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A Uroginecologia é a área da Ginecologia e Obstetrícia que cuida das disfunções
da região perineal e trato urinário baixo (bexiga e uretra). As principais doenças
abordadas são: incontinência urinaria, prolapsos genitais (queda da bexiga e
vagina) e infecção urinária.

O mundo inteiro enfrenta uma pandemia sem precedentes na história da
humanidade. O sistema de saúde enfrenta risco de sobrecarga e de não
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conseguir dar assistência a todos que necessitarem, especialmente de cuidados
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intensivos. Cientes disto, entidades médicas têm orientado medidas para o
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enfrentamento desta crise. O CFM recomendou a suspensão de consultas e
cirurgias eletivas que possam ser adiadas (CFM 17/03/2020). Entretanto, é
importante manter o atendimento em algumas situações para não prejudicar a
assistência à mulher por atraso de tratamento.

Neste documento, destacamos o que pode ou não pode ser adiado, no momento
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atual da pandemia, e como continuar a assistência das pacientes em tratamento.
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A abordagem da incontinência urinária, prolapsos da vagina ou infecção urinária,
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na grande maioria das vezes, não é um atendimento de urgência, por isso sua
abordagem pode ser adiada. No entanto, é importante lembrar que nos casos
abaixo a avaliação médica é necessária e não deve ser postergada:
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•

Dor ao urinar associada ou não a febre ou sensação de fraqueza.

•

Revisão pós-operatória

•

Aparecimento de algum sintoma novo após cirurgias vaginais para correção

de prolapsos ou incontinência urinária (como dor para urinar, febre, retenção
urinaria, perda contínua de urina).

•

Controle de tratamento clínico de incontinência ou infecção já iniciado e sem melhora dos sintomas
ou retenção urinária e dor.

•

Feridas (úlceras) na parede da vagina que está prolapsada.

Converse com seu médico. Sua consulta pode ser realizada pelos recursos digitais por teleorientação ou
teleconsulta. Se a avaliação médica presencial for necessária, o médico irá direcionar você. Se não tiver
acesso à consulta online, procure um atendimento presencial eletivo. Evite os pronto-atendimentos.

Vários serviços de fisioterapia têm mantido o contato a distância com as suas pacientes, reforçando e muitas
vezes corrigindo o tratamento fisioterápico. Isto é valido tanto para o tratamento da incontinência urinária
como para o preparo pré-natal do assoalho pélvico.
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