia de 6 a 24 Fr e é um 

parâmetro de escolha importante de acordo com o paciente e a indicação. Entre as diretrizes 

para a escolha do calibre, consta que deve ser determinado pelo tamanho do canal uretral do 

paciente.  

Para evitar traumas, prefere-se o cateter eficaz de menor calibre. Calibres maiores que 

18 Fr criam desconforto, aumentam o risco de bloqueio e levam à infecção urinária, irritação 

uretral e erosão. As sondas padrão têm 40 cm de comprimento, mas existem sondas femininas 

de 20 cm. 

No cateterismo urinário de alívio e intermitente, o cateter é retirado logo após o 

esvaziamento da bexiga, o que implica em menores taxas de infecção de trato urinário. No 

entanto, a inserção pode ainda ocasionar complicações como o traumatismo uretral, dor, falso 

trajeto, litíase urinária renal e vesical, uretrite, periuroretrite e abscesso periuroretral, 
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divertículo uretral, fístula uretral, prostatite, epidimite, necrose peniana e câncer de bexiga 

(Lenz, 2006).  

Segundo Oliveira (2016), o procedimento consiste em cateterizar repetidamente a 

bexiga em horários regulares, geralmente em intervalos de 4 a 6 horas durante o dia. No 

hospital deve ser realizado com técnica asséptica. Em casa e hospitais de reabilitação, pode 

ser feito com técnica limpa pelo próprio paciente, familiares ou por profissionais da atenção 

domiciliar. No paciente com disfunção miccional crônica, o cateterismo intermitente melhora 

a qualidade de vida, a mobilidade, a função sexual, o controle do esvaziamento vesical e 

reduz o risco de infecção e lesão renal progressiva. Nos pacientes com sensibilidade 

preservada, o desconforto diminui progressivamente com a repetição. O desconforto pós-

sondagem é menor com uso do gel anestésico. 

Para Smeltzer, Bare (2009), a utilização do cateter é uma das intervenções invasivas 

mais frequentemente realizadas no ambiente hospitalar e suas indicações são de fundamental 

importância para os clientes que necessitam desse dispositivo. Sua inserção, manutenção e 

retirada são de responsabilidade da enfermagem. 

No entanto, o uso de um cateter vesical pode resultar em complicações. Nesse 

contexto, a enfermagem assume papel fundamental, já que grande parte das complicações é 

passível de serem evitadas através de intervenções específicas, como a comunicação com o 

paciente acerca da escolha da sonda, tipo de material e calibre (Santos, 2011). 

Para a escolha adequada do tipo de cateter, é necessário considerar que a uretra tem 

especificidades. A uretra masculina e a feminina diferem em seu trajeto. Na mulher, a uretra é 

curta, mede cerca de 4 a 6,5 cm de comprimento, com diâmetro, quando não dilatada, de cerca 

de 6 mm. e faz parte exclusivamente do sistema urinário. Seu óstio externo localiza-se 

anteriormente à vagina e entre os lábios menores. Já no homem, a uretra faz parte dos 

sistemas urinário e reprodutor. Medindo cerca de 20 cm, sendo muito mais longa que a uretra 

feminina. Quando a uretra masculina deixa a bexiga, ela passa através da próstata e se estende 

ao longo do comprimento do pênis. Assim, a uretra masculina tem três partes (prostática, 

membranosa e peniana) e atua com duas finalidades: conduzir a urina e o esperma (Potter, 

Perry, 2013). 

Conforme Smith (2012), quanto à origem do material de confecção dos cateteres 

intermitentes, polímeros são constituídos por cadeias moleculares longas, formadas por 

repetições de uma estrutura química, cujas propriedades são inerentes mecânicas em função 

da razão de estiramento à geometria e composição dessa estrutura. Esses fatores, associados 

ao modo como as cadeias interagem e se agrupam umas sobre as outras, determinam o 
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comportamento térmico e mecânico do polímero. Cada vez mais os polímeros estão 

substituindo outros materiais, logo, é imprescindível que o produto polimérico apresente um 

desempenho mecânico satisfatório durante a vida útil projetada para uma determinada 

aplicação.  

Os cateteres vesicais mais usados para o cateterismo intermitente são de policloreto de 

vinila (PVC) e poliuretano, descartáveis, de lúmen único. Alguns são pré-lubrificados ou 

hidrofílicos, ou seja, tornam-se lubrificados quando imersos em água, dispensando uso de 

lubrificantes (Mazzo, 2011). 

As propriedades mecânicas dos polímeros são dependentes da mobilidade molecular 

que é influenciada pela natureza química das macromoléculas, pela massa molecular, pela 

presença ou não de ramificações e de ligações cruzadas, do grau de cristalinidade, presença ou 

não de plastificante, carga, aditivos, orientação e outros aspectos relacionados à história 

térmica da amostra em particular (Smith, 2012).  

A partir disso, a resistência à tração será objeto de estudo da pesquisa. A hipótese é de 

que o material componente do cateter vesical intermitente interfere na capacidade de 

resistência à tração do mesmo e, que esta característica mecânica pode ou não ter repercussão 

clínica, apesar desta análise não ser elemento analisado diretamente neste ensaio. 

O interesse pela pesquisa permeia a inquietude de uma práxis da enfermagem à quem 

do domínio tecnológico e das vivências profissionais e pessoais acompanhando pacientes e 

familiares usuários do cateter.  

A partir do estado de arte, destaca-se a carência de estudos na área. Fomenta-se como 

necessário o desenvolvimento científico e tecnológico que qualifique o procedimento do 

cateterismo vesical intermitente quanto às propriedades físico químicas de seu veículo de 

atuação, o cateter propriamente dito.  

Assim, essa pesquisa agrega valor à saúde e a sociedade, por evidenciar a importância 

formativa das competências do enfermeiro para avaliação tecnológica no universo de atuação 

interdisciplinar, ainda pouco explorado pelos profissionais. Pelo potencial de embasamento 

para pesquisas futuras. Por responder à um objetivo de pesquisa que visa melhorias 

assistenciais e gerenciais humanizadas no âmbito da qualidade, eficácia, efetividade e 

segurança, de maneira que possa garantir os resultados do uso adequado da tecnologia para os 

pacientes e melhorar a relação custo-benefício para os serviços de saúde públicos e privados. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

Sopesar a resistência à tração de quatro marcas comerciais de sondas vesicais. 

 

2.2 ESPECÍFICO 

 

Inferir sobre a possibilidade dos valores obtidos no ensaio de tração dos corpos de 

prova, referentes a módulo de Young, coeficiente de Poisson, limite de resistência, tempo de 

ruptura, ponto de fratura e comprimento final, terem relação com situações clínicas afins da 

literatura. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 

Esta revisão de literatura foi realizada incorporando pesquisas em outras áreas do 

saber, além das áreas da saúde, traçando um panorama sobre a produção científica para obter 

síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado e 

informações que possibilitem aos leitores avaliarem a pertinência dos procedimentos 

empregados na elaboração da pesquisa, bem como literaturas pertinentes à sua relevância.  

 Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrievel 

System Online (MEDLINE), Base de dados de enfermagem (BDENF), além dessas foi 

utilizado o acervo da Biblioteca do Ministério da Saúde, por meio de descritores e palavras-

chave como: “auditoria de enfermagem”, “cateterismo vesical”, “cateter intermitente”, 

“cateter vesical”, “cateter de pvc”, “cateter de poliuretano”, “polímeros”, “engenharia de 

materiais”, “educação em enfermagem”, “engenharia biomédica”, “tecnologia de materiais”, 

“segurança do paciente”, “gerência de enfermagem”, “tecnologias em saúde”, “avaliação de 

tecnologias em saúde”.  

Os critérios de inclusão e exclusão dos artigos foram estabelecidos, sendo os inclusos: 

textos na forma de artigos, manuais, teses ou dissertações disponíveis na íntegra gratuitamente 

em meio eletrônico, que abordassem o tema direta ou indiretamente; e exclusos: estudos 

científicos disponibilizados em meio eletrônico com exigência de login e senha. A busca 

ocorreu no período de agosto a setembro de 2017. Devido à importância do tema e carência de 

estudos não houve delimitação de tempo para a eleição dos manuscritos. 

Tratam-se de estudos nacionais e internacionais, apresentados em três quadros. O 

primeiro, relacionado aos tipos de cateter vesical intermitente e achados sobre as 

complicações que seu uso pode causar ao paciente, totalizando dez artigos e um manual. O 

segundo, relacionado aos materiais componentes dos cateteres testados, totalizando sete 

artigos. O terceiro quadro, é relacionado aos estudos de interface formativa, tecnológica, 

gerencial e de auditoria de enfermagem, totalizando dez artigos. 
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Quadro 1 – Apresentação de estudos sobre tipos de cateteres vesicais intermitentes e seus achados. 

 

 

AUTORES OBJETIVOS METODOLOGIA PRINCIPAIS ACHADOS 

Rognoni, Tarricone, 2017 Avaliar objetivamente a eficácia 

clínica de diferentes 

subconjuntos de cateteres 

urinários. 

Revisão sistemática. Sete estudos foram elegíveis para inclusão 

na revisão. Os achados confirmaram redução 

de ITU com o uso de cateteres hidrofílicos, 

comparados aos comuns. Quanto à 

hematúria, não houve diferença entre os 

tipos. 

Nafees et al., 2015 Identificar e investigar as 

preferências dos indivíduos em 

relação aos dispositivos de 

autocateterização intermitente e 

investigar a disposição de pagar 

por atributos nesses dispositivos 

no Reino Unido, França e 

Holanda. 

Aplicação de 

questionário em 283 

pacientes.  

Valor do cateter, facilidade de inserção e 

risco reduzido de infecção foram as 

características mais consideradas. Os 

cateteres pré-revestidos foram considerados 

como a tecnologia de revestimento preferida 

em todos os países. 

Kiddoo et al., 2015 Determinar se o uso de cateter 

hidrofílico reduz infecção, 

comparado ao de pvc.  

Ensaio randomizado, 

com utilização de exames 

urinários laboratoriais. 

Os cateteres hidrofílicos não diminuíram a 

incidência de sintomas infecção do trato 

urinário na cateterização intermitente 

crônica, da habitação comunitária nos 
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usuários quando comparados aos cateteres 

de cloreto de polivinila, de uso múltiplo 

limpo. 

Lopes, Lima, 2014 Investigar fatores que interferem 

na adequada continuidade do 

cateterismo intermitente limpo e 

verificar se há relação 

significante entre o suporte 

social e o procedimento. 

Estudo seccional, 

descritivo e 

correlacional, com 49 

pacientes entrevistados e 

análise quantitativa.  

Fatores que mais interferem na continuidade 

do cateterismo intermitente limpo: 

complicações como litíase vesical (28,2%), 

hidronefrose ou dilatação uretral (18,4%), 

infecção urinária (20,0%), traumatismo 

uretral (12,2%). Não houve diferença 

estatisticamente significante entre suporte 

social e continuidade do CIL. 

Bermingham et al., 2013 Determinar o tipo de cateter 

mais efetivo e econômico para 

pacientes que realizam 

autocateterismo intermitente na 

comunidade. 

Revisão sistemática e 

meta-análise. 

Os cateteres com reservatório de gel e os de 

revestimentos hidrofílicos causaram menos 

infecções e desconfortos no uso do que os 

não revestidos, porém são mais caros. 

Brasil, 2013 Orientar medidas de prevenção 

de infecção do trato urinário. 

Revisão sistemática. 

Quanto ao nível de 

recomendação e 

qualidade de evidência, 

lê-se: 

O cateterismo intermitente é preferível a 

cateteres uretrais de demora ou suprapúbica 

em pacientes com disfunção de 

esvaziamento vesical (II); Se utilizar 

cateterismo intermitente, realizar a intervalos 
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“II” como evidência de 

ensaio randomizado, 

estudos observacionais 

de coorte ou caso-

controle, resultados 

extraordinários em 

experimento não 

controlados;  

“IA” como boa evidência 

para embasar uma 

recomendação e com 

evidência de ensaio 

randomizado; 

“IB” como evidência de 

ensaio randomizado e 

evidência moderada para 

embasar uma 

recomendação. 

regulares para evitar hiperdistensão da 

bexiga (IB); No contexto de cuidados não-

agudos, a utilização de técnica limpa (não-

estéril) para cateterismo é uma alternativa 

aceitável e mais prática para os pacientes 

crônicos que necessitam de cateterismo 

intermitente (IA); Cateteres hidrofílicos 

apresentam benefícios em termos de 

segurança (redução de bacteriúria e micro 

hematúria) e qualidade de vida para 

pacientes com retenção urinária neurogênica 

crônica que necessitam de cateterização 

intermitente (IA). 

Chartier-Kastler et al., 2013 Avaliar se o design discreto do 

cateter compacto melhorara a 

qualidade de vida de usuários 

Estudo não-cego, 

randomizado, 

multicêntrico, com 

O cateter SpeediCath® Compact melhorou 

significativamente a qualidade de vida do 

paciente em comparação com o de design 
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em cateterismo intermitente em 

comparação com cateteres 

padrão. 

aplicação de questionário 

com score em 125 

pacientes com disfunção 

neurogênica da bexiga, 

de países como França, 

Alemanha, Dinamarca, 

Suécia e Noruega. 

padrão (aumento de 28% no escore). 63% 

dos pacientes preferiram o cateter compacto, 

embora tivessem experiência satisfatória 

com o cateter atual.  

Johansson et al., 2012 Comparar a tolerabilidade dos 

pacientes para cateteres feitos 

de PVC e um material recém-

desenvolvido sem PVC. 

Estudo prospectivo, 

randomizado e cruzado 

em 104 pacientes do sexo 

masculino com 

sensibilidade à uretra 

mantida que praticavam 

CVI. 

Vinte e nove (28%) e 15 (14%) pacientes 

relataram desconforto ao usar o cateter de 

PVC e o cateter LoFric® sem PVC, 

respectivamente. Quarenta pacientes 

relataram um total de 91 eventos adversos, 

dos quais os mais comuns foram desconforto 

em termos de dor, sensação de queimação e 

sangramento. Apesar das baixas taxas de 

desconforto na população estudada, 

sugerindo uma alta tolerância para CVI com 

cateteres de PVC e os materiais sem PVC. O 

menor desconforto foi, no entanto, 

encontrado quando o CI foi realizado usando 

o cateter LoFric sem PVC. 
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Chartier-Kastler, Denys, 2010 Revisar a literatura sobre os 

benefícios dos cateteres 

hidrofílicos em pacientes com 

bexiga neurogênica. 

Um grande número de 

evidências experimentais 

e observacionais, 

incluindo ensaios 

controlados 

randomizados, foram 

identificados usando o 

PubMed. 

Em comparação com cateteres de plástico 

que foram lubrificados manualmente com 

gel, os cateteres hidrofílicos reduzem a 

infecção do trato urinário e micro hematúria 

e estão associados a altos níveis de 

satisfação do paciente porque são 

confortáveis de usar. Pesquisas adicionais 

são justificadas, especialmente comparações 

robustas a longo prazo e duradouras de 

diferentes tipos de cateter.  

Shoan et al., 2010 Comparar o uso de cateteres não 

hidrofílicos de PVC, 

hidrofílicos e gel-lubrificados 

com relação ao micro-trauma 

uretral, infecção do sistema 

urinário e satisfação do paciente 

em pacientes com lesões da 

medula espinhal. 

Estudo randomizado e 

controlado com 25 

pacientes. 

O cateter com revestimento hidrofílico e o 

cateter lubrificado com gel reduzem o 

traumatismo nas superfícies uretrais e 

permitem cateterização fácil e confortável, 

comparados aos de PVC. 

Leriche et al., 2006 Comparar o SpeediCath® Set 

com o Actreen® Set em termos 

de desempenho, aceitabilidade e 

Estudo aberto, 

multicêntrico, 

randomizado, cruzado. 

O SpeediCath® Set foi superior ao 

Actreen® Set em termos de facilidade de 

inserção, facilidade de esvaziamento, 
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segurança, em pacientes que 

realizam autocateterismo. 

qualidade do lubrificante, tolerância uretral e 

a possibilidade de cateterismo na cama. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Quadro 2 – Apresentação de estudos relacionados aos materiais componentes dos cateteres intermitentes testados. 

 

 

AUTORES OBJETIVOS METODOLOGIA PRINCIPAIS ACHADOS 

Raeisi, Faghihi, Shabanian, 

2017 

Avaliar a redução de 

transmissão do DEHP a partir 

da síntese de polímeros. 

Pesquisa experimental. Uma 

rede de polímeros foi 

sintetizada. Para os testes de 

migração de DEHP dos filmes 

de PVC plastificado, utilizou-se 

a cromatografia gasosa. 

Descobriu-se que incorporando as 

pequenas quantidades de nano-inibidor 

no sistema PVC / DEHP, a migração do 

DEHP efetivamente reduzia nas amostras 

de P-PVC cerca de 65%, sem nenhuma 

mudança nas propriedades mecânicas e 

térmicas dos filmes de P-PVC. 

Fong et al. 2015 Estudar a relação entre 

metabólitos urinários do 

DEHP e hormônios 

reprodutivos em 

trabalhadores de produção de 

PVC. 

Estudo transversal com 82 

trabalhadores do sexo 

masculino. Mediu os 

biomarcadores para os 

hormônios reprodutivos e sua 

exposição ao DEHP. As 

concentrações de metabólitos de 

DEHP foram estimadas usando 

modelos de regressão linear 

multivariada e análise de quartil. 

A relação entre hormônios reprodutivos e 

a concentração urinária total de DEHP 

nos metabólitos dos trabalhadores foi 

significativamente positiva. Isso indicou 

que a atividade da aromatase aumentou 

em trabalhadores masculinos expostos ao 

DEHP, assim como confirmado antes em 

estudos em animais. 
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Costa et al., 2014 Discutir os processos de 

degradação biológica e 

enzimática de polímeros, com 

destaque para polímeros de 

grande importância industrial, 

como o PET, o PE e PU. 

Revisão de literatura. Foi visto que a hidrólise de polímeros 

ocorre mais fácil e rapidamente em 

regiões amorfas, comparativamente às 

regiões cristalinas. Observou-se, ainda, 

que copolímeros tendem a apresentar 

maior biodegradabilidade que seus 

homopolímeros correspondentes. 

Medeiros, Wiebeck, 2013 Avaliar o efeito da orientação 

molecular nas propriedades 

mecânicas do PVC Rígido. 

Método experimental de 

orientação monoaxial em um 

extrudado e materiais com 

diferentes razões de estiramento 

são produzidos para avaliação de 

propriedades mecânicas. 

Aumentando a razão de estiramento, há 

ganhos principalmente no limite de 

resistência à tração, além do módulo 

elástico sob tração e tenacidade. Por 

outro lado, a deformação na ruptura é 

reduzida.  

Silva, Tavares, Nascimento, 

Rodrigues, 2012 

Estudar filmes de 

nanocompósitos de PU/argila 

organofílica obtidos por 

intercalação por solução 

Pesquisa experimental a partir de 

filmes dos nanocompósitos 

poliméricos a base de PU, 

preparados usando PA e argila 

organofílica e solvente 

analisados. Analisados por meio 

de análises  termogravimétricas, 

difração de raios X e medidas do 

Observaram-se pequena melhora na 

estabilidade do nanocompósito quando 

comparado com o PU. A estabilidade 

térmica dos nanocompósitos foi 

aumentada em relação à matriz 

polimérica de PU, demonstrando a 

existência de interação entre as cadeias 

poliméricas e as lamelas da argila 
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tempo de relaxação longitudinal 

ou spin-rede. 

organofílica. 

Wasilkoski, 2006 Desenvolver equação a ser 

usada na análise térmica 

dinâmica-mecânica e 

interpretação de resultados. 

Procedimento experimental. Os polímeros se caracterizam por 

apresentar um comportamento 

intermediário entre o sólido elástico e o 

líquido viscoso, dependendo da 

temperatura e da escala de tempo do 

experimento. Esta característica é 

denominada viscoelasticidade. Para 

materiais de baixa massa molecular, o 

comportamento mecânico é descrito em 

termos de dois tipos de material ideal: o 

sólido elástico e o líquido viscoso. O 

sólido elástico retorna a sua forma inicial 

depois de removido o esforço, e a 

deformação do líquido viscoso é 

irreversível na ausência de forças 

externas. 

Monteiro, Gotardo, 2005 Descrever a relação do 

plastificante DEHP em 

embalagens de PVC. 

Revisão de literatura. DEHP é o plastificante mais empregado 

na produção de PVC, sendo usado para 

torná-lo mais flexível. Os plastificantes 
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podem migrar da embalagem plástica 

para o produto em contato e os ftalatos 

são considerados migrantes potenciais. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Quadro 3 – Apresentação de estudos de interface formativa, tecnológica, gerencial e de auditoria da enfermagem com discussões 

importantes para o desenvolvimento desse tipo de pesquisa. 

 

 

AUTORES OBJETIVOS METODOLOGIA PRINCIPAIS ACHADOS 

Cauduro et al., 2017 Verificar a compreensão dos 

estudantes de graduação da 

área da saúde sobre a 

segurança do paciente. 

Estudo transversal 

descritivo, realizado com 

638 estudantes. Foi 

utilizado questionário 

com variáveis relativas à 

caracterização dos 

estudantes, aos aspectos 

conceituais e atitudinais 

sobre o erro humano e à 

segurança do paciente. 

Maior percentual de estudantes relatou não 

ter tido aprendizado formal sobre o tema. 

Evidenciaram-se aspectos fundamentais para 

a cultura de segurança como a importância 

da análise sistêmica do erro, a preocupação 

com o ambiente de trabalho e a valorização 

do trabalho em equipe. Algumas atitudes 

demonstraram incerteza na forma correta de 

agir. 

Pissaia et al., 2017 Identificar as percepções de 

enfermeiros acerca do contato 

com tecnologias educacionais 

durante sua graduação. 

Pesquisa descritivo-

exploratória, de caráter 

qualitativa, realizada por 

meio da aplicação de 

questionário à seis 

enfermeiros hospitalares. 

Verificou-se que estão sendo realizadas 

modificações nesta área, adaptando-se a 

formação integral do futuro profissional, ao 

cenário tecnológico contemporâneo. A 

incorporação de tecnologias nos diferentes 

contextos acadêmicos investigados 
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influenciou diretamente na formação 

profissional, conferindo uma distinção ao 

futuro profissional em suas áreas de atuação, 

fortalecendo principalmente os processos de 

gestão de serviços, aliados a recursos 

tecnológicos. Para tanto, verifica-se a 

necessidade do apoio de tecnologias durante 

a trajetória acadêmica, como forma de 

preparação para a atuação, bem como a 

qualificação de suas práticas conferindo uma 

assistência de qualidade e resolutividade à 

população. 

Galdino, Reis, Santos, 2016 Descrever e analisar as 

referências bibliográficas 

sobre a importância das 

ferramentas da qualidade para 

a Gestão dos Serviços de 

Saúde.  

Revisão Integrativa. 

 

No sistema único de saúde (SUS), dispomos 

de diversas ferramentas que auxiliam o 

gerenciamento e a gestão da qualidade nos 

serviços de saúde, que podemos citar: 

acreditação hospitalar, ouvidoria, auditoria, 

indicadores, 5s, certificação, e os programas 

de Qualidade: Qualifica SUS, PMAQ, 

Programa Humaniza SUS e requalifica UBS. 

Os resultados do estudo evidenciaram que as 
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ferramentas da qualidade são importantes 

instrumentos da gestão da qualidade, e 

propiciam a melhoria na qualidade dos 

serviços oferecidos aos usuários, uma vez 

que apoiam o processo de tomada de decisão 

e a gestão das políticas de saúde para o SUS. 

Silva, Lima, Sousa, 2016 Descrever a finalidade da 

auditoria de enfermagem e 

sua importância para a 

melhoria da qualidade da 

assistência à saúde. 

Revisão Integrativa.  O enfermeiro deve ter suas atitudes pautadas 

em um saber reflexivo, atento as mudanças 

constantes devido às mudanças que o mundo 

globalizado proporciona. O enfermeiro 

auditor deve se atentar em especial as 

questões gerenciais, exercendo sua liderança 

para enfrentar os desafios da profissão e 

alcançar a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados e garantir a segurança do 

paciente durante toda assistência prestada 

em saúde. A qualidade da assistência de 

enfermagem inclui não só a formação do 

enfermeiro, o processo de recuperação do 

cliente ou, quando isto não é possível, a 

melhoria das condições de vida, as 



33 
 

orientações quanto ao autocuidado, a 

simplificação e a segurança nos 

procedimentos de enfermagem, mas também 

o resultado do produto hospitalar, medido 

por meio da qualidade da documentação e do 

registro de todas as ações de enfermagem. 

Siman, Brito, 2016 Identificar mudanças na 

prática de enfermagem com 

vistas à melhoria da 

qualidade do cuidado e a 

segurança do paciente. 

Estudo de caso realizado 

com profissionais do 

Núcleo de Segurança do 

Paciente e equipe de 

Enfermagem de um 

hospital filantrópico, 

integrante da rede 

sentinela. 

Evidenciaram-se mudanças na prática de 

enfermagem como: identificação de riscos 

assistenciais e físicos, destaque para risco de 

queda, lesão por pressão, com adoção de 

impressos próprios e uso da escala de 

Braden; notificação de eventos adversos; 

identificação do paciente; adoção de 

protocolos; comunicação eficaz com 

educação permanente e reuniões 

multiprofissionais. As principais mudanças 

foram voltadas para o gerenciamento dos 

riscos. 

Guimarães, Santo, 2014 Esclarecer a importância da 

auditoria em enfermagem 

bem como retratar suas 

Revisão de literatura.  A tendência atual do desempenho do 

enfermeiro auditor envolve não só a 

concepção burocrática e voltada para a 
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concepções qualitativas e 

quantitativas. 

 

gestão, ou seja, para os custos do produto, 

mas também se têm ressaltado a gestão dos 

recursos aliada à qualidade do produto, que 

se trata do cuidado em enfermagem. A 

auditoria é parte integrante da garantia de 

um desempenho biomédico, assistencial, 

ético e legal adequado da função tanto do 

enfermeiro como da equipe de enfermagem. 

Jorge, 2012 Apresentar uma reflexão 

acerca das diretrizes 

curriculares, a abordagem por 

competências e a formação 

do enfermeiro, 

contextualizando com as 

práticas de Planejamento e 

Gestão em Saúde, e o 

Controle Social.  

Pesquisa bibliográfica e 

documental. 

As DCN evidenciam que os profissionais     

enfermeiros devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe de saúde. O que se 

pretende é formar profissionais voltados para 

a necessidade de saúde da população e para 

o fortalecimento do SUS. Para que se tenha 

um sistema de saúde que se torne cada vez 

mais eficiente e efetivo, baseado em 

princípios éticos, se faz necessária a adoção 

de práticas administrativas e gerenciais 

capazes de conduzir o sistema de forma que 

haja melhoria dos indicadores de saúde da 
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população e uma sociedade com mais 

qualidade de vida. 

Silva et al, 2012 Analisar critico-

reflexivamente a respeito da 

auditoria em enfermagem 

com analise dos limites e 

possibilidades e seus aspectos 

teóricos e práticos. 

Revisão de literatura. Ao profissional enfermeiro em auditoria 

compete a garantia da qualidade da 

assistência prestada ao usuário, 

proporcionando-lhe confiabilidade e 

segurança na relação; viabilizar 

economicamente a empresa; efetuar 

levantamento dos custos assistenciais para 

determinar metas gerenciais e subsidiar 

decisões do corpo diretivo da empresa; fazer 

provisão e adequação dos materiais 

utilizados; conferir a correta 

utilização/cobrança dos recursos técnicos 

disponíveis; educar a operadora e os 

prestadores de serviços; proporcionar um 

espaço de diálogo permanente entre o 

prestador e a empresa e prestador/ 

empresa/usuário. 

Silva, Ferreira, 2011 Identificar os modos de agir 

dos enfermeiros diante do 

Estudo descritivo, 

qualitativo, realizado 

O modo como o cuidado irá se processar 

está na dependência das representações que 
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cuidado do cliente portador 

de aparatos tecnológicos, a 

partir de suas representações 

sociais sobre a tecnologia.  

com enfermeiro de 

Unidade Cardiointensiva, 

por meio de entrevista 

individual e observação 

sistemática da prática. 

 

os sujeitos elaboram sobre a tecnologia. Se 

na representação não existir supremacia do 

saber tecnológico sobre os saberes inerentes 

ao cuidado de enfermagem, tem-se uma ação 

que articula os dois saberes levando ao 

cuidado tecnológico. Concluiu-se que a 

tecnologia pode estar orientando a formação 

de determinados estilos de cuidar na 

enfermagem. 

Arone, Cunha, 2006 Abordar os conceitos e 

pressupostos relacionados a 

avaliação tecnológica, na 

modalidade equipamentos, à 

luz do sistema nacional de 

ciência e tecnologia.  

Revisão de literatura. O enfermeiro deve estar em permanente 

preparo técnico, para aprender e pesquisar 

sobre a atualização tecnológica conceitual, 

além de ser competente para a integração e 

aplicação dos mesmos, na incorporação, 

utilização e avaliação tecnológica dos 

equipamentos de seu serviço e área de 

atuação. Esta condição requer ter poder de 

decisão na observação e escolha junto as 

equipes e aos pacientes, dos equipamentos 

que melhor atendam às necessidades 

terapêuticas e de assistência, bem como 
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participar da capacitação técnica, supervisão 

e suporte da equipe de enfermagem 

envolvida, como também da equipe 

multiprofissional que interage e participa 

complementando essa assistência. Torna-se 

evidente a necessidade do enfermeiro 

desenvolver competências para avaliação 

tecnológica desde a sua formação. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este estudo experimental in vitro foi conduzido para avaliar o limite de resistência à 

tração de cateteres vesicais intermitentes, traduzidos nas variáveis: E – Módulo de Young, v – 

Coeficiente de Poisson, LR – Limite de Resistência, TR – Tempo de Ruptura, PF – Ponto de 

Fratura, CF – Comprimento Final. 

E – Módulo de Young mede a rigidez de um material. v – Coeficiente de Poisson 

avalia o quanto esse material deformou transversalmente, entre as duas dimensões. LR - 

Limite de resistência é carga máxima necessária para a amostra romper. TR - Tempo de 

ruptura mede o tempo até a fratura da amostra. PF - Ponto de fratura/ruptura é expresso na 

escala XY do corpo de prova de acordo com as marcações feitas com caneta. CF – é o 

comprimento final da amostra após a fase elástica e plástica. 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Centro de 

Ciências Exatas e da Terra (CCET), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN, no dia 20 de setembro de 2017, com financiamento próprio e dispensa de aprovação 

pelo comitê de ética. 

Trata-se de um ensaio de tração convencional, destrutivo, com polímeros do tipo PVC 

e poliuretano, em máquina de ensaio universal, gerando resultados estatísticos. Tipicamente 

um ensaio de tração/deformação leva vários minutos para ser executado, isto é, a amostra 

testada é deformada de maneira permanente, sendo geralmente fraturada (Garcia, Spim, 

Santos, 2014). 

Foram analisadas quatro marcas diferentes de cateteres uretrais representadas no 

quadro 3. A escolha de duas marcas de cateteres de PVC se deu pela maior oferta em lojas 

hospitalares físicas e virtuais, além de serem as mais utilizadas nos serviços de saúde. Apenas 

uma marca foi encontrada na produção do cateter de poliuretano, considerado o padrão ouro 

devido às suas características de lubrificação e livre de DEHP. Um outro cateter foi escolhido 

pelo diferencial de também ser composto por PVC, porém livre de DEHP e com descrições 

técnicas parecidas com o cateter de poliuretano. 

A pesquisa dos produtos e a operacionalização final da compra aconteceu entre julho e 

setembro de 2017. Os preços comerciais variaram entre as marcas e tipos. Não houve conflito 

de interesse na realização dessa pesquisa. 

Quadro 4 - Cateteres intermitentes escolhidos para o ensaio de tração. 
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MARCA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REGISTRO ANVISA 

Embramed® Sonda uretral. TUBO: Em PVC atóxico, 

flexível transparente e uma superfície 

rigorosamente lisa, com uma ponta 

arredondada fechada no lado proximal do 

tubo com 01 orifício. 

CONECTOR: Perfeitamente adaptável a 

seringas no lado distal do tubo com tampa. 

Embaladas individualmente em embalagem 

plástica (Mercosul) com esterilização a raio 

gama. 

10014160012 

Mark Med® A Sonda Uretral – Mark Med é uma sonda 

confeccionada em tubo de PVC, atóxico, 

apirogênico, cristal, transparente de paredes 

finas e maleáveis, com 40 cm de 

comprimento nos calibres: 04, 06, 08 (uso 

infantil),10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr 

(uso adulto) com ponta arredondada e 

fechada, com 1 furo lateral e provida na outra 

extremidade de um conector padrão. O 

produto será embalado individualmente em 

envelopes confeccionados em papel grau 

cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade 

e acondicionado em caixa de papelão. 

Esterilizado por Radiação Ionizante, com 

validade de 4 anos a partir da data de 

fabricação do lote, desde que a embalagem 

não tenha sido violada. 

10207820014 

Coloplast® SpeediCath® é o cateter de poliuretano 

instantaneamente pronto para uso. Seu 

revestimento hidrofílico exclusivo e orifícios 

polidos garantem cateterismo seguro, simples 

e prático todos os dias. SpeediCath é 

projetado para aumentar o conforto e 

minimizar o risco de danos à uretra. 

SpeediCath também é livre de PVC e ftalato. 

10430310127 

B. Braun - 

Sharing 

Expertise® 

Actreen LiteCath® é um cateter pré-

lubrificado à base de água e glicerina, isento 

de DEHP, de uso único, estéril, desenvolvido 

para facilitar o uso por pacientes com baixa 

destreza, sua embalagem pode ser aberta com 

apenas uma mão. Foi projetada para deslizar 

sobre o cateter, evitando que o paciente toque 

80136990629 
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no produto antes de utilizá-lo. Sua ponta é 

arredondada e reta em uma angulo de 180º, o 

modelo Nelaton masculino possui 45cm de 

comprimento e pode variar de CH08 até 

CH16. 

Fonte: Site das marcas descritas, 2017 

 

Ensaio de tração consiste na aplicação de carga uniaxial crescente em um corpo de 

prova específico até a ruptura. Mede-se a variação no comprimento (L) como função da carga 

aplicada (P) e após o tratamento adequado dos resultados obtém-se uma curva tensão (o) 

versus deformação (&) do corpo de prova. Foi escolhido por ter grande vantagem em fornecer 

características mecânicas dos materiais como: limite de resistência à tração, limite de 

escoamento, módulo de elasticidade, módulo de resiliência, módulo de tenacidade (Garcia, 

Spim, Santos, 2014). 

Foram confeccionados cinco corpos de prova (CP) de cada marca comercial dos 

cateteres intermitentes, todos os CP eram de calibre 10Fr e diâmetro externo de 3,3mm, com 

tamanho inicial de 8,0cm de comprimento, empregando velocidade de tração 5mm/min., a fim 

de aferir propriedades relacionadas à resistência. Para as marcas de referência nos corpos, foi 

utilizada caneta de ponta porosa evitando danos na superfície do material. Para isso, 

respeitou-se o padronizado pela NBR descrita no quadro 4, a seguir.  

  

Quadro 5 - Principais dimensões dos corpos de prova tubulares (NBR 6892:2002) 

DIMENSÃO NOMENCLATURA MÍNIMO MÁXIMO 

Espessura da parede do tubo e > 0,5 mm - 

Comprimento total do corpo de 

prova 

L 75 mm 120 mm 

Comprimento das marcas de 

referência 

L 50 mm 80 mm 

Diâmetro externo do tubo D < 20 mm > 20,0 mm 

Fonte: Garcia, Spim, Santos (2014). 

 

Os corpos de provas foram fixados por cunhas em suas extremidades, nas garradeiras 

da máquina eletromecânica de ensaio universal PS-100kN Panantec®, projetada para alongar 

o corpo de prova a um taxa constante, demonstrado em: ESCALA XY- Garra 
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X____1____2____3____4____5____6____7____8____Garra Y. Além de medir contínua e 

simultaneamente a carga instantânea aplicada com uma célula de carga e os alongamentos 

resultantes usando um extensômetro.  

O carregamento é lento o bastante para que em todos os pontos do corpo de prova 

exista um equilíbrio de esforços em todos instante do ensaio. O controle é executado pela taxa 

de aplicação de carga ou velocidade de tensionamento, que, conforme a NBR ISO 6892:2002, 

depende do módulo de elasticidade do material.  

O resultado do ensaio de tração teve registro computadorizado, na forma de carga em 

função do alongamento e sofreram tratamento estatístico. Em particular, os resultados obtidos 

nos ensaios mecânicos devem seguir uma distribuição do tipo normal, variando em torno de 

um valor médio que quantifica numericamente a propriedade observada. 

Os dados foram analisados com o auxílio do programa IBM SPSS Statistics (versão 

21.0; IBM Corp.,Armonk, NY) e considerando um nível de significância de 5% (p < 0,05). 

De início, para verificação da distribuição normal dos dados foram utilizados os testes de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov. A partir desta etapa, foi selecionado o teste 

paramétrico ANOVA One-way para comparação das variáveis Módulo de Young, Coeficiente 

de Poisson, Limite de ruptura, tempo de ruptura, ponto de ruptura e comprimento final da 

amostra nos 4 grupos de cateteres analisados. Para verificação da diferença entre os grupos 

em cada variável foi realizado o pós-teste de Turkey. 
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5 RESULTADOS 

  

 

Adiante nessa sessão, segue análise de resistência à tração intra e intergrupo dos 

cateteres intermitentes selecionados para a pesquisa. Para a análise intragrupo, os dados de 

cinco corpos de prova de cada marca foram representados na forma de gráficos de dispersão, 

por variável analisada. 

Descritivamente, para facilitar a análise tratamos as marcas estudadas da seguinte 

forma: A - Embramed®, B - Mark med®, C - Coloplast®, D - B. Braun®.  

 

Gráfico 1 – Variação intra-grupo do Módulo de Young (E), medido em Gigapascal (GPa). 

 
 

O módulo de Young sofreu variação intragrupo, por marca selecionada. Essa variável 

de estudo mede a resistência mecânica do material. Avalia o quanto ele é rígido na faixa de 

elasticidade. Os polímeros geralmente possuem módulo de elasticidade bem mais baixos, 

variando entre 0,002 e 4,8 GPa. Quanto maior for o módulo, menor será a deformação elástica 

resultante da aplicação de uma tensão e mais rígido será o material. 

Os resultados se mantiveram nos valores ideais para polímeros. Porém, as maiores 

diferenças foram vistas em A e B. Tendo sido B, a marca com maior módulo e portanto, 

maior rigidez. A menor rigidez foi encontrada em D, bem como a menor diferença 

intragrupal. 
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Numa avaliação intragrupo, a resposta esperada é que os corpos de prova apresentem o 

mesmo módulo de Young. A diferença infere na práxis da enfermagem, que apesar de eleger 

uma marca como adequada para o paciente, ele ainda poderá sofrer alteração física em dado 

momento ao trocar a unidade do cateter, pelo risco de o atual ser mais rígido do que o 

anterior. 

 

Gráfico 2 - Variação intragrupo do Coeficiente de Poisson (v). 

 
  

 Esse coeficiente mede a rigidez do material perpendicular à direção de aplicação da 

carga uniaxial. Na tentativa de manter o volume constante, o material ao sofrer uma 

deformação direta longitudinal, deve responder com uma deformação induzida na direção 

transversal.  

 A maior variação intragrupal foi encontrada em B, bem como o maior coeficiente, v = 

0,27. A interpretação dessa variável é que em A, um de seus cateteres apresentou-se como o 

mais friável, menos elástico, mais rígido, entre todos os corpos de prova testados. 

 

Gráfico 3 - Variação intra-grupo do limite de resistência (LR), medido em Gigapascal (GPa). 
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Limite de resistência é a tensão correspondente ao ponto de máxima carga atingida 

durante o ensaio, antes de o material romper. O material resiste cada vez mais à tração externa 

necessitando de uma tensão cada vez maior para se deformar. É nessa fase que a tensão 

começa a subir até atingir um valor máximo. Quanto menor carga ele suporta, mais frágil e 

rígido é o material. Em uma curva tensão-deformação o limite de resistência à tração 

representa o ponto máximo.  

 Novamente, B obteve maior variação intragrupal, assim como menor limite de 

resistência em um dos seus CPs, LR = 2,5 GPa. Contrariamente, D aferiu maior valor, LR = 

4,58 GPa. Em correlação com o procedimento do cateterismo vesical, a maior flexibilidade 

conferida a esse CP de D, até pode dificultar o manejo de inserção do cateter na uretra, no 

entanto, possibilita reduzir microtraumas. 

 

 

Gráfico 4 - Variação intra-grupo do tempo de ruptura (TR), medido em minutos (min.). 
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 O tempo de ruptura expressa a duração da tensão sofrida por um corpo de prova 

durante a tração. Quanto maior o tempo, maior elasticidade desse material e menor rigidez.  

As variações intragrupais, aconteceram em ordem decrescente da seguinte forma: B > 

A > C > D.  Os corpos de prova de D, não apenas apresentaram menor variação, como 

apresentaram maior tempo de ruptura, TR = 4,7 min. a 4,9 min. 

 

Gráfico 5 - Variação intra-grupo do ponto de fratura (PF). 
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 Essa variável analisada é sinônimo de limite de ruptura e corresponde ao ponto de 

fratura do material. Quando o material é submetido a uma tensão máxima suportada, sofre em 

seguida um decréscimo de carga, ou seja, sofre uma redução da sua área, denominada 

estricção. Dessa forma, na curva tensão-deformação, o ponto de fratura é inferior ao limite de 

resistência. 

 O gráfico mostra que C foi a marca com maior variação intragrupal nessa varável, PF 

= 2 a 8. Enquanto D, apresentou a maior uniformidade entre os corpos de prova, PF = 4 a 5.  

 

Gráfico 6 - Variação intra-grupo do comprimento final (CF), medido em centímetros (cm). 

 
 

  

A deformação sofrida pelos CPs pode ser calculada em função do alongamento sofrido 

durante o ensaio, a partir dos parâmetros de comprimento inicial e comprimento final. 

Sabendo que cada corpo de prova foi preparado com comprimento inicial de 8,0 cm, o 

comprimento final nos mostra o quanto o material deformou.  

A menor variação intragrupal foi percebida em A, no entanto, também foi a marca 

com menor alongamento e deformação. D obteve em todos os seus corpos de prova, aferição 

de comprimento superior aos demais, CF = 8,29 cm a 8,34 cm, comprovando sua maior 

deformação elástica em correlação a partir dos valores mensurados dos coeficientes de 

Young, que foram os mais baixos.  
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Analiticamente, os corpos de prova das marcas A e B apresentaram diferenças 

intragrupo destoantes, em praticamente todas as variáveis mecânicas. Os corpos de prova de C 

e D, tiveram diferenças muito discretas numa avaliação intragrupo entre variáveis e mesmo 

onde houve oscilação, esta foi menor em relação às demais marcas. 

 Logo, a marca de CI com maior oscilação intragrupo de acordo com a quantidade de 

variáveis e valores foi B, seguida da A. A menor oscilação intragrupo foi de C, de acordo com 

a quantidade de variáveis, seguida de D. Quanto aos valores, diferença entre C e D assemelha-

se. 

 É possível inferir a partir disso, que os corpos de prova das marcas A e principalmente 

B, podem ter sofrido processamentos diferentes durante a confecção dos produtos, uma vez 

que mecanicamente, estes se comportaram sem padrão de linearidade, indicativo de má 

fabricação. Apesar das diferenças intragrupos, todos os corpos de A, B, C e D continuaram 

dentro dos valores aceitáveis para cada variável. 

Para obtenção dos resultados estatísticos, na análise intergrupo foram excluídos os 

maiores e os menores valores por grupo, sendo os valores médios de resistência à tração 

obtidos a partir de 5 corpos de provas por marca comercial. A média e o desvio padrão dos 

valores das variáveis entre os corpos de provas de diferentes marcas de cateteres vesicais 

intermitentes estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores das médias e desvio-padrão obtidas para as variáveis com os quatro tipos 

de sondas analisados de acordo com o teste ANOVA One-way, considerando valor de p < 

0,005. 

 

  Média Desvio-padrão Valor de p 

Módulo de 

Young 

Embramed® 3,44ª ± 0,015 

< 0,001 
Mark med® 3,46ª ± 0,014 

Coloplast® 3,37ª ± 0,004 

B. Braun® 2,37b ± 0,008 

Coeficiente 

de Poisson 

Embramed® 0,16ª ± 0,013 

<0,001 
Mark med® 0,19ª ± 0,028 

Coloplast® 0,10b ± 0,003 

B. Braun® 0,06c ± 0,013 

Limite de 

resistência 

Embramed® 3,14a ± 0,103 

<0,001 
Mark med® 2,66b ± 0,103 

Coloplast® 3,50c ± 0,054 

B. Braun® 4,52d ± 0,020 

Tempo de 

ruptura 

Embramed® 2,18b ± 0,058 

<0,001 Mark med® 2,68a ± 0,086 

Coloplast® 2,56a ± 0,051 
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B. Braun® 4,82c ± 0,037 

Ponto de 

ruptura 

Embramed® 4 ± 0,837 

0,846 
Mark med® 5 ± 0,837 

Coloplast® 5 ± 1,030 

B. Braun® 5 ± 0,245 

Comprimento 

final 

Embramed® 8,14a ± 0,005 

<0,001 
Mark med® 8,14 a ± 0,012 

Coloplast® 8,18 a ± 0,008 

B. Braun® 8,30b ± 0,009 

p < 0,005. Letras iguais indicam ausência de diferença estatística. Letras diferentes indicam 

diferença estatisticamente significativa. 

 

O teste paramétrico ANOVA One-way foi utilizado para comparar as variáveis de 

interesse. A única variável que não apresentou diferença significativa foi o ponto de ruptura (p 

> 0,05), ilustrado na figura 1. 

 

Figura 1 – Distribuição do ponto de fratura de acordo com o tipo de cateter analisado. 

 

 A figura 1 representa o ponto em que a fratura dos cateteres aconteceram. Apesar de 

não ter havido diferença estatística entre as marcas, um dos corpos de prova da Embramed® 
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fraturou no ponto 7, enquanto os demais corpos de prova da mesma marca fraturaram em 

torno do ponto 4, fugindo da média do grupo. Em termos clínicos, entendendo esse corpo de 

prova como cateter, ele poderia apresentar comportamento físico na uretra do paciente, 

diferente de outros da mesma marca, infringindo a segurança do paciente. 

Houve diferenças significativas entre os diferentes cateteres, de acordo com as 

variáveis estudadas. A marca B. Braun®, de material PVC livre de plastificante DEHP, 

resultou maior evidência no teste em todas as variáveis, uma vez que a marca apresentou 

menor média de coeficiente de Young (E = 2,37) e baixo coeficiente de Poisson (v = 0,06), 

assegurando menor rigidez do material. Obteve maior limite de resistência (LR = 4,52), ou 

seja, os CP suportaram maior carga antes de fraturar, confirmando seu maior tempo de ruptura 

(TR = 4,82). O ponto de ruptura mesmo não se diferenciando na média alcançou menor 

desvio-padrão.  O comprimento final (CF = 8,30) também teve destaque, inferindo maior 

alongamento do material. Em seguida, a Coloplast®, fabricante do cateter de poliuretano, 

ganhou das marcas que confeccionam cateter de PVC, como menos rígida que as demais.  

O ponto de fratura mesmo não tendo diferença estatística significativa (p = 0,742), 

torna a Actreen® confiável em nível de dispersão, muito embora, o total dos corpos de prova 

devesse ter o mesmo ponto. Já que em termos clínicos, esse cateter poderia apresentar 

comportamento físico na uretra do paciente, diferente de outros da mesma marca.  

 A partir do ensaio de tração, estatisticamente foi analisado que o cateter Actreen®, da 

B. Braun® quanto às características mecânicas, apresentou: maior limite de resistência à 

tração; menor módulo de elasticidade; bom limite de escoamento, módulo de resiliência e 

tenacidade, por ter apresentado maior deformação elástica, numa comparação aos demais 

cateteres, demonstrando capacidade de voltar ao estado normal após a tensão e absorvendo 

quantidade maior de energia. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

À priori, foram inúmeras as dificuldades encontradas durante a construção e 

operacionalização metodológica da presente pesquisa de dissertação: Encontrar tipos 

diferentes de materiais poliméricos para a experimental, mesmo encontrando na literatura a 

existência de vários deles; Transparência nos sites dos fabricantes com relação à descrição 

técnica dos CI quanto à sua fabricação, esterilização; Escassez de literatura acerca dos 

materiais utilizados e suas propriedades, bem como sua associação química, física e mecânica, 

refletindo o desinteresse de pesquisadores em estudos que exijam transdisciplinaridade. 

Houve atraso na realização da experimental pela indisponibilidade de venda do 

Actreen® no país, devido à dificuldade de importação do material, segundo informações da 

empresa e alguns representantes. Por isso, só foi possível incluir o cateter no teste após a 

doação de algumas unidades ofertadas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. 

Semelhante a dados encontrados na literatura, os resultados mostraram associação das 

características dos polímeros, no entanto, abriu margem de discussão pelas diferenças 

comportamentais mecânicas de acordo com seus tipos. 

 Esta pesquisa testou tanto polímeros termoplásticos, os cateteres da Embramed®, 

Mark Med® e Actreen® como polímeros termofixos, o cateter da Coloplast®. Os 

termoplásticos, mesmo integrando a mesma classificação, diferenciaram-se muito em seus 

comportamentos mecânicos, confirmando que a estrutura macromolecular dos polímeros 

proporciona-lhes características peculiares em termos de propriedades químicas, físicas e 

mecânicas. Outro fator relevante para a obtenção de propriedades adequadas do produto final 

são as condições de processamento, as quais afetam a estrutura molecular do produto. 

 O comportamento mecânico dos materiais é caracterizado pela resposta que estes 

apresentam quando submetidos à tensão ou deformação. Para os polímeros, a tensão e a 

deformação não são relacionadas através de simples constantes de proporcionalidade, como o 

módulo de elasticidade. As respostas dos polímeros às solicitações mecânicas são 

acentuadamente dependentes de fatores estruturais e de variáveis externas (Wasilkoski, 2006). 

 O referido acima, corrobora com as especificidades dos cateteres testados. À saber, as 

sondas uretrais da Embramed® e Mark Med® são compostas totalmente de PVC, sem 

nenhum revestimento especial e para a inserção na uretra necessitam da adição externa de 

lubrificante, como a lidocaína, tipo de anestésico tópico. Por outro lado, o Actreen® da 

B.Braun®, mesmo sendo de PVC, é livre de DEHP, plastificante classificado quimicamente 
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como ésteres ftálicos. Essa ausência é positiva, uma vez que este vem sendo pesquisado como 

toxicológico. 

A Organização Mundial de Saúde defende as medidas de controle ao uso de DEHP em 

dispositivos e materiais médicos que possam ter contato com via intravenosa. O uso era 

justificado porque segundo Monteiro M, Gotardo, MA (2005), quando combinado com 

plastificantes, o PVC torna-se flexível, permitindo ajustar as características físicas e 

mecânicas exigidas para seu fim. 

De acordo com a experimental, a maior resistência à tração foi conferida à B. Braun®, 

fabricante do Actreen®, assim, o cateter é menos rígido. Em suma, o Speedicath® apresentou 

rigidez inferior aos cateteres de PVC e superior ao Actreen®.  

O reconhecimento dessa rigidez é corroborado por estudos como o de Leriche A et al 

(2006), ao afirmarem a superioridade do conjunto de cateterismo SpeediCath® Set em 

comparação com o Actreen® Set, são cateteres vesicais com bolsa coletora acoplada, porém 

de mesma composição material dos CI referidos a priori.  

Para os autores acima, a tolerância uretral do SpeediCath® Set foi muito boa e pareceu 

melhor do que o Actreen® Set. A facilidade de inserção do cateter, observada com o 

SpeediCath® Set, em comparação com o Actreen® Set, está muito provavelmente ligada à 

consistência (maciez/rigidez) do cateter, presença de um guia de inserção e a qualidade do 

lubrificante no cateter SpeediCath® Set, que reduziu em um fator de 7 o coeficiente de 

fricção exercido na uretra em comparação com os cateteres pré-revestidos com um 

lubrificante oleoso, reduzindo o risco de microtrauma da uretra e as complicações que podem 

surgir a partir daí. Por essa razão, o Speedicath® é considerado o padrão ouro. 

Quanto à lubrificação do Actreen®, é pré-lubrificado com glicerina e água. Já o 

Speedicath® da Coloplast®, é composto de poliuretano com revestimento hidrofílico, imerso 

em uma solução salina estéril. Os poliuretanos pertencem a uma classe de polímeros 

derivados da condensação entre di- ou poli (isocianatos) e di- ou polióis, podendo se 

apresentar sob uma ampla gama de formas, de rígidas a flexíveis, líquidas ou sólidas (Costa 

CZ, Albuquerque MCC, Brumb MC, Castro AM, 2015).  

Um estudo cruzado, onde cada participante atuou como seu próprio controle e em 

cegueira dos participantes ao tipo de cateter para avaliação da variável de resultado primário, 

houve confirmação de que tipos mais compactos de cateteres e com revestimento hidrofílico 

apresentaram maior conforto segundo os pacientes e melhora nos resultados de hematúria. 

Ainda assim, a avaliação de segurança do cateter é um desafio porque não há exatidão de 
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pontos finais objetivos disponíveis para medir o trauma uretral e micro-trauma (Bagi et al, 

2011). 

Não em discordância às propriedades mecânicas dos CI da Embramed® e Mark 

Med®, testados no ensaio e outros estudos pesquisados, Johansson et al. (2012) compararam 

a percepção de desconforto de pacientes com o uso de dois materiais de cateter, um cateter de 

PVC e o LoFric® livre de PVC, caracterizado como rico elastômero, não comercializado no 

Brasil e por essa razão não fez parte da amostra testada nessa pesquisa.  

O desconforto foi entendido em subgrupos de dor, sensação de queimação, 

sangramento e outros desconfortos. Percepções físicas das propriedades do material do cateter 

foram: rigidez, flexibilidade, orifícios do cateter. Todas as variáveis foram auto-relatadas 

pelos pacientes. A superioridade foi vista para o cateter livre PVC comparado ao de PVC 

(taxa de desconforto 14 vs 28%). No entanto, os resultados foram questionáveis pela 

quantidade de cateterização analisada e porque a taxa de desconforto em PVC ainda ficou 

dentro do limite aceitável. 

Pela práxis da enfermagem no manejo dos cateteres e queixas dos pacientes sobre 

eventos adversos do uso, principalmente trauma uretral e sangramentos, entende-se que um 

cateter com maior resistência à tração, menos friável, é menos danoso. 

Quanto às propriedades mecânicas, a compreensão de muitos autores é que a rigidez 

do cateter beneficia os pacientes na redução de risco de falso trajeto e favorece a 

autocateterização. Porém, todos os cateteres elogiados e bem aceitos por sua rigidez, possuem 

rigidez inferior aos cateteres convencionais de PVC. Apesar dessas discrepâncias, não foram 

encontrados estudos mensurando a resistência à tração da uretra e propriedades mecânicas de 

materiais adequados à segurança da mesma. De modo que, a rigidez percebida no 

Speedicath® não deve ser conclusiva como segura e ideal ao paciente, embora possa ser 

positiva à sua inserção. 

 Financeiramente, Rognoni, Tarricone (2017), avaliaram o custo-benefício de cateteres 

intermitentes com revestimento hidrofílico, contra os não hidrofílicos na Itália e apoiou o uso 

do primeiro como benéfico aos pacientes que utilizam esses por longo prazo, porém, as custas 

desse investimento para a sociedade ainda requer mais estudos. No Brasil, o preço de 

cateteres revestidos é consideravelmente superior aos não revestidos, sendo essa talvez, a 

maior justificativa para estes não serem o cateter de escolha da maioria da população que 

necessita. 
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Tudo posto, esta pesquisa não esgota o objeto de estudo em si. Aponta 

direcionamentos para pesquisas futuras sobre a correlação entre qualidade do cateter 

intermitente, resistência uretral, propriedades dos materiais e tecnologia empregada. 

À vista disso, pesquisas como essa experimental com, com viés tecnológico e de 

inovação tornam-se cada vez mais necessárias. Adotando aqui, tecnologia-equipamento como 

o conjunto de saberes e fazeres relacionados a produtos e materiais que definem terapêuticas e 

processos de trabalho e se constituem em instrumentos ou extensões da nossa habilidade 

física e mental de realizar ações, que acontecem em uma relação cultural, social e profissional 

na produção da saúde. A questão de custo-benefício, eficiência em custos e retorno social 

crescente é cobrada nas unidades públicas, ou seja, a lógica econômica e a contabilidade 

permeiam tanto o campo do empreendimento privado, quanto o campo do empreendimento 

público (Arone, Cunha, 2006). 

Da mesma forma, que as funções assistencial, administrativa, de ensino e pesquisa 

devem estar entrelaçadas e merecem, de sua parte, uma atenção e um desempenho 

apreciáveis, consideramos a interface com esta temática necessária e imprescindível nas áreas 

especializadas, pois impacta diretamente nos resultados e nas relações interdisciplinares de 

sua atuação, quer na atividade gerencial de serviços, unidades e equipes, quer na assistência 

direta aos pacientes que dela prescindem. 

Segundo Brasil (2016), como profissional da área, precisamos estar aptos a participar 

da Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS. É uma forma de pesquisa que avalia as 

consequências em curto e longo prazo do uso das tecnologias em saúde. É um processo 

multidisciplinar que resume informações sobre as questões clínicas, sociais, econômicas 

éticas e organizacionais relacionadas ao uso da tecnologia em saúde de uma maneira robusta, 

imparcial, transparente e sistemática, que segue métodos adequados para a tomada de decisão.  

Nesta perspectiva, o enfermeiro deve estar em permanente preparo técnico, para 

aprender e pesquisar sobre a atualização tecnológica conceitual, além de ser competente para 

a integração e aplicação dos mesmos, na incorporação, utilização e avaliação tecnológica dos 

equipamentos de seu serviço e área de atuação. 

A qualidade da assistência de enfermagem inclui não só a formação do enfermeiro, o 

processo de recuperação do cliente ou, quando isto não é possível, a melhoria das condições 

de vida, as orientações quanto ao autocuidado, a simplificação e a segurança nos 

procedimentos de enfermagem, mas também o resultado do produto hospitalar.  

Para Silva, Lima, Sousa (2016), a gestão da qualidade realizada pelo enfermeiro 

auditor ou mesmo pelo enfermeiro exercendo sua função gerencial, depende do seu 
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conhecimento acerca dos procedimentos técnicos, constante atualização sobre a rotina do 

trabalho nos setores e/ou unidades em avaliação e um bom relacionamento com a equipe 

multiprofissional, que tem um importante papel na realização de uma boa auditoria. Esse 

enfermeiro deve ter visão holística, com qualidade da gestão, qualidade da assistência e 

quântico-econômico-financeiro, visando sempre o bem-estar e segurança do paciente. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O material componente do cateter vesical intermitente coloca interferência direta na 

capacidade de resistência à tração do mesmo. Os valores obtidos no ensaio de tração dos 

corpos de prova, referentes a: módulo de Young, coeficiente de Poisson, limite de resistência, 

tempo de ruptura, ponto de fratura e comprimento final têm relação com situações clínicas 

afins da literatura. 

A pesquisa reconhece a necessidade e a relevância de formação profissional 

tecnológica e inovadora. As diretrizes curriculares nacionais devem conduzir os profissionais 

enfermeiros para além de terem domínio técnico, estarem aptos a serem inovadores, 

pesquisadores, empreendedores, gestores, e lideranças na equipe de saúde. Os enfermeiros 

devem estar voltados para a necessidade de saúde da população e para o fortalecimento do 

SUS. Para que se tenha um sistema de saúde que se torne cada vez mais eficiente e efetivo, 

baseado em princípios éticos, se faz necessária a adoção de práticas assistenciais, 

administrativas e gerenciais capazes de conduzir o sistema de forma que haja melhoria dos 

indicadores de saúde da população e uma sociedade com mais qualidade de vida. 

Sugere-se o desenvolvimento de pesquisas futuras que façam correlação entre o 

processamento industrial, o arranjo microestrutural e as propriedades físico químicas do 

polímero utilizado no produto com as especificidades uretrais, bem como de outros tipos de 

cateteres empregados na área de saúde para seu melhoramento, visando possibilitar maior 

segurança ao paciente. 
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