
Desenvolvido para tornar o 
cateterismo urinário rápido*, 
com baixo atrito e menos 
complicado. 
Pronto para o uso - O cateter hidratado elimina a necessidade de 
tempo de espera.



Introdução

GentleCath™ Glide
Você recebeu o GentleCath™ 
Glide, um cateter intermitente 
projetado para maximizar a 
facilidade de uso e a 
conveniência.

Este livreto explica o que é 
cateterismo e contém todas as 
informações que você precisa 
para começar a usar o 
GentleCath™ Glide.

Você encontrará  instruções, 
diagramas e respostas claras 
para as perguntas mais 
frequentes.

Para alguns homens, inciar o 
cateterismo intermitente - ou 
- "cateterização"-  pode ser 
um momento de apreensão. 
Você pode estar enfrentando 
dificuldades físicas ou entrando 
em uma fase completamente nova 
de sua vida.

Estamos aqui,  junto com sua
equipe de profissionais de 
saúde, para garantir que seu 
ajuste ao cateterismo seja o 
mais suave possível.
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O que é
cateterismo?

Abertura uretral

Uretra

Bexiga

Cateterismo refere-se à 
inserção regular de um tubo 
de plástico oco (um cateter) na 
bexiga para drenar a urina.
Você também pode chamar de 
cateterismo intermitente (IC) ou 
autocateterismo intermitente 
(ISC).
O cateterismo é feito quando a 
bexiga precisa ser esvaziada, 
se você não conseguir urinar,  
ou drenar a urina restante 
quando a bexiga não se esvazia 
completamente.
Sua bexiga precisa ser 
esvaziada até seis vezes ao dia, 
dependendo da quantidade de 
líquido que você bebe.1

O cateter é inserido na abertura 
da uretra (o pequeno orifício por 
onde a urina sai).

O cateter passa pela uretra até 
alcançar a bexiga.

Uma vez na bexiga, ele drena a 
urina.



Instruções personalizadas:
Você pode obter instruções 

personalizadas sobre como usar o 
GentleCath™ Glide no site.

GentleCath™ me+™

GentleCath™ me+™ é um 
serviço projetado para fornecer 
a você tudo o que você precisa 
para aliviar as preocupações 
associadas ao cateterismo.

www.convatec.com.br

SEM- TOQUE

BOLSA DE ÁGUA

Inserção do 
GentleCath™ Glide

Como eu uso o 
GentleCath™ Glide?

GentleCath™ Glide foi projetado 
para tornar o cateterismo o mais 
conveniente possível.



*O DEHP (di (2-etilhexil)ftalato) é usado para amolecer o plástico PVC e é suspeito de reduzir a fertilidade.

Como o GentleCath™ Glide ajuda a 
facilitar o cateterismo?

Superfície lisa e 
deslizante

Menos complicação e 
resíduo

Permite uma melhor 
higiene

Rapidez e discrição

Rapidez e discrição

Característica: um cateter 
hidrofílico de baixo atrito

A superfície lisa e deslizante foi 
projetada para facilitar o uso do 
cateter.

Característica: Tecnologia 
FeelClean™

O cateter é feito com a nossa 
tecnologia exclusiva projetada para 
reduzir a desordem causada pelo 
cateter, para que você possa se 
preocupar menos com resíduos em 
suas roupas, mãos e corpo.

Característica: Manga sem 
toque

O GentleCath™ Glide possui uma 
manga sem toque para ajudar a 
impedir a contaminação do cateter 
com bactérias das mãos.2,3

Característica: preparação 
rápida

O GentleCath™ Glide está 
pronto para o uso sem demoras 
desncessárias.
Você pode iniciar o tratamento 
assim que abrir o sachê de água e 
molhar o comprimento do cateter 
- para que ele possa ser usado de 
maneira rápida e discreta.

O cateter GentleCath™ Glide é 
produzido sem usar DEHP.*



www.convatec.com.br

Perguntas Frequentes
Respondemos abaixo algumas das 
perguntas mais comuns que os homens 
fazem sobre o cateterismo.
Se você tem uma pergunta que não foi respondida 
aqui,  ligue para um de nossos especialistas 
gratuitamente 0800-7276-115. Você também pode 
acessar mais informações através do nosso site 
abaixo. Alternativamente, você pode entrar em 
contato com um membro de sua equipe de saúde.



Com que frequência 
devo esvaziar a minha 
bexiga?

E sobre sexo e 
situações íntimas?

Como obtenho os 
suprimentos?

• Para muitos homens, o 
cateterismo é a primeira coisa que 
fazem de manhã e a última coisa 
que fazem à noite, e cerca de 2 a 3 
vezes durante o dia1

• Faça o cateterismo quando tiver 
vontade de urinar ou se sua bexiga 
estiver com 10-18 fl oz (300-
500mL) de urina1

• Verifique a quantidade ao 
esvaziar para ver se sua bexiga 
não está segurando mais de 18 fl 
oz (500mL). Se estiver, você deve 
fazer o cateterismo com mais 
frequência1

• Você deve fazer o cateterismo de 
acordo com as recomendações do 
seu médico.*

• Você deve ser capaz de ter 
intimidade sexual como antes

• Você pode fazer o cateterismo 
antes de se envolver em atividade 
sexual.
Isso garantirá seu próprio conforto 
e ajudará a evitar a possibilidade 
de vazamentos

• Lembre-se de lavar a área genital 
após a atividade sexual para ajudar 
a prevenir a infecção

Existem muito varejistas 
que entregam suprimentos 
diretamente em sua casa.
Ligue-nos para obter mais 
informações

0800-7276-115



Infecções do trato urinário 
(ITU)
O trato urinário inclui todos os 
órgãos  que nosso corpo usa 
para fazer e se livrar da urina, 
incluindo os rins, ureteres, 
bexiga e uretra.

A urina normalmente é estéril e 
seu fluxo natural geralmente 
impede que as bactérias 
cresçam no trato urinário.

No entanto, quando a urina 
permanece na bexiga, as 
bactérias têm a chance de 
crescer e causar infecção.1

Como posso evitar as ITUs? Como posso saber se tenho 
uma ITU?

• Lavar bem as suas mãos
Lavar as mãos e realizar a higiene 
pessoal antes e depois de usar o 
cateter são muito importantes

• Febre

• Dor ou queimação ao passar o 
cateter ou a urina

• A necessidade de esvaziar sua 
bexiga mais frequentemente do 
que o habitual

• Vazamento entre os 
cateterismos

• Dor nos rins

Entre em contato com um médico 
se tiver algum destes sintomas.

• Beba bastante líquido
Tente beber pelo menos de 8 a 10 
copos de líquido diariamente1

• Use um cateter 
regularmente
O esvaziamento regular da urina é 
importante para ajudar a reduzir o 
risco de infecção1

• Evite tocar no cateter estéril
A manga sem toque, com a 
encontrada no GentleCath™ 
Glide, podem ajudar a evitar a 
contaminação do cateter

Você pode ajudar a reduzir 
seu risco de infecções do trato 
urinário de várias maneiras

Os seguintes sintomas 
indicam que você pode ter 
uma ITU



Guia para lavar as mãos
Lavar as mãos 
adequadamente é importante 
para todos, pois é uma das 
melhores maneiras de ajudar 
a prevenir doenças e a 
disseminação de germes.

Para as pessoas que fazem 
cateterismo, a lavagem 
adequada das mãos é 
essesncial pois pode ajudar a 
prevenir a disseminação de 
bactérias.

Este é o nosso guia rápido 
para lavar as mãos 
corretamente:

1. Umedeça as mãos com água 
corrente e limpa (quente ou 
fria), feche a torneira e aplique 
sabão.

2. Ensaboe e esfregue as mãos. 
Cubra todas as partes da sua 
mão incluindo o dorso, entre os 
dedos e embaixo das unhas. 
Isso deve ser feito por pelo 
menos 20 segundos

3. Enxágue bem as mãos com 
água corrente e limpa até que 
toda a espuma tenha 
desaparecido.

4. Seque as mãos usando uma 
toalha limpa ou com jato de ar.



Grupos de apoio locais

• Ministério da saúde
(Aspectos gerais sobre o funcionamento do SUS, dicas de cuidados 
com a saúde e informações sobre a lesão medular)
ww.portal.saude.gov.br

• Sociedade Brasileira de Urologia
www.portaldaurologia.org.br/medicos/a-sbu/

• Site ANVISA
www.portal.anvisa.gov.br/
"Cartilha: Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à 
Assistência à Saúde"

• Cartilha: Medidas de Prevenção de Infecção
Relacionada à Assistência à Saúde
www.portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+4+-
+Medidas+de+Preven%C3%A7%C3%A3o+de+Infec%C3%A7%C
3%A3o+Relacionada+%C3%A0+Assist%C3%AAncia+%C3%A0+
Sa%C3%BAde/a3f23dfb-2c54-4e64-881c-fccf9220c373



Estou tendo problemas com a inserção ou remoção do cateter
•  Nunca force o cateter ao inseri-lo ou remove-lo.

•  Você pode sentir alguma resistência ao inserior o cateter. Se isso 
acontecer, pare, relaxe e respire fundo algumas vezes até que o 
músculo do esfíncter relaxe.

•  Algumas pessoas acham que mexer os dedos dos pés ajuda a 
relaxar. 

•  Não consegue remover o cateter? Entre em contato com seu 
profissional de saúde imediatamente. Ele irá ajudá-lo.

Sem drenagem de urina
•  Verifique se os "ilhós na ponta do cateter não estão bloqueados.

•  Verifique se você inseriu o cateter em sua bexiga.

• Tente puxar o cateter de volta um pouquinho.

•  Não consegue drenar a urina há mais de 6 horas? Entre em 
contato com seu profissional de saúde.

Diário miccional ou vesícal 
 Para acompanhar sua entrada e saída de urina, você pode 
achar útil criar um gráfico como o mostrado aqui:

AP-019901-US

Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais orientações, ligue para o 
número gratuito 0800-7276-115 de segunda à sexta-feira (exceto 
feriados), das 9h às 17h. Um de nossos enfermeiros especialmente 
treinados da ConvaTec atenderá a sua chamada e fornecerá o 
suporte de que você precisa. www.convatec.com.br

Enfrentando problemas? Exprimente isto...

 Hora Entrada       Saída
(mL)             (mL)

Entrada       Saída
(mL)             (mL)

Entrada       Saída
(mL)             (mL)

Entrada       Saída
(mL)             (mL)

Entrada       Saída
(mL)             (mL)

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
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Segunda à Sexta,  
das 8h às 17h

Ligue-nos

0800-7276-115

GentleCath e FeelClean são marcas da Unomedical a/s.
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