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Perfil dos pacientes com diagnóstico de Bexiga Neurogênica
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REFERÊNCIAS

Trata-se de um estudo descritivo que integra um projeto amplo
conduzido em seis unidades da Rede SARAH de Hospitais de
Reabilitação: Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador,
Fortaleza e São Luís. A população total do estudo consiste de 37 mil
pacientes, admitidos entre 1994 e 2015. Para o cálculo da amostra,
foi utilizada a técnica de amostragem estratificada proporcional.
Foram selecionados 491 pacientes, sendo estratificado de acordo
com o número representativo de pacientes em cada unidade. Os
dados foram coletados no Prontuário Eletrônico.

A bexiga neurogênica é uma disfunção vesical, decorrente de
alterações no sistema nervoso central e ou periférico, comum em
pacientes com lesão medular. Está associada com alterações do
funcionamento vesical, infecções urinárias, incontinência urinária,
urgência miccional, retenção urinária, e a um maior risco de
complicações para o trato urinário superior, como, pielonefrite,
litiase, hidronefrose e insuficiência renal 1,2. Apesar da importância
de se conhecer o número de indivíduos com bexiga neurogênica,
para subsidiar políticas públicas de saúde, no Brasil estudos e dados
estatísticos sobre essa população são escassos 3.
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A amostra consistiu de 60 pacientes atendidos na Rede Sarah da
cidade do Rio de Janeiro, sendo 36 do sexo masculino e 24 do sexo
feminino. A maioria era procedente do estado do Rio de Janeiro (57
pacientes), 01 de Alagoas e 02 do Rio Grande do Sul. Os indivíduos
tinham idade entre 22 e 90 anos, sendo a média 45,36 anos. Todos
os pacientes possuem o diagnóstico de bexiga neurogênica, sendo
que 37 pacientes tinham lesão medular traumática, e 23 não
traumática.

OBJETIVO

O objetivo principal deste estudo foi descrever o perfil dos
pacientes com bexiga neurogênica, acompanhados em uma unidade
ambulatorial de Reabilitação, da Rede Sarah de Hospitais de
Reabilitação, na cidade do Rio de Janeiro.
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Graf. 1. Distribuição dos pacientes com bexiga neurogênica de acordo 
com a forma de esvaziamento vesical 
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Graf. 2. Distribuição dos pacientes com bexiga neurogênica de acordo 

com a data da lesão medular 

A maioria da amostra foi composta por pessoas do sexo masculino,
assim como outros estudos evidenciam 4,5. A presença de pacientes
com tempo de lesão medular maior que três décadas, nos permite
sugerir um aumento da expectativa de vida e melhor adaptação a
lesão 6,7. O cateterismo vesical é a principal forma de esvaziamento
vesical encontrada, assim como a literatura também sugere 8. A
ampliação do estudo será necessária para um maior entendimento
do número elevado de pacientes que não realiza o cateterismo,
assim como para planejamento de futuras ações.


