RECOMENDAÇÕES SOBRE URODINÂMICA
O que é Urodinâmica?
Um exame que analisa o funcionamento da bexiga (como ela enche e como esvazia) através de medidas
de pressões. Estes dados são obtidos através de pequenos cateteres introduzidos na bexiga e no reto,
conectados a sensores de pressão e enviados a uma tela de vídeo de um computador.
O pré-exame
Sempre que possível, recomenda-se chegar ao local com a bexiga razoavelmente cheia, o suficiente para
urinar no início do exame. O fato de algumas mulheres estarem menstruadas não prejudica o
procedimento. Nas mulheres, depilar os pêlos pubianos facilita a fixação das sondas.
O exame propriamente dito
O exame inicia-se com o paciente urinando dentro de um recipiente colocado sobre um aparelho que
mede o fluxo e o volume da urina. Em seguida, o paciente deita sobre uma maca, é feita a limpeza da
área pubo-genital com anti-séptico hospitalar.
Então, com o auxílio de xilocaína geléia são introduzidas duas sondas uretrais de pequeno calibre e
mede-se o resíduo pós-miccional. Uma delas é acoplada ao transdutor de pressão vesical e a outra,
destinada à infusão de soro fisiológico. Ambas são fixadas com Micropore nos grandes lábios da mulher
ou na glande dos homens. A próxima etapa compreende a sondagem retal com um balão em sua
extremidade acoplada ao transdutor de pressão abdominal.
O pós-exame
Pela colocação de sondas alguns pacientes podem apresentar queimação na urina e aumento da
freqüência, que habitualmente regridem dentro de 12 a 48 horas após o exame. Alguns podem
apresentar sangramento uretral, via de regra, pequeno e auto-limitado. Embora a incidência de infecção
urinária seja baixa, geralmente é administrado um antibiótico profilático.
Concluindo
A Avaliação Urodinâmica é um método complementar de diagnóstico valioso, capaz de confirmar ou
afastar hipóteses diagnósticas e, em alguns casos, definir o prognóstico. É desagradável e
constrangedor, porém compensador, por tratar-se do único exame puramente funcional do trato
urinário baixo que oferece uma gama variada de informações.
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