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Introdução

 O diagnóstico da RU exclusivamente clínico não oferece ao profissional precisão;

 Uma avaliação com maior segurança é necessário o auxílio de tecnologias como o ultrassom portátil de

bexiga;

 Para ser eficiente, necessita estar integrado a um plano de cuidados que envolva a avaliação do paciente, o

julgamento clínico e a tomada de decisão do profissional;

 Para que seja incorporada a prática clínica necessita ser reconhecido e solicitado pelos profissionais de

enfermagem;

É imprescindível identificar e refletir como este equipamento tem sido utilizado na prática clínica e quais as

evidências de sua eficácia



Objetivos

 Identificar e sintetizar as evidências da eficácia e do uso do ultrassom portátil de bexiga na avaliação da

retenção urinária em pacientes adultos.



Material e Métodos

 Revisão sistemática, elaborada conforme metodologia do Instituto Joanna Briggs;

 Este método consiste em reunir evidências da literatura que respondam a eficácia de uma intervenção para

apoiar cuidados de saúde e tomada de decisão;

 Utilizou-se a estratégia PICO:

P – pacientes adultos em retenção urinária;

I – avaliação da retenção urinária com o uso do ultrassom portátil de bexiga;

C – avaliação da retenção urinária sem o uso do ultrassom portátil de bexiga;

O – diagnóstico da retenção urinária.

“Qual a eficácia do uso do ultrassom portátil de bexiga na avaliação da RU em pacientes adultos?”



Material e Métodos

 Para a busca utilizou-se os descritores e seus sinônimos de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde

(DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH):

 Pacientes (patients) and retenção urinária (urinary retention) and avaliação (evaluation); ultrassom

(ultrasound) and diagnóstico (diagnosis).

 Foi utilizada como palavra-chave ultrassom de bexiga urinária (urinary bladder ultrasound).



Material e Métodos

 Foram inclusas pesquisas realizadas com pacientes em RU; que abordassem o diagnóstico da RU; de enfoque

quantitativo e/ou qualitativo, que respondessem a pergunta da busca estabelecida, independentemente da

área de conhecimento a que estivessem vinculadas. Foram exclusos os estudos secundários, os não científicos,

as informações de websites e propagandas veiculadas em mídia e as pesquisas encontradas em duplicidade nas

diferentes bases.

 A busca foi realizada de forma eletrônica nas seguintes bases de dados:

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web of Science, National Library of

Medicine (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), The Cochrane Library,

SCOPUS.



Material e Métodos

Diagrama do processo de inclusão e exclusão para todos os estudos na revisão sistemática



Material e Métodos

 A qualidade metodológica foi avaliada por dois revisores independentes;

 Usando os instrumentos de avaliação crítica propostos e padronizados pelo JBI Institute Meta-Analysis of

Statistics Assessment and Review Instrument (MAStARI).

Entre os revisores ficou estabelecido um ponto de corte para a inclusão dos estudos na revisão: os estudos

deveriam responder “sim” as perguntas eleitas pelos pesquisadores como obrigatórias no instrumento de

avaliação crítica padronizado de JBI-MAStARI;

 Estudos experimentais: Questão (Q) 1, Q2, Q3, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10;

Estudos quase-experimentais: Q6, Q8, Q9, Q10;

Estudos caso-controle: Q1, Q2, Q3, Q5, Q6;

Estudos de coorte: Q1, Q2, Q3, Q6, Q7;

 Estudos observacionais: Q2, Q3, Q4, Q6, Q8, Q9.



Material e Métodos

 O critério escolhido para as perguntas obrigatórias teve como objetivo:

 Evitar viéses na seleção da amostra e assegurar o uso da análise estatística apropriada.

As questões de preocupação com a qualidade metodológica dos estudos inclusos incluíram informações claras

sobre os métodos de inclusão e tratamento das amostras, se os resultados demonstrados responderam aos

objetivos propostos e se as análises estatísticas realizadas foram apropriadas aos objetivos dos estudos.

Os dois revisores independentes avaliaram os 15 estudos. Após a análise e acordo entre os revisores, 10

estudos foram inclusos nesta revisão.



Resultados

 Os 10 (100%) artigos que compuseram a amostra foram publicados em inglês;

 Periódicos de enfermagem (40,0%) e médicos (60,0%);

 Em países dos continentes americano, europeu e asiático;

 Quanto ao delineamento do estudo: oito (80,0%) eram estudos observacionais, um (10,0%) caso-controle e

um (10,0%) quase-experimental;

 Seis (60,0%) foram realizados em clínica de reabilitação e quatro (40,0%) em clínica de pós-operatório;



Discussão

 Os profissionais de saúde necessitam constantemente se aperfeiçoar com base nas melhores evidências

disponíveis;

 A Prática Baseada em Evidências (PBE) é uma abordagem que possibilita a melhoria da qualidade da

assistência à saúde e intensifica o julgamento clínico;

 Na enfermagem a PBE colabora nas mudanças das tradições, rituais e tarefas e conduzem a uma prática

reflexiva, fundamentada em conhecimento científico, o que qualifica a assistência prestada;

Nas eliminações urinárias o diagnóstico de RU de forma errônea leva a eventos adversos que podem ser

representados pelo cateterismo urinário desnecessário ou pela não realização do procedimento a tempo de

prevenir a distensão abusiva da bexiga, o que leva a lesão do músculo detrusor.



Discussão

 Tal situação poderia ser resguardada se fossem incorporadas à clínica, boas práticas de avaliação clínica e o

uso de tecnologias, como o ultrassom portátil de bexiga;

 Embora o diagnóstico de RU faça parte da sistematização da assistência de enfermagem e o uso do ultrassom

portátil de bexiga seja referenciado nos livros textos da profissão, tais assuntos são pouco tratados e difundidos

na prática clínica e na formação dos profissionais de enfermagem do Brasil.



Conclusão

 As evidências apontam que o ultrassom portátil de bexiga é um instrumento imprescindível na avaliação de

retenção urinária, por ser eficaz e confiável;

 Em vista à segurança tanto do paciente, quanto do profissional, um equipamento indispensável para uma

prática segura na avaliação do paciente adulto com retenção urinária;

 Foi possível identificar que o ultrassom portátil é recomendado para o paciente em pós-operatório e para o

paciente em período de reabilitação.
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