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Existem várias opções de tratamento para retenção de urina, incluindo neuromodulação. Cateterismo feminino O médico pode recomendar o autocateterismo intermitente, procedimento no qual você insere um cateter no trato urinário por tempo suficiente para limpar a bexiga e, em seguida, removê-la, em intervalos regulares, algumas pessoas conseguem
reduzir seus sintomas de retenção de urina com alterações em seu estilo de vida, nutrição e ingestão de fluidos, recuperação da bexiga, terapia de exercícios ou outros tipos de fisioterapia. Seu médico pode prescrever medicação para ajudar a controlar os sintomas da retenção urinária. Alguns desses medicamentos ajudam a fortalecer seus músculos da
bexiga e podem melhorar sua capacidade de urinar. A neuromodulação envia impulsos elétricos suaves aos nervos que controlam a bexiga e os músculos associados à função do trato urinário. O método promove a comunicação entre o cérebro e os nervos para que a bexiga possa funcionar corretamente. Neuromodulação é um tratamento reversível que
pode ser interrompido a qualquer momento desativando ou removendo o dispositivo. A neuromodulação não é indicada para retenção obstrucionista de urina. Nem todas as formas de retenção de urina não descoberta podem ser tratadas com terapia de neuromodulação. Vincular a forma como não há retenção de urina é um problema comum para
homens e mulheres, caracterizado pela dificuldade de esvaziamento completo e bexiga. Na maioria dos casos envolvendo homens, a retenção pode ser um sinal de doenças como a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia da próstata é um alargamento benigno da próstata que começa aos 40 anos e ocorre em 90% dos homens. À medida que o
homem envelhece e a próstata naturalmente aumenta de tamanho e pode começar a encolher o canal de urina, tornando mais difícil esvaziar a bexiga. Além disso, a retenção de urina pode danificar este órgão e rins. E é por isso que a campanha Novembro Azul, que vai até novembro, está tão focada na importância do rastreamento da próstata, durante o
qual um médico pode avaliar se há um aumento da próstata e sinais de câncer de próstata. O tratamento da próstata aumentada pode ser feito com medicação, mas quando está em estágio avançado, a ponto de causar retenção de urina, é necessário realizar uma operação que possa ser feita através do canal de urina. Este é um procedimento não
invasivo e o paciente recebe alta no dia seguinte. A cirurgia robótica de próstata é recomendada para pacientes que têm câncer de próstata, mas pode ser usada em casos de aumento da próstata quando a massa da próstata é muito grande e a cirurgia através do canal de urina se torna mais arriscada. Mas há outras razões que devem ser
cuidadosamente analisadas, o que mostra a importância de buscar ajuda médica para avaliar cada caso. Características de retenção urinária? Retenção urinária, uma condição em que a bexiga não esvazia completamente, mesmo que esteja cheia, e pode afetar homens e mulheres. Mas acontece mais frequentemente nos homens, especialmente à
medida que envelhecem. Aos 70 anos, mais de 80% aumentaram o tamanho da próstata, o que pode levar à retenção de urina. A retenção é classificada em dois tipos: aguda e crônica, podendo ter condições e causas diferentes. Retenção aguda de urina Em caso de atraso agudo o problema ocorre de repente e pode se tornar fatal, exigindo consultar
imediatamente um urologista. Os primeiros sintomas são dificuldade em urinar e muita dor e desconforto no abdômen inferior, mais corretamente, na região da bexiga. Se você está apresentando alguns desses sintomas, é ideal para procurar atendimento médico de emergência. Assim, o acúmulo de urina será liberado com a ajuda de medicamentos e
outros procedimentos. Retenção urinária crônica Uma vez que a retenção urinária crônica ocorre por um longo período de tempo e você pode nem saber que tem essa condição, já que não apresenta sintomas inicialmente. No entanto, com o tempo, a retenção urinária crônica pode levar a várias complicações, tais como: A necessidade de urinar muitas
vezes, geralmente oito ou mais vezes por dia; Dificuldades em iniciar o fluxo de urina; Seu fluxo de urina é fraco ou começa e; Vazamento de urina da bexiga durante o dia; Imediatamente depois de terminar de urinar, você sente que precisa urinar novamente; Desconforto contínuo suave ou sensação de plenitude da pelve/abdômen inferior. Se você tem
um ou mais desses sintomas, saiba qual pode ser a causa da retenção e tudo isso é resultado de desconforto. Fique ligado! A retenção urinária pode ser sintoma de problemas mais graves em homens e mulheres, o atraso pode ser causado pela presença de pedras do trato urinário, inflamação grave da uretra, caminho da uretra e até mesmo a presença
de um objeto estranho inserido na uretra ou na formação de um tumor na bexiga ou no trato urinário. Em homens, as principais causas estão relacionadas à próstata, seja pelo aparecimento de hiperplasia prostatal benigna (HPB) ou câncer de próstata, sendo o tratamento mais recomendado atualmente a cirurgia robótica da próstata. Afinal, esse tipo de
cirurgia é menos invasiva e ajuda o paciente a se recuperar mais rápido. Vale concluir que a retenção de urina é uma doença fácil de diagnosticar. Mas se não for diagnosticado e não for tratado corretamente, pode trazer sérias complicações à sua saúde. E isso acontece especialmente se a retenção estiver associada ao câncer de próstata, um dos
cânceres que mais mata homens no Brasil. Então fique atento! Procure ajuda médica profissional e certifique-se de fazer exames de rotina, como exames de sangue, ultrassons e toque retal que podem alertá-lo para saúde urinária e próstata. Então, contato contato e agende uma reunião hoje para que você possa manter sua saúde informada! Retenção
urinária, ou iscuria, é a incapacidade de urinar, ou mesmo o acúmulo de urina na bexiga como resultado da real incapacidade de eliminá-la. Causas na bexiga: Desinergia do derusor esfíncter (DED) (geralmente lesão nervosa programada pélvica, síndrome da cauda do cavalo, Doença de Parkinson) Iatrogeny (causada por tratamento/procedimento
médico) cicatrização urinária do pescoço (geralmente) da remoção de operações de algaliação ou cistoscopia) Danos à bexiga na próstata: Hiperplasia da próstata benigna (HPB) e outros tumores da prostatite pélvica do uretra do pênis: uretra válvula congênita Fimose ou constrição de circuncisão óssea (geralmente causada por lesão ou DST),
metástases ou cristal pseudodrop é depositado nas lesões de dst urina (gonorreia causa inúmeras limitações, enquanto a clamídia geralmente causa uma estenose) Outros: a síndrome de Medulla ligou o uso de NSAIDs ou drogas com propriedades anticolinergic Pedras ou metástases teoricamente podem, aparecer em qualquer lugar ao longo do trato
urinário, mas diferem por frequência , a incapacidade de urinar na presença de estranhos (como em um banheiro público) também pode ser classificada como um tipo de retenção de urina, embora seja mais psicológica do que biológica. Medicamentos como anticolinergic, atropina, escopolamina, opiatos, buprenorfina, morfina, inibidores cox-2,
anfetaminas e antidepressivos: Retenção urinária aguda de retenção urinária mental Com retenção aguda de urina, alargamento doloroso da bexiga com incapacidade para eliminar ocorre. A retenção aguda de urina é geralmente precipitada pelo inchaço da próstata causado por um nódulo ou certos medicamentos. Retenção urinária crônica Com
retenção urinária crônica, ambos os sintomas de eliminação ocorrem, obstrutivos e irritáveis. Este artigo sobre medicina é um stub. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-a.vde Links - Evanisa Maria Arone; Evanisa Maria Arone Maria Lúcia dos Santos Filippi, 86. Cuidado M.c. Sistema renal e urinação. Senak; 1994. ISBN 978-85-85578-08-4. página
99. Tanago e Macaninch (2006). Urologia geral de Smith. McGraw Hill Brasil; ISBN 978-85-63308-31-3. página 439. Cisílio HEBERT (2006). Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Práticas. Artmed; ISBN 978-85-363-1850-9. página 126. b A causa mais comum de retenção urinária obstrutiva é a hiperplasia benigna da próstata, que é caracterizada por
sintomas obstrutivos com instalação lenta e progressiva., Gustavo Gusso. Tratado sobre medicina familiar e social - 2 volumes: princípios, treinamento e prática. Artmed; ISBN 978-85-363-2797-6. página 1097. Stephen McPhee (2009). Maxine A. Papadakis; Michael W. Rabow. ATUAL: Medicina (Lange) - 51Ed. ISBN 978-85-8055-187-7. página 83. Edward
Drummond Guia Completo de Drogas Psiquiátricas: Uma Conversa Direta para melhores Resultados. John Wylie e filhos; ISBN 978-0-471-79094-5. página 169. Raymond S. Sinatra; Oscar A. de Leon-Cassasol; Eugene R. Viskusi. Gerenciamento agudo da dor. Cambridge University Press; ISBN 978-0-521-87491-5. página 356. Elaine A. Moore.
Anfetamina de debate: O uso de Adderall, Ritalina e drogas relacionadas para mudar o comportamento, neuroenhancement e anti-envelhecimento propósitos. McFarland; 2010. ISBN 978-0-7864-8012-8. página 41. Fisiopatologia portátil. Lippincott Williams e Wilkins; ISBN 978-1-58255-455-6. página 279. a b Stephen McPhee. Fisiopatologia da Doenya.
McGraw Hill Brasil; ISBN 978-85-63308-99-3. página 575. Obtida de
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