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1. Do fato 

Profissional de enfermagem solicita parecer sobre a administração do medicamento 

Argirol 10%® por sonda vesical de alívio, de acordo com prescrição de médico urologista, e 

questiona se auxiliares e técnicos de enfermagem podem realizar o procedimento. 

 

2. Da fundamentação e análise 

A cateterização ou sondagem vesical (SV) consiste na introdução de uma cateter por 

meio da uretra até a bexiga urinária com a finalidade de drenar a urina, sendo um 

procedimento que necessita de habilidade técnica e conhecimento científico do profissional 

de enfermagem que o executa.1 

As indicações para a cateterização vesical incluem retenção urinária, obstrução de trato 

urinário, necessidade de balanço hídrico rigoroso em pacientes críticos, indicações 

cirúrgicas, imobilização prolongada e melhora do conforto e qualidade de vida em casos 

específicos.2 

A SV só deve ser considerada quando há indicações apropriadas para sua realização 

uma vez que o procedimento está associado a complicações como a infecção de trato 

urinário, a qual pode prolongar o tempo de internação do paciente, impactar seu 

prognóstico e acarretar aumento nos custos referentes ao tratamento. 

Além da infecção, complicações como a obstrução do cateter também são descritas, 

para qual a conduta recomendada é a troca do dispositivo e de todo o sistema de drenagem. 

Já nos casos em que a obstrução do cateter seja previsível, recomenda-se a irrigação vesical 

contínua e o uso de cateteres confeccionados de silicone para a prevenção de sua 
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ocorrência, uma vez que o silicone previne a incrustação de sedimentos a longo prazo e a 

obstrução.2 

Ressalta-se que a prevenção de complicações decorrentes da inserção de cateteres 

vesicais é de responsabilidade do profissional que realiza o procedimento, e se inicia a 

partir da decisão pela cateterização, passando pela escolha do cateter, do material e calibre, 

técnica de inserção, fixação e manutenção corretas, prevenindo sua retirada ou tração 

acidental.3  

Recomenda-se que a instituição promova a capacitação e educação permanente de toda 

equipe, quanto à técnica de cateterismo e sua manutenção. É fundamental elaborar normas 

e rotinas a fim de padronizar os procedimentos quanto ao material e a técnica utilizados, 

oferecendo maior segurança ao profissional no desenvolvimento da atividade, a fim de 

proporcionar melhor assistência ao paciente.  

De acordo com a Lei nº 7.4984, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, o art. 11 determina 

que o enfermeiro exerça todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:  

 
“I - privativamente: 
... 
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços de assistência de Enfermagem; 
... 
i) consulta de enfermagem; 
j) prescrição da assistência de enfermagem; 
... 
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 
decisões imediatas; 
 
II - como integrante da equipe de saúde:  
... 
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; 
... 
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f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 
causados à clientela durante a assistência de enfermagem. 
...” 

(Grifo nosso) 
 

Ao técnico de enfermagem, de acordo com o Decreto 94.406/875, que regulamenta a 

Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, cabe assistir o Enfermeiro no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem (artigo 

10, inciso I, alínea “a”) e executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as 

privativas do Enfermeiro (inciso II).  Sendo necessária a orientação e supervisão imediata 

do profissional enfermeiro (artigo 15 da Lei 7.498/864). 

O Argirol® é o nome comercial dado a uma solução de proteína de prata (vitelinato de 

prata) que tem propriedade bactericida, devido à presença de concentração de prata 

ionizada. É um medicamento que tem sido utilizado como colírio e para aplicação em 

membranas mucosas. 6 

O composto de vitelinato de prata contém 20% de prata para ser ionizada. Quando 

comparada a outros compostos a base de prata, como o nitrato de prata, é uma forma mais 

branda, considerada menos irritante, porém menos ativa. O íon prata possui ações 

antissépticas, porém em altas concentrações é irritante aos tecidos. Apesar do vitelinato de 

prata ter baixa toxicidade, quando utilizado por um período prolongado ou em altas doses, 

ele pode causar agiria, descoloração cinzenta-pardolenta ou azulada de pele e mucosas.6  

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem7, Seção I, é 

proibido ao profissional de Enfermagem: 

“Art. 30 Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga 

e sem certificar-se da possibilidade de riscos. 

... 

Art. 32 Executar prescrições de qualquer natureza, que 

comprometam a segurança da pessoa.” 
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3. Da Conclusão 

 Diante do exposto, conclui-se que a administração de medicamentos, prescritos pelo 

médico, via vesical, poderá ser assumida pelo enfermeiro, em casos de maior risco e 

complexidade do procedimento, desde que aplicado o processo de enfermagem, previsto na 

Resolução COFEN 358/20098, ou ser delegado ao técnico de enfermagem, de acordo com a 

avaliação realizada, orientação e supervisão daquele. 

 Ressalta-se que há necessidade de conhecimento, por parte dos profissionais 

envolvidos, sobre farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, e capacidade para 

tomada de decisão imediata frente a reações do paciente ao procedimento. 

 Haja vista a dificuldade de identificação de literatura sobre a utilização de vitelinato 

de prata via vesical e informações sobre a administração segura do mesmo por esta via, que 

respaldem a prática dos profissionais de enfermagem, recomendamos aos profissionais que 

busquem os devidos esclarecimentos sobre o fato junto ao profissional prescritor.  

 Os procedimentos de enfermagem devem sempre ter respaldo em fundamentação 

científica para garantir a segurança do paciente e dos próprios profissionais.  

 É fundamental a existência de protocolo institucional que padronize os cuidados a 

serem prestados ao paciente, a fim de garantir assistência de enfermagem segura, sem 

riscos ou danos ao cliente causados por negligência, imperícia ou imprudência (artigo 12 do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem7). 

 

É o nosso parecer. 

São Paulo, 29 de dezembro de 2010. 

 
Enfª Denise Miyuki Kusahara 

COREN-SP 93.058 
Membro da Câmara de Apoio Técnico 

 
Profª Drª Maria de Jesus Castro S. Harada 

COREN-SP 34.855 
Coordenadora da Câmara de Apoio Técnico 
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