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Foi desenvolvido um modelo de fator de risco para infecções do trato urinário (ITUs) em adultos com disfunção 
neurogênica severa realizando cateterismo intermitente limpo.  
O modelo pretende fornecer uma visão geral dos fatores de risco envolvidos nas ITUs, com destaque específico em 
descrever aqueles que, na prática diária, podem ser gerenciados e modificados pelo médico e daí advém o benefício do 
individual do usuário de cateter em termos de menos infecções do trato urinário. 

1)  Condições gerais (sistêmicas) do paciente.
2)  Condições individuais do trato urinário do paciente.
3) Adesão/conformidade do usuário (paciente) ao tratamento.
4) Fatores relacionados a cateteres intermitentes.

O modelo é baseado em análises abrangentes de literatura e consenso de autores em caso de falta de evidências. O 
modelo conceitual diz respeito primariamente a pacientes com lesão na medula espinhal, espinha bífida ou esclerose 
múltipla, para os quais o cateterismo intermitente é uma parte normal do tratamento da bexiga. 
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