
   Resultados:

    

                                                 

                                             Tabela 1. Variáveis demográficas quantitativas

   

   Das 27 pacientes que completaram as duas horas do teste 7,4% (2) 

apresentaram na 1ªhora teste negativo e na 2ªhora classificação leve, 2,7% 

(1) de negativo para moderada e 25,92% de leve para moderada (Gráfico 1).  

25,92% (7)  apesar de não terem mudado sua classificação  apresentaram 

mudanças na quantidade das perdas (gráfico 2)  e 37,03%(10) não 

apresentaram mudança. Apresentando significância estatística quando 

comparado a 1ª com a 2ª hora (tabela 2).

   Gráfico 1. Alteração na classificação                   Gráfico 2. Sem alteração na classificação

                     

                                          1ª hora                                              2ª hora   

  

  Tabela 2. Dados estatísticos                                                                             p<0,05

Conclusão: Os resutados permitem concluir que o “pad test” de 2 horas

foi mais fidedigno para a avaliação do real volume de perda urinária.
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““PAD TEST PAD TEST ”: COMPARAÇÃO ENTRE O ”: COMPARAÇÃO ENTRE O 

TESTE DE 1 HORA E 2 HORAS EM TESTE DE 1 HORA E 2 HORAS EM 

PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIAPACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA

      O teste do absorvente, conhecido pelo termo em inglês “pad test” 

documenta a perda urinária ao se pesar um absorvente após procedimento 

padronizado. Foi inicialmente proposto por Sutherst et al. (1981), sendo 

modificado pela “International Continence Society” (ICS) em 1988. 

      Sabe-se que aproximadamente 10% dos pacientes podem não apresentar 

evidência da incontinência urinária à avaliação urodinâmica. Dessa forma, o 

“pad test” é considerado um método de medida simples, não invasivo e eficaz 

para avaliar a incontinência urinária. Há várias versões desse teste, com 

variação de duração de 1 minuto a 72 horas e com diferentes formas de 

aplicação, sendo o de 1 hora e o de 24 horas os mais utilizados. A partir da 

medida da perda de urina em absorvente íntimo padronizado, é possível 

classificar a incontinência urinária nos graus leve, moderada e grave.

      Em nosso serviço, muitas pacientes queixavam-se de perda de urina após a 

realização do teste de uma hora, quando a caminho de casa, razão pela  qual 

elaboramos o teste de duas horas.

 Objetivo:  Comparar  os resultados do “pad test” de uma hora e de duas 

horas entre os mesmos indivíduos com diagnóstico de incontinência urinária.

    Materiais e Métodos: O estudo foi realizado no ambulatório de Fisioterapia 

do Assoalho Pélvico do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, no período de abril/2009 a março/2010. 

Participaram 43 pacientes com idade entre 60 e 80 anos (média = 55 anos 

±11,24 ) tabela1, sendo que 27 completaram o teste. O teste foi iniciado após 

micção normal e colocação de um absorvente previamente pesado. A seguir 

a paciente ingeriu 500ml de água em até 15 minutos e repousou por mais 45 

minutos em posição sentada. Após esse período foram realizadas as 

segunites atividades: 10 minutos de caminhada, subir e descer 5 degraus por  

10 vezes, agachar 10 vezes, pular 10 vezes, sentar-se e levantar-se 10 

vezes, tossir 10 vezes e lavar as maõs por 1 minuto. Ao completar 1 hora o 

absorvente foi retirado e pesado em balança de precisão. Recolocado a 

paciente se sentou por mais 45 minutos, repetiu as atividades e o absorvente 

foi pesado novamente. 

      Os resultados, em gramas, foram classificados  como graus leve de 1 a 10g, 

moderado 11 a 50g, severo 51 a 100g e muito severo acima de 100g.
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VARIÁVEIS MÉDIA DP MEDIANA

IDADE 55 11,24 54

IMC 26,67 5,93 29,04

PARIDADE 3 2,01 3

PARTO VAGINAL 2 1,94 2

PARTO CESÁRIA 0,82 1,09 1

Variável Média PD Mediana Média DP Mediana Wilcoxon Interpretação

Peso (g) 16,08 47,01 1,00 33,22 64,84 11,00 0,0003 1hora < 2hora

 


