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Objetivo:  Avaliar  a  satisfação  e  qualidade  de  vida  dos  pacientes  submetidos  a
uretroplastia  utilizando  dois  questionários  de  sintomas  e  compará-los  com  dados
objetivos.

Materiais  e  Métodos:  Incluímos  prospectivamente  35  pacientes  consecutivos
submetidos  a  uretroplastia  entre  janeiro  de  2012  e  setembro  de  2013.  Dados
demográficos, escore internacional de sintomas prostáticos (IPSS), escore de qualidade
de vida, questionário de resultados relatados pelo paciente (PROM) com estenose de
uretra, fluxo urinário máximo (Qmax) e resíduo pós-miccional foram coletados antes,
dois  e  oito  meses  após  a  cirurgia.  Falha  foi  considerada  quando  ocorreu  qualquer
instrumentação  pós-operatória.  GEE  foi  utilizada  para  comparar  os  resultados  e
regressão linear para correlacionar ambos os questionários com os dados objetivos.

Resultados: Idade média foi de 61 anos. A maioria das estenoses localizava-se na uretra
bulbar  (43,7%),  com dezenove  pacientes  submetidos  a  algum procedimento  prévio
(59,3%).  A técnica cirúrgica foi igualmente dividida entre termino-terminal e enxerto
de mucosa oral.   Sucesso cirúrgico foi de 87.5%. O IPSS melhorou significativamente
de 18,71 para 5,32 aos 8 meses de seguimento (p<0,001). O PROM diminuiu em média
de 13,21 para 3,36 após a cirurgia (p<0,001), e 84,3% dos pacientes estavam satisfeitos
ou muito  satisfeitos  com a  cirurgia.  O  Qmax aumentou  de  4,64  ml/s  para  11  ml/s
(p<0,001).  Significativa  correlação  linear  negativa  entre  Qmax  e  PROM  (r=-0,531,
p<0,001) e Qmax e IPSS (r=-0,512, p<0,001) foi observada.

Conclusão:  a  avaliação  subjetiva  de  sintomas,  através  de  questionários  específicos,
apresenta  correlação  com  dados  objetivos  e  tem  a  sensibilidade de  identificar
modificações no quadro clínico do paciente, a partir da intervenção cirúrgica.
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