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Introdução 

 

A Síndrome da Urina Roxa na bolsa coletora é uma condição  rara, na qual a urina 

torna-se roxa ao passar do cateter vesical para a bolsa coletora. Acomete 

principalmente pacientes em uso de sonda vesical de demora ou acamados. Está 

associada a infecção  urinária por múltiplas bactérias  

 

Justificativa: Ocorrência de um caso que representa uma rara manifestação em 

doentes usuários crônicos de sonda vesical de demora, que gera dúvidas quanto a 

origem da coloração da urina.  

 

Fundamentação: Relatar a ocorrência de um caso de rara manifestação em 

usuários crônicos de sonda vesical de demora.  

 

Objetivo: Relatar o caso de um paciente com síndrome da urina roxa na bolsa 

coletora e descrever a propedêutica realizada.  

 

Delineamento / Métodos: Estudo de caso, qualitativo, descritivo. Realizada revisão 

de prontuário de paciente internado em unidade hospitalar 

 

Descrição do caso: Paciente portador de bexiga neurogênica, usuário crônico de 

sonda vesical de demora em cistostomia (há 3 anos), com sequela de AVC; 

Procurou o pronto socorro para troca de sonda vesical de demora. Durante a troca, 

acompanhante informa que há 15 dias o paciente vem apresentando alteração da 

coloração da urina na bolsa coletora, ficando arroxeada, mas ao sair pelo meato 

uretral, apresentava-se de coloração normal. Paciente com sequela de AVC, pouco 

contactuante, incialmente investigado para outras causas de coloração alterada da 

urina, inclusive porfiria intermitente aguda, mas sem critérios para tal. Foi realizado 

exame de urina, que evidenciou Ph 8,0; Leucocitos 4mil; Hemácias 2mil; Bactérias 

3+; Cilindros ausentes; Nitrito negativo; Proteina 1+; Hemograma sem leucocitose, 

sem desvio a esquerda. Observado por equipe de saúde, que a urina ao ser 

coletada para exame, apresentava-se de coloração normal, ficando arroxeada 

apenas dentro da bolsa coletora. Solicitada cultura da urina, que mostrou-se com 

Flora Mista inicialmente, e em seguida nova amostra coletada, porém após troca da 

bolsa coletora, com resultado negativo. Paciente com urocultura de 02 anos 

anteriores, apresentando Proteus Mirabilis. Paciente não apresentava outros 

sintomas, e optou-se por não iniciar antibioticoterapia, orientar o paciente e seus 

familiares sobre a etiologia da coloração arroxeada da urina, e informado sinais e 

sintomas de alarme. 

 

Discussão / Considerações Finais: A síndrome da urina roxa na bolsa coletora é 

uma condição rara, ocorre geralmente em pacientes usuários de sondagem vesical de 

demora prolongada, sendo fator de risco importante para esta condição. Este 

síndrome se dá por infecção da bolsa coletora por bactérias que colonizam o trato 

urinário destes doentes. As bactérias mais frequentemente envolvidas nesta síndrome 

são: Providencia stuartii, P. rettgeri, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. coli, Morganella 

morganii e Pseudomonas aeruginosa. Estas bactérias produzem uma enzima 

chamada Indoxil Fosfatase que, na presençã de Ph alcalino, converte o indoxil sulfato 

presente na urina nos compostos coloridos indirrubina e indigo, cuja combinação 

origina a coloração roxa. O indoxil sulfato é formado a partir do triptofano proveniente 

da alimentação. Após metabolização pelas bactérias intestinais, o triptofano produz 

indole, que é absorvida para a corrente sangúinea e levada ao fígado, onde há a 

conversão em indoxil sulfato. Uma vez na corrente sanguínea, o Indoxil sulfato é 

excretado na urina. Relatamos um caso ocorrido em nossa enfermaria, onde apesar 

da origem infecciosa, não foi isolado qualquer microorganismo específico, 

apresentando-se com flora mista, sendo optado por trocar a bolsa coletora e não 

iniciar antibióticos, orientando o paciente e sua cuidadora sobre sinais e sintomas de 

alerta.  

 
 
Referências bibliográficas:  

1) PILLAI, B.P; CHONG, V.H; YONG, A.M.L. Purple urine bag syndrome. 

Singapore Med J 2009; 50(5): e193. 

2) TAN, C.K. et al. Purple urine bag syndrome. CMAJ. 2008 August 26; 179(5): 491.  

3) LEE, J. Purple urine. N Eng J Med, September 2007; 357: e14.  

4) SU, F.H. et al. Case Analysis of Purple Urine Bag-Syndrome at a Long-Term 

Care Service in a Community Hospital. Chang Gung Med J, September 2005; 

28(9): 636.  

 

E-mail: pedrohenriqueoba@hotmail.com 


