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GABARITO
1- C
2- A
3- C
4- B
5- B
6- D
7- D
8- C
9- B
10- C

11- C
12- B
13- D
14- B
15- D
16- B
17- B
18- B
19- A
20- B

21- A
22- B
23- D
24- D
25- C
26- B
27- B
28- C
29- D

301- Lavagem das mãos
2- Separar todo o material necessário para a sondagem vesical
3- material para higiene intima (comadre, água e sabão neutro, luvas de procedimento) material para sondagem
vesical de demora (sonda vesical de demora, bolsa coletora, kit de cateterismo vesical, xilocaína gel 2%, ampola de
soro fisiológico, seringa de 20ml, solução tópica para antissepsia (povidine/ clorexidine,etc), luva estéril)
4- lavar as mãos explicar o procedimento ao paciente
5- calçar luva de procedimento
6- realizar higiene intima do paciente
7- colocar o paciente e posição para passagem de sondagem vesical
8- Descartar o material da higiene intima utilizado
9- lavar as mãos
10- abrir todo material mantendo a esterilidade do material
11- colocar solução tópica na cúpula para antissepsia
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12- calçar a luva estéril e
13- abrir o restante do material testando o balonete da sonda vesical, conectar a sonda vesical de demora a bolsa
coletora, mantendo todo o sistema estéril
14- preencher a seringa com anestésico e uma segunda seringa com soro fisiológico
15- realizar a antissepsia do paciente seguindo a regra do mais limpo para o mais contaminado, de cima para baixo,
da região genital para a perineal
16- colocar campo esterilizado, colocar o material sobre o campo esterelizado
17- segurar o pênis ou abrir os grandes lábios e realizar antissepsia do orifício do meato urinário
18- sem soltar a mão do local
19- realizar a anestesia do meato urinário com a xilocaína gel2% (masculino introduzir dentro do meato urinário, e
feminina aplicar a xilocaína na ponta da sonda vesical
20- pegar a sonda vesical de demora e introduzir no meato sem que apresente resistência
21- após introduzir toda a sonda, preencher o balonete com o soro fisiológico
22- tracionar a sonda vesical de demorar até encontrar leve resistência e o retorno da diurese
23- fixar a sonda vesical de demora masculino na região pubiana e feminino na região interna da coxa
24- fixar a bola coletora abaixo da linha da cintura
25- retira o campo esterilizado, organizar a unidade e/ou o local da passagem da sonda
26- retirar a luva
27- guardar todo material
28- lavar as mãos
29- anotar no prontuário do paciente o procedimento
30- identificar na bolsa coletora a data da passagem e o nome do profissional que realizou o procedimento
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