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Resumo 

 

Introdução: O manejo conservador, como modificação de comportamento, 

treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TFMAP) e estimulação do nervo 

tibial posterior (PTNE) têm sido recomendados como terapia de primeira linha para 

incontinência urinária (IU). Estudos avaliando abordagens conservadoras incluem 

pacientes altamente motivados. No entanto, esses pacientes não são a maioria e 

existem várias barreiras para os pacientes iniciarem, completarem e manterem a 

terapia proposta. No presente estudo, avaliamos as taxas de recusa e adesão a 

tratamentos conservadores e realizamos uma análise de dados para identificar 

potenciais variáveis clínicas associadas à aceitação e adesão ao tratamento. 

Materiais e métodos: Neste estudo de Coorte prospectivo todas as mulheres foram 

avaliadas por equipe multiprofissional incluindo enfermeira, fisioterapeuta e 

urologista por meio de anamnese, exame físico, incluindo Sistema de Qualificação 

de Prolapso de Órgão Pélvico (POP-Q); exame digital do assoalho pélvico (New 

Perfect Scheme), teste do absorvente de 1 hora e questionários auto-respondidos, 

incluindo Questionário de Consulta Internacional sobre Incontinência (ICIQ-SF); 

Questionário de Bexiga Hiperativa (OAB-Q) e Questionário de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-Breve). Os pacientes foram orientados 

sobre o tratamento conservador e questionados se gostariam de iniciar o programa. 

O programa incluiu modificações de comportamento, TMAP (6 sessões 

supervisionadas) e PTNS (12 sessões supervisionadas) isoladamente ou em 

associação com TMAP dependendo do diagnóstico. As mulheres que recusaram o 

tratamento conservador retornaram ao tratamento médico de acordo com o 

diagnóstico clínico. Os critérios de exclusão foram a presença de doenças 

neurológicas, prolapso de órgãos pélvicos > estágio II, síndromes de dor pélvica, 

infecção do trato urinário inferior e radioterapia pélvica prévia. Todas as variáveis 

clínicas e demográficas foram avaliadas como possíveis determinantes para a 

recusa e não adesão do paciente ao tratamento conservador por meio de modelo de 

regressão logística linear. 
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Resultados: Foram avaliadas 605 mulheres com IU, com idade média de 58,72 (DP 

12) anos. Após a explicação do programa conservador, 171 mulheres (28,2%) se 

recusam a iniciá-lo. Dos 434 (71,8%) pacientes que iniciaram o tratamento 

conservador, 215 (35,5%) mulheres completaram o tratamento proposto em 3 meses 

de seguimento, taxa de não adesão de 36,3% (219). Nossos resultados mostram 

que aproximadamente um terço dos pacientes (171/605; 28,2%) recusou-se a iniciar 

a fisioterapia, 36,3% (219/605) desistiram durante o seguimento e pouco mais de um 

terço das mulheres (215/605- 35,5 %) até mesmo finalizar o programa proposto. 

Identificamos que idade, presença de prolapso uterino e gravidade da incontinência 

urinária, força do assoalho pélvico, urgência miccional, fatores psicológicos e físicos 

desempenham papel relevante na aceitação e adesão ao tratamento. 

Conclusão: Este estudo demonstrou que pacientes com IU encaminhados ao 

tratamento conservador apresentam alta recusa e baixa taxa de adesão. 

Concomitante prolapso e perda urinária mais grave parecem estar associados a 

maior taxa de recusa. A qualidade da contração do assoalho pélvico e os sintomas 

graves parecem estar associados à não adesão do paciente.  

Palavras-Chaves: Incontinência Urinária; Tratamento conservador; Recusa do 

Paciente ao Tratamento; Pacientes Desistentes do Tratamento; Fatores Preditivos  
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Abstract 

 

Hypothesis / aims of study: Conservative management such as behavior 

modification, pelvic floor muscle training (PFMT) and posterior tibial nerve stimulation 

(PTNE) have been recommended as first line therapy for urinary incontinence (UI). 

Studies evaluating conservative approaches include highly motivated patients. 

However, these patients are not the majority and there are several barriers for 

patients initiating, completing and maintain the proposed therapy. In the present 

study, we evaluate refusal and adherence rates to conservative treatments and 

performed a data analysis to identify potential clinical variables associated to 

treatment acceptance and adherence. 

Materials and methods: In this is prospective Cohort study all women were 

evaluated by multiprofessional team including nurse, physiotherapist and urologist by 

means of anamnesis, physical examination, including Pelvic Organ Prolapse 

Qualification System (POP-Q); pelvic floor digital exam (New Perfect Scheme), 1-

hour pad testing and self-answered questionnaires, including International 

Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF); Overactive Bladder 

Questionnaire (OAB-Q) and World Health Organization Quality of Life Questionnaire 

(WHOQOL- Brief). Patients were taught regarding conservative treatment and asked 

if they would like to initiate the program. The program included behavior 

modifications, PFMT (6 supervised sessions) and PTNS (12 supervised sessions) 

alone or in association with PFMT depending on the diagnosis. Women refusing 

conservative treatment returned to medical treatment according to clinical diagnosis. 

Exclusion criteria were the presence of neurological diseases, pelvic organ prolapse 

> stage II, pelvic pain syndromes, lower urinary tract infection and previous pelvic 

radiotherapy. All clinical and demographics variables were evaluated as possible 

determinants for patient’s refusal and non-adherence to conservative treatment by 

means of linear logistic regression model. 

Results: A total of 605 UI women, mean age 58.72 (SD 12) years old, were 

evaluated. After the conservative program has been explained, 171 women (28.2%) 

refuse to initiate it. Out of the 434 (71.8%) patients that initiated conservative 

treatment, 215 (35,5%) women completed the proposed treatment in 3-month- follow-

up, 36.3% (219) non-adherence rate. Our results show that approximately one third 

of the patients (171 / 605; 28.2%) refused to start physical therapy, 36.3% (219/605) 
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dropped out during follow-up and just over a third of women (215 / 605- 35.5%) even 

finalize the proposed program. We identified that age, presence of uterine prolapse 

and severity of urinary incontinence, pelvic floor strength, voiding urgency, 

psychological and physical factors play a relevant role in the acceptance and 

adherence to treatment. 

Conclusion: This study demonstrated that patients with UI referred to conservative 

treatment have a high refusal low adherence rate. Concomitants prolapse and more 

severe urinary leakage seem to be associated to greater refusal rate. Quality of 

contraction of the pelvic floor and severe symptoms seem to be associated to 

patient’s non-adherence. 

Keywords: Urinary incontinence; Conservative Treatment; Treatment Refusal; 

Patient Dropouts; Predictive Value of Tests 
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A Incontinência urinária (IU) é definida como “qualquer perda involuntária de 

urina”(1, 2). É uma condição comum que afeta milhões de pessoas no mundo todo(3, 

4). Podendo acometer indivíduos de todas as idades e ambos os sexos, sendo mais 

comum em mulheres acima dos 40 anos(2-5).  

A prevalência de IU varia de 25% a 45% em mulheres adultas(4). No Brasil, 

os estudos mais recentes apresentam uma prevalência de 40% de IU em mulheres 

de meia idade. Com o envelhecimento essa taxa pode chegar até 82%(6). Apesar 

da IU não apresentar um risco direto à vida, é uma das disfunções que mais causam 

impacto no dia a dia do indivíduo, sendo capaz de prejudicar a autoestima, 

comprometendo negativamente os aspectos psicológico, social, físico e sexual(7). 

 As repercussões econômicas da IU também são frequentemente relatadas 

na literatura(4, 8). Diferente de outras doenças crônicas, as pacientes com perda 

involuntária de urina têm uma despesa extra com medidas de higiene, para contornar 

o constrangimento em situações sociais. Além do custo desembolsado mensalmente 

pela própria paciente, existem ainda os gastos gerados à saúde pública por conta 

das intervenções conservadoras e/ou cirúrgicas(8-10). 

Incontinência urinária pode ser classificada conforme a sintomatologia, sendo 

Incontinência Urinaria de Esforço (IUE), Incontinência Urinária de Urgência (IUU) e 

Incontinência Urinária Mista (IUM) as mais frequentes(2, 5). A IUE é a perda de urina 

associada com atividades que geram aumento da pressão abdominal, como por 

exemplo: tossir, espirrar, carregar peso. A IUU é a perda seguida de uma sensação 

de urgência miccional que pode estar associada com a hiperatividade detrusora 

(HD). Enquanto a IUM é a associação entre a IUE e IUU(2). 

A etiologia da IU é complexa e envolve diversas estruturas. O estado de 

continência urinária depende da sinergia entre o sistema nervoso autônomo 

(parassimpático e simpático) durante a fase de enchimento e esvaziamento da 

bexiga, bem como a integridade da musculatura do complexo pélvico e as fibras 

motoras do nervo pudendo(7). Qualquer alteração em uma ou mais dessas 

estruturas pode levar à incontinência urinária (11).  Os fatores de risco para IU são 

multifatoriais: idade (envelhecimento), nº de gestação, obesidade, hereditariedade e 

etnia são os mais descritos na literatura(2-4, 6).  

Segundo as recomendações da International Continence Society (ICS) para o 

tratamento de pacientes com IU. É recomendado iniciar por terapias conservadoras 
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e menos invasivas e, só em caso de não indicação, falha terapêutica ou recusa do 

tratamento por parte da paciente, seguir com as terapias mais invasivas (2, 5). 

Os tratamentos conservadores consistem nas terapias comportamentais, que 

compreendem o treinamento vesical, estratégias de controle vesical, ingesta líquida 

e o Treinamento do Músculo do Assoalho Pélvico (TMAP)(2, 5, 12, 13). Em caso de 

sintomas de urgência, ainda é indicado o uso de medicações orais, como os 

anticolinérgicos e os beta-3-agonistas e a eletroestimulação reflexa, como a 

Eletroestimulação do Nervo Tibial (EENT)(2, 10, 12). Já os tratamentos cirúrgicos 

são indicados conforme o sintoma mais relevante. No caso de IUE, é recomendada 

a introdução de uma fita de polipropileno (Sling) abaixo da uretra, com objetivo de 

promover uma resistência uretral. No caso da IUU é indicado a aplicação de toxina 

botulínica intravesical, neuromodulação sacral (Interstim) e ampliação vesical(2). 

Os tratamentos conservadores começaram a ser utilizados na prática clínica, 

na década de 40, com uma série de possibilidades não invasivas capazes de regular 

a função urinária(13). Em 1948, Arnaldo Kegel foi o primeiro autor a descrever um 

protocolo de exercícios com o objetivo de tratamento para a IU, sendo o mesmo 

utilizado amplamente até hoje(14, 15). Em 2018, a Cochrane publicou uma revisão 

na qual sustenta que a prática clínica do TMAP reduz perdas urinárias, podendo 

curar a IU em alguns casos(12). Porém, a sua efetividade a longo prazo precisa de 

mais investigação(16, 17). A teoria TMAP mais aceita é a de que o fortalecimento 

dessa musculatura gera uma melhora da resistência uretral ajudando no 

restabelecimento da continência, uma vez que os músculos que compõem o 

diafragma pélvico são esqueléticos estriados com predomínio de fibras II e seu tônus 

auxilia na resistência uretral na fase de enchimento da bexiga (16). 

O exercício do assoalho pélvico pode ser indicado para todas as mulheres, 

embora o sucesso da intervenção dependa da pré-disposição e da disciplina da 

paciente (1, 18).  As taxas de cura da IU com TMAP podem variar de 30% a 60% 

quando realizado sob a supervisão de um profissional e de 9% a 17% sem a 

supervisão adequada (12, 17).  

Atividade física é definida como qualquer movimento produzido pela 

musculatura esquelética que gera gasto de energia, englobando as atividades 

laborais, do dia a dia e de lazer(13). Já o exercício físico é previamente planejado e 

orientado para melhorar os componentes da aptidão física, como por exemplo força, 
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resistência aeróbica, flexibilidade, agilidade e coordenação(13). Portanto, o TMAP é 

uma subcategoria de exercício físico e precisa ser planejado, orientado, estruturado 

e repetido(13). É recomendado que o TMAP seja feito por um profissional 

especializado que conscientize a paciente na correta localização e contração, assim 

como a frequência do treino(12). Os profissionais que trabalham na área sabem que 

a adesão ao treinamento é fundamental para o sucesso, mas frequentemente têm 

dificuldade para identificar o quanto a paciente segue as recomendações ou como 

podem motivá-la(17, 19, 20).  

Para os sintomas de IUU, o tratamento de primeira linha indicado inclui 

mudanças comportamentais e o uso da medicação anticolinérgica(2, 5). Estima-se 

que a aderência aos agentes anticolinérgicos a longo prazo, varia de 12 a 39,4% (21, 

22). A aderência aos medicamentos anticolinérgicos pode ser prejudicada em razão 

dos efeitos colaterais sistêmicos que é gerado, tais como: visão embaçada, boca 

seca e constipação(22). Uma opção de segunda linha recomendada é a estimulação 

do nervo tibial (EENT). Os estudos acerca da eficácia da EENT cresceram nos 

últimos anos e têm demonstrado ser uma alternativa de tratamento para esses 

pacientes (23, 24). 

A eletroestimulação reflexa dos nervos sacrais pode acarretar uma inibição 

recíproca da bexiga por meio da despolarização das fibras aferentes somáticas (25). 

Isto só ocorre devido a comunicação entre os nervos somáticos e autônomos na 

região do plexo lombosacral(26). Lindstrom et al., (1983) e Fall e Lindstrom (1991) 

foram os primeiros autores a estudarem a resposta neurofisiológica da 

eletroestimulação na bexiga hiperativa(27). 

 Nas últimas décadas, o posicionamento dos eletrodos era utilizado 

preferencialmente intracavitários(23-25, 28). Porém, alguns estudos alertavam para 

os efeitos colaterais da eletroestimulação intravaginal, como por exemplo: irritação 

vaginal, infecções e dor(28). Por conta disso, alguns pesquisadores começaram a 

investigar diferentes localizações de eletrodos(29, 30). Inspirado pelo conceito da 

medicina tradicional chinesa, em 1982 McGuire et al propõem a utilização de 

eletroestimulação de baixa frequência para inibição vesical através do trajeto do 

nervo tibial. Surge então a intervenção para os sintomas de urgência e 

urgeincontinência com a estimulação do nervo tibial percutânea (31).  



20 
 

 
 

  A EENT é a despolarização indireta do nervo pélvico por meio da estimulação 

à distância do nervo tibial na região de maléolo medial, que é um nervo somático 

misto (motor e sensorial) originário das raízes lombares e sacrais (L4-S3). O seu 

percurso segue pela face medial da tíbia, sendo mais superficial na região do maléolo 

medial (25, 31). Essa eletroestimulação pode ser utilizada com eletrodos 

percutâneos e/ou transcutâneos(25).  

Em 2016, uma meta-análise apresentou evidências da melhora dos sintomas 

de urgência usando a EENT(29). Por ser tratar de uma técnica minimamente 

invasiva, apresentar baixo efeito colateral em comparação com medicamentos orais 

e ser realizada em ambiente ambulatorial e/ou residencial é comum na prática 

clínica. No entanto, mais estudos são necessários para definir a EENT como primeira 

linha de tratamento. (1, 25). 

Com base nos estudos apresentados anteriormente, está claro que os 

tratamentos conservadores têm um papel relevante na cura e/ou melhora dos 

sintomas de perda urinária, o que sustenta as recomendações desses tratamentos 

como de primeira linha para mulheres com IU. Na prática clínica,identificamos 

barreiras para a aceitação e adesão por parte das mulheres. 

 Em 2013, um estudo com 1544 mulheres incontinentes encaminhadas para 

um programa de TMAP no Hospital Universitário de Copenhague mostrou que 331 

(22%) recusaram o tratamento, 466 (30%) desistiram ao longo do processo e 747 

(48%) indivíduos completaram o programa de TMAP (32).  

A investigação das razões para a recusa e desistência do tratamento tem sido 

estudadas em diversas áreas da medicina, sendo um dos itens fundamentais na 

análise de fatores preditivos na cura de uma doença (33-36). A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) define a adesão ao tratamento como “o grau de correspondência e 

concordância do paciente com as recomendações do médico ou de outro profissional 

da saúde, no que se refere à ingestão de medicamentos, seguimento da dieta, 

mudanças nos hábitos de vida e a prática de exercícios físicos”(36). A adesão ao 

tratamento é um fenômeno complexo que  envolve cinco dimensões: fatores 

relacionados à individualidade do paciente, à doença, aos aspectos do tratamento, 

à condição socioeconômica e ao sistema de saúde (34, 36) 



21 
 

 
 

O tema sobre adesão e fatores relacionados à recusa na população com IU 

são escassos, portanto, o aumento da compreensão dos fatores relacionados às 

pacientes e aos sintomas da IU são importantes(17). A identificação de fatores 

preditivos para recusa e desistência ao tratamento conservador permitirá 

intervenções mais assertivas na resolução do problema. 
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2. OBJETIVO 
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Avaliar as taxas de aceitação e aderência ao tratamento conservador como 

primeira linha na abordagem da IU feminina e determinar possíveis fatores preditivos 

para recusa e a desistência ao tratamento de primeira linha da IU feminina. 
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3.1. Desenho 

 

Esse é um estudo observacional analítico de coorte, com base em um banco de 

dados previamente planejado para pacientes com diagnóstico de Incontinência 

Urinária. 

 

3.2.  Local  

 

Estudo desenvolvido no ambulatório de Disfunção Miccional Feminina da 

Disciplina de Urologia, do departamento de Cirurgia da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp).  

 

3.3. Critério de inclusão  

 

Pacientes do sexo feminino com diagnóstico de Incontinência Urinária. 

 

3.4. Critério de exclusão 

 

Foram excluídas mulheres gestantes, portadoras de doenças neurológicas, 

doenças crônicas degenerativas, com défit cognitivo grave, pacientes com 

diagnóstico psiquiátricos, com fístulas vesico ureterais, calculoses, cistos uretrais, 

câncer de bexiga, prolapsos estádios ≥ 3 e pacientes que não aceitaram participar 

da coleta sistematizada. 

 

3.5. Amostra 

 

Os dados utilizados na análise foram colhidos no período de novembro de 2011 

a maio de 2016, no Ambulatório de Disfunção Miccional Feminina da Disciplina de 

Urologia da UNIFESP, com pacientes de 20 a 85 anos. Todas as pacientes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) para a coleta de 

dados utilizada neste estudo (Anexo 1). Esse estudo teve aprovação no Comite de 

Etica e Pesquisa (CEP) (Anexo 2).  
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3.6. Seguimento e coleta de dados 

 

Todas as pacientes passaram por uma consulta com um médico urologista. Ao 

serem diagnosticadas com incontinência urinária eram encaminhadas para a equipe 

de fisioterapia e enfermagem para a avaliação clínica sistematizada com 

preenchimento da ficha de avaliação (Anexo 3), realização do teste do absorvente 

de 1 hora, solicitado o preenchimento dos questionários validados e assinado o 

TCLE. 

O protocolo de reabilitação pélvica foi oferecido para todas as pacientes como 

tratamento de primeira linha. Em caso de recusa, a paciente dava seguimento no 

ambulatório médico para a continuidade nas linhas de tratamento. As pacientes que 

aceitaram participar do protocolo de reabilitação eram encaminhadas a um 

tratamento conforme seu tipo de IU. O TMAP era indicado para IUE ou IUM que 

tinham mais incomodo com a perda aos esforços, a EENT transcutânea era indicada 

para IUU ou IUM que relatavam maior incomodo com a urge-incontinência e para as 

pacientes com IUM sem predominância dos sintomas, ambos os tratamentos eram 

indicados. O seguimento dos protocolos de reabilitação pélvica das pacientes está 

descrito na figura 1. 

 

Figura 1 Seguimento dos protocolos de reabilitação pélvica 

O teste do absorvente de 1 hora (1-Hour Pad Test) foi realizado seguindo as 

recomendações da ICS(37). Todas as participantes eram orientadas a esvaziar por 

completo a bexiga antes de iniciar o teste e recebiam um absorvente previamente 

pesado. Era orientado à ingestão de 500 ml de água durante um período de 30 

minutos durante o qual também preenchiam os questionários. Nos 30 minutos 
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seguintes era orientado realizar uma caminhada por 20 minutos, subir e descer 5 

lances de escadas, sentar-se e levantar 10 vezes da cadeira, tossir vigorosamente 

10 vezes, levantar um objeto de 5kg do chão 10 vezes. Após os testes provocativos, 

o absorvente foi pesado e a diferença do peso pré e pós quantificou a perda urinária. 

O dado é apresentado em Peso do Pad (absorvente) em kilograma (kg).  

A avaliação da contração dos músculos do assoalho pélvico foi realizada por meio 

de palpação mono digital vaginal, sendo pontuada de acordo com as siglas 

PERFECT, com P representando potência, E = resistência, R = repetições, F = 

contrações rápidas, E = presença de elevação da parede posterior, C= presença de 

contração de musculaturas acessórias e T = a contração involuntária do músculo do 

assoalho pélvico durante a tosse (Timing). O “P” (Potência) é classificada em não 

identificada (0), contração muito fraca (1), contração fraca (2), contração moderada 

(3), contração boa (4) e contração forte contra resistência (5). O “E” (Resistência) é 

a duração em segundos em que a paciente consegue manter a contração muscular, 

pode variar entre 0 – 10 segundos. O “R” (Repetições) é a quantidade de vezes que 

a paciente consegue fazer contrações sustentadas de 5 segundos com descanso de 

5 segundos. E o “F” (contrações rápidas) é a quantidade de vezes que a paciente 

consegue fazer contrações rápidas, variando 1– 10 repetições. Também foi avaliado 

o reflexo de contração involuntária do músculo do assoalho pélvico durante a 

realização de uma tosse (Timing)(38, 39). 

Na avaliação física dos prolapsos urogenitais utilizamos o protocolo validado 

Pelvic Organ Prolapse- Quantification (POPq), o qual permite descrever, quantificar 

e estadiar o suporte da parede vaginal anterior (cistocele), posterior (retocele) e 

apical (cúpula uterina) utilizando medidas de distâncias objetivas e precisas até um 

ponto de referência (hímen).  As medidas são classificadas em estadio I, II, III e IV, 

sendo que quanto maior o estadiamento, maior o grau do prolapso(40, 41). Pacientes 

com prolapsos igual e/ou maior que III eram encaminhadas para o ambulatório para 

seguimento médico. A avaliação do períneo foi classificada como ausência de 

ruptura, ruptura parcial e ruptura total.  

O International Consultation on Incontience Questionnarie- Short Form (ICIQ-SF) 

é um questionário validado na língua portuguesa, composto por três questões, com 

escore final variando de 0-21(Anexo 4). Estas questões avaliam a frequência da 
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perda urinaria (0-5); a quantidade da perda (0-6) e o impacto da IU na qualidade de 

vida (0-10). O ICIQ-q também permite configurar sete situações de perda: 3 

referentes a esforço e 4 referentes a urgência(42).  

O Overactive Bladder Questionnarie (OAB-q) é um questionário composto por 

oito questões que avaliam os sintomas de urgência/IUU (Anexo 3). A primeira 

questão e a quarta questão estão relacionadas à frequência urinária e perda de urina 

respectivamente; as questões dois, três, sete e oito estão diretamente relacionadas 

aos sintomas de urgência e urge-incontinência e as questões cinco e seis são 

referentes à enurese e noctúria, respectivamente. O escore final varia de 0-40, sendo 

que quanto maior o escore, pior são os sintomas urinários(43). 

O World Health Organization Quality of Life  WHOQol- Bref é um questionário 

validado composto por duas questões que avaliam a qualidade de vida geral e vinte 

quatro questões que se subdividem em domínios: Domínio físico (DOMb1 Fís.); 

Domínio psicológico (DOMb2 Psic.); Domínio relação social (DOMb3 Rel. S.) e 

Domínio Ambiental (DOMb4 Amb.). Cada domínio tem um escore que varia de 0 a 

100, sendo que quanto maior o escore, melhor é a qualidade de vida (Anexo 5). 

 

3.7. Protocolo de reabilitação  

 

Todas as pacientes que aceitavam realizar o tratamento conservador 

recebiam orientação sobre seu problema de saúde e mudanças comportamentais 

sobre alimentos irritativos para bexiga, ingesta líquida adequada e intervalo 

miccional inferior a três horas (Anexo 6). O TMAP consistiu em 6 sessões realizadas 

a cada 15 dias, durante 3 meses. No primeiro atendimento, todas as pacientes 

recebiam explicação da anatomia feminina, reconhecimento da musculatura, 

ensinamento da contração correta e um protocolo de treinamento domiciliar (Anexo 

7). Este consistia em uma sequência de contrações rápidas e sustentadas que 

deveria ser realizada diariamente ao longo dos três meses de tratamento. A EENT 

transcutâneo consistiu em 12 sessões ao longo de 6 semanas com seguimento ao 

final de 3 meses. Foi utilizado o aparelho Dualpex Medical - Quark, modelo 961. Os 

parâmetros de eletroestimulação foram frequência de 10 Hz, largura de pulso (T) 200 

μs, intensidade da corrente (mA) variando de acordo com o limiar sensitivo de cada 

paciente. Foram utilizados quatros eletrodos de superfície autoadesivos, composto 
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de um filme de carbono condutor, tamanhos 3x3 cm. Os eletrodos foram colocados 

bilateralmente, um posicionado na região medial do calcanhar e outro na face medial 

do pé, anteriormente ao maléolo medial e ântero-inferiormente a tuberosidade do 

osso navicular (Anexo 8). 

 

3.8. Variáveis utilizada na análise  

 

As pacientes foram classificadas em três grupos de variável resposta: recusa 

(pacientes que recusaram o tratamento inicialmente), desistente (pacientes que 

aceitaram o tratamento e desistiram ao longo de 3 meses) e aderentes (pacientes 

que concluíram o tratamento). Para a análise de comparação entre os grupos foram 

utilizados os dados obtidos na avaliação inicial das pacientes, sendo estes incluídos 

como variáveis explicativas: idade, índice de massa corpórea (IMC), número de 

gestações, estado civil, escolaridade, tempo de sintomas, antecedentes pessoais 

(hipertensão arterial sistêmica-HAS, diabetes e infecção do trato urinário-ITU), 

cirurgias pélvicas prévias (incontinência urinária, prolapso, histerectomia), hábitos de 

vida (tabagismo, etilismo e atividade física), sintomas predominante (IUE, IUU, IUM), 

o tratamento de primeira linha sugerido à paciente (eletroestimulação transcutânea 

do nervo tibial, treinamento do músculo do assoalho pélvico ou os dois tratamentos 

simultaneamente), avaliação física do músculo do assoalho pélvico (New Perfect), 

avaliação física de prolapso urogenitais (Pelvic Organ Prolapse- Quantification) e o 

teste de 1 hora de absorvente (1-hour Pad Test). Além disso, também foram incluídos 

os escores dos questionários de sintomas e de qualidade de vida (International 

Consultation on Incontience Questionnarie – Shot Form; Overactive Bladder 

Questionnarie e World Health Organization Quality of Life- Bref).  

 

3.9. Análise estatística  

 

Os dados foram analisados utilizando o programa R- versão 3.5.0. A análise 

descritiva das variáveis quantitativas foi expressa em média/mediana e suas 

respectivas medidas de dispersão (desvio padrão, intervalo interquartil) e as 

variáveis categóricas foram expressas como percentuais e valores absolutos. Na 

comparação dos grupos quanto aos dados demográficos e clínicos foram utilizados 
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o teste Qui-quadrado para variáveis categóricas e ANOVA para variáveis 

quantitativas. 

Para identificar possíveis relações entre as variáveis explicativas e os 

desfechos foram ajustados dois modelos de regressão logística, um para recusa e 

outro para desistência. Em ambos, partiu-se de um modelo inicial com todas as 

variáveis explicativas, que foram excluídas passo a passo pelo método stepwise com 

Critério de Informação Akayke (AIC).  

Para o modelo multivariado final foram consideradas as variáveis com p<0,10 

e testados os efeitos de interação de primeira ordem. As suposições assumidas 

pelos modelos foram verificadas por análise de resíduos (gráficos quantil-quantil e 

distância de Cook). Para analisar o valor preditivo dos modelos de regressão 

multivariado para as razões de chance foi realizada uma validação cruzada leave-

one-out. Os resultados dos modelos logísticos finais foram apresentados em razões 

de chances (odds ratio) e intervalos de confiança de 95%. 
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4. RESULTADO 
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Foram avaliadas 605 mulheres com média de idade de 58,72±12,57. A figura 2 

apresenta a distribuição dos desfechos das pacientes, indicando que a maioria das 

pacientes aceitaram (N = 434 - 72%) o tratamento. Dentre as pacientes que iniciaram 

o tratamento, somente 215 (49,5%) tiveram aderência até o final do protocolo 

proposto.  

 Na tabela 1 estão apresentados os dados demográficos dos três grupos 

(recusa, desistentes e aderentes). Não houve diferença entre os grupos quanto a 

idade, nível educacional e tipo de sintomas. O tempo médio de sintomas foi de 

aproximadamente 4 anos. O grupo recusa apresentou menor número de cirurgias 

pélvica prévia quando comparado com o grupo que aceitou inicialmente o tratamento 

conservador (8%;16%;14% p= 0,016). 

O grupo recusa e o grupo desistente apresentaram uma proporção maior de 

fumantes, quando comparados ao grupo aderente (p=0,040). Também foi 

encontrada diferença estatisticamente significante na proporção de perda urinária no 

teste de uma hora de absorvente entre os grupos. O grupo recusa apresentou maior 

perda urinária quando comparado com o grupo aderente (43%-25%; p<0,001).  

No POP-Q, observamos que o prolapso de parede anterior foi o mais 

frequente entre todos os grupos. O grupo que recusou tratamento apresentou uma 

proporção maior de prolapso de cúpula/ útero quando comparado com os outros 

grupos (19% verso 5% e 8%; p=0,004).  

A distribuição por intervenção foi 45% (195/434) para o TMAP, 29% (125/434) 

para a EENT e a 26% (114/434) para ambas as intervenções. A distribuição das 

intervenções foi semelhante nos 3 grupos recusa, desistentes e aderentes. Dentre 

as 171 pacientes que recusaram iniciar o tratamento, 98 (57%) pacientes recusaram 

tratamento conservador, antes mesmo de serem informadas sobre qual seria o 

tratamento proposto. Essas pacientes referiram que desejavam operar e não 

desejam tentar outra abordagem. 
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Figura 2: Distribuição dos desfechos das mulheres avaliadas 

 

Tabela 1: Comparação dados demográficos e clínicos entre os grupos   
Recusa 
(n=171) 

Desistência 
(n=219)  

Aderente 
(n=215) 

Idade (anos) média ± DP 57,52 ± 11,95 58,30 ± 13,02 60,13 ± 12,51 

IMC média ± DP 27,89 ± 4,73 28,94 ± 5,24 28,47 ± 5,18 

Gestação mediana (p25 -p75) 3 (2-4) 3 (2-4) 3 (2-4) 

Estado Civil %  
   

Solteira 
Casada 
Divorciada 
Viúva  

47,9% 
22,1% 
16,7% 
14,1% 

45,5% 
20,9% 
15,2% 
17,7% 

49,1% 
23,4% 
14,3% 
12,0% 

Escolaridade %  
Baixa (<8anos) 
Alfabetizada (>8anos) 

 
57,6% 
42,4% 

 
49,1% 
50% 

 
49,7% 
49,2% 

Tempo de Sintomas (anos) mediana  4 (2-8) 4 (2-10) 3 (2-5) 

Antecedentes Pessoais %  
   

HAS 
Diabetes 
ITU 

47,4% 
18,8% 
18,8% 

46,4% 
20,5% 
18,2% 

55,4% 
15,4% 
21,1% 

Cirurgias Prévias %  
   

IU 
Prolapsos 
Histerectomia 

6,1% 
8,5%* 
14,1% 

13,6% 
16,8%* 
15,9% 

13,1% 
14,3% 
14,9% 

Tabagismo %  19,7%* 15,5% 10,3%* 

Etilismo %  9,4% 7,3% 4,6% 

Atividade Física %  
   

Sedentários 
Ativos 
Praticantes de exercício  

15,4% 
56,7% 
27,9% 

18,3% 
49,3% 
32,4% 

14,3% 
50,9% 
33,1% 

Peso do Absorvente  
(1 Hour Pad Test) % 

  
 

Sem perda  
1kg -10kg de perda 
≥11kg de perda 

16% 
40% 
43%* 

18% 
46% 
34% 

18% 
54% 
25%* 

Prolapso de órgãos pélvicos %    
Parede anterior 50,2% 45% 49,2% 

Parede posterior 30% 18,6% 21,7% 

Realizaram a 
Avaliação 

N=605 

 Tratamento 3 
meses de 

intervenção  
TMAP  
ETNT 
TMAP+ETNT 

 

Aceitaram 
fisioterapia 

N=434 
Grupo 

aderente 
N=215 

Grupo recusa 
N=171 

Grupo desistente 
N=219 



34 
 

 
 

Colo do útero 19,2%* 5%* 8% 

Avaliação New Perfect      

Performance (0-5) %    

Contração Fraca (0-2)  
Contração Forte (3-5) 

45% 
55% 

33,6% 
66,4% 

37,4% 
62,6% 

Endurance (segundos) - mediana  3 (1-6) 3 (2-6) 4 (2-5) 

Fast (0-10) %    

1-5 contrações  
6-10 contrações  

57%* 
43%* 

48% 
50% 

39%* 
60%* 

 Presença de Timing % 17,3% 25,7% 24,4% 

Sintomas %    

IUE 19,7% 36,4% 32% 

IUU 9,9% 12,3% 15,4% 

IUM 69,5% 50,9% 52% 

*p<0,05 

 

 

 

Figura 3: Distribuição de tratamentos por grupo 

 

A tabela 2 apresenta os escores do questionário de qualidade de vida 

(WHOQol-brief) e seus respectivos domínios. O grupo recusa apresentou menores 

escores nos domínios relação social e ambiental quando comparado com o grupo 

aderente, essa diferença demonstrou ser estatisticamente significante com p=0,044 

e p=0,013, respectivamente. A figura 4 apresenta os questionários de sintomas 

(OAB-q e ICIQ-SF), os valores dos escores não se diferenciaram entre os grupos. 
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Tabela 2: Domínios de Qualidade de Vida  

  Recusa (n=164) Desistência (n=217) Aderente (n=213) 

Escore Qualidade de Vida Geral  51,44±18,95 53,05±20,59 55,98±20,40 

Escore Domínio Físico 58,88±14,52 58,61±15,74 60,13±15,33 

Escore Domínio Psicológico  61,39±14,77 60,32±16,46 61,13±15,97 

Escore Domínio Relação Social  58,17±18,77* 60,95±19,79 63,30±20,01* 

Escore Domínio Ambiental  46,66±13,87* 49,95±15,30 51,12±15,38* 

  *p<0,05 

 

                   
Figura 4: Boxplots dos escores do OAB-q e ICIQ-SF estratificado segundo os grupos 

 

A tabela 3 apresenta as análises das razões de chance de recusa. As 

pacientes com prolapso cúpula uterina têm 5,4 vezes maior chance de recusar 

tratamento do que pacientes sem essa condição, sendo que se o estadio do prolapso 

for maior (EII) essa chance aumenta para 8,11 vezes. Também é possível observar 

que a chance de recusa aumenta em 11% conforme a severidade da perda 

(incremento de 10 gramas no teste de 1 hora de absorvente). Na avaliação da 

qualidade de vida, o dominio 3, que avalia  aspectos sociais mostrou ser um fator 

protetor para recusa inicial. Quanto maior o escore (maior a satisfação com o entorno 

social)  menor a chance de recusa.  

Nesse modelo verificamos a existência de efeitos de interação entre algumas 

variáveis para os desfecho de recusa inicial e desistência ao tratamento dada a 

aceitação. Isto significa que os efeitos das variáveis não podem ser estudados 

separadamente.  
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Para recusa inicial os pares de variáveis foram: Tabagismo e domínio 

Psicológico, contração do músculo do assoalho pélvico (“fast”) e soma OAB-q, 

respectivamente. Isto é, as pacientes que apresentaram uma avaliação psicológica 

baixa (Escore<50 do escore domínio 2 do Whoqol) e também relatavam serem 

fumantes, a chance de recusa ao tratamento aumentava em 30% (p=0,001  RC 3.19 

IC: 1,63;6,24). Porém, essa relação não mostrou ser significante quando a variável 

tabagista foi fixado e as pacientes apresentaram dominio psicológico satisfatório. 

Outra interação registrada foi o incremento de 10 unidades do escore do domíninio 

psicológico e as pacientes serem não tabagista, implicando  um aumento de 13% na 

chance de recusa. Outras variáveis que demonstraram interação para a recusa inicial 

foi a severidade da urgência, ou seja, quanto maior o sintoma de urgência (aumento 

de 10 unidades no escore OAB-q) e o assoalho pélvico apresentar uma boa 

contração (fast=10), a chance de recusa se mostrou 2,29 vezes maior (IC:1,44-3,63) 

do que em pacientes que não apresentaram essa associação (tabela 3).  

 
Tabela 3: Razão de chance de recusa verso aceitação ao tratamento 

Variáveis 
Razão de 
chances 

Intervalo  
95% de confiança 

Valor-P 

PROLAPSO UTERINO    

Sem prolapso 1 - - 

Prolapso Estadio I 5,46 [2,78; 10,72] <0,001 

Prolapso Estadio II 8,11 [2,08; 31,71] 0,002 

Peso do Absorvente  
(incremento de 10 gramas) 

1,12 [1,06; 1,18] <0,001 

Soma OAB  
(incremento de 10 unidades) 

   

Soma OAB-q - FAST=5 
1,34 [1,03; 1,76] 

0,029 

Soma OAB-q - FAST=10 
2,29 [1,44; 3,63] 

<0,001 

DOMÍNIO PSICOLÓGICO  
(incremento de 10 unid) 

   

Dom Psico - Tabagismo=Não 1,39 [1,15; 1,68] 0,001 

FAST (incremento de 1 unidade)    

FAST - Soma OABq=0 0,70 [0,58; 0,84] <0,001 

FAST - Soma OABq=20 
0,86 [0,80; 0,93] 

<0,001 

DOMÍNIO RELAÇÃO SOCIAL  
(incremento de 10 unid) 

0,80 [0,70; 0,91] 0,001 
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As variáveis de força muscular e idade foram fatores protetores para a 

desistência ao tratamento na analise de regressão logística (tabela 4). Sendo que 

quanto melhor a resposta de ativação desse músculo (“F”), a chance de desistência 

reduz em 14%. A idade foi uma variável que ficou próximo da significancia (p=0,052 

IC 0,84-1,00). É possível que a cada aumento de 5 anos na idade da paciente, exista 

uma tendencia desta pessoa não desistir do tratamento proposto. Assim como na 

análise interferencial de recusa, observamos que a severidade da perda de urina 

demonstrou ser um fator relevante para a desistência ao tratamento, a chance de 

abandono  aumenta em 10% conforme a severidade da perda (incremento de 10 

gramas no teste de 1 hora de absorvente).  

Para o desfecho desistência as únicas variáveis que apresentaram interação 

foram domínio físico e contração do músculo do assoalho pélvico (“performance”). 

Portanto, se a paciente apresentar uma boa contração do assoalho pélvico 

(Incremento de 1 unidade na força) e apresentar uma boa auto percepção física 

(Escore >50 DOM 1 Físico do Whoqol), maior será a chance dessa paciente desistir 

do tratamento (1,90; IC:1,17-3,08). 

 

Tabela 4: Razão de chance de desistência dada a aceitação 

Variáveis 
Razão de 
chances 

Intervalo  
95% de confiança 

Valor-P 

FAST (incremento de 1 unidade) 0,87 [0,79;0,95] 0,005 

Peso do Absorvente (incremento 
de 10 gramas) 

1,10 [1,01; 1,20]  0,029 

IDADE (incremento de 5 anos) 0,92 [0,84;1,00] 0,052 

PERFOMANCE (incremento de 1 
unidade) 

  
 

Performance- DOM Físico=50 
1,10 [0,84; 1,44] 

0,488 

Performance- DOM 
Físico=100 

1,90 [1,17; 3,08] 
0,390 
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DOMÍNIO FÍSICO (incremento de 
10 unid) 

   

Dom Físico – Performance=1 
0,73 [0,56; 0,94] 

0,020 

Dom Físico – Performance=2 
0,81 [0,68; 0,97] 

0,018 

Dom Físico – Performance=3 
0,90 [0,78; 1,05] 

0,149 

Dom Físico – Performance=4 
1,05 [0,83; 1,22] 

0,684 

Dom Físico – Performance=5 
1,22 [0,85; 1,48] 

0,281 

 

Utilizando o procedimento de validação cruzada leave-one-out, observou-se 

que o modelo de recusa (para um ponto de corte de 50%) possui taxa de acertos de 

75,63%, enquanto o modelo para desistência dada aceitação obtém 56,95% (para 

um ponto de corte de 50%). 
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5. DISCUSSÃO 
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Na literatura faltam dados da real adesão aos tratamentos fisioterápicos(17). 

Esse é o primeiro estudo brasileiro que teve como objetivo identificar fatores 

preditivos para recusa e desistência ao tratamento de primeira linha em pacientes 

com IU. Em nossos resultados demonstramos que 171 (28,2%) mulheres recusaram 

iniciar a fisioterapia, 219 (36,3%) desistiram ao longo do seguimento e pouco mais 

de um terço das mulheres 215 (35%) concluíram o programa proposto. Identificamos 

que, idade, presença de prolapso uterino e a severidade da incontinência urinária, 

força do assoalho pélvico, urgência miccional, fatores psicológicos e físicos possuem 

papel relevante na aceitação e aderência ao tratamento. 

Tibaek et al. (2013) realizaram um seguimento ao longo de 10 anos de 1544 

pacientes encaminhadas para fisioterapia em uma rede de assistência na 

Dinamarca, em que 30% (446) das pacientes recusaram iniciar o programa proposto, 

desejando seguir para cirurgia de imediato(32). Shannon et. al em (2018) também 

encontrou uma taxa de 34% de recusa ao tratamento de primeira linha, esse foi um 

estudo conduzido em um centro de reabilitação da cidade de Chicago, nos Estados 

Unidos(20). Estas taxas de recusa para o TMAP foram semelhantes às encontradas 

em nosso estudo. Porém ambos os estudos não analisaram os fatores preditivos 

para a recusa inicial.  

Nossa amostra foi constituída de típicas pacientes que buscam tratamento 

após em média 4 anos de sintomas, com idade de 58 anos (DP ± 12,5), pós-

menopausa (77%), sobrepeso (IMC médio de 28,33 ± 5,7), multiparidade (76% ≥ 2 

gestações) e com presença de perdas urinárias severas demonstradas pelos 

escores do ICIQ-SF/OAB-q e pelo teste de 1hora de absorvente. Os escores do 

questionário de qualidade de vida (Whoqol-q) também demonstram o alto impacto 

da perda urinária nos domínios físicos, sociais e emocionais destas mulheres. Milson 

I. et al., 2019 relataram que a incontinência é percebida por muitas mulheres, mas 

nem sempre é relatada ao médico e as estimativas de prevalência de IU são 

altamente dependentes da idade, IMC e gravidade da IU (44).  

Os trabalhos incidência e remissão mostram que a IU é um problema flutuante 

e que a cada 10 mulheres com queixa de perda urinária, apenas 3 irão procurar 

tratamento(3). Frequentemente a IU é vista como 'não sendo um grande problema' 

ou como uma parte normal do processo de envelhecimento para a qual nenhum 



41 
 

 
 

tratamento é necessário. Adiar a procura por tratamento, além de aumentar o 

impacto na qualidade de vida gera um aumento dos gastos pessoais e de saúde 

pública (45).  

Tibaek et al., demonstrou que a nacionalidade das pacientes foi um fator 

relacionado a desistência ao tratamento conservador. Neste estudo,10% da amostra 

era composta por pacientes estrangeiras, e os autores relacionam esse achado com 

a distância entre a residência e o hospital, uma vez que as pacientes estrangeiras 

residiam em uma distância mais longa dos centros urbanos(32). Há escassez de 

profissionais especializados, principalmente nos setores primários, mais próximos à 

residência das pacientes, o que pode representar uma barreira para o início da 

reabilitação(17, 46-48). Alguns autores sugerem a necessidade a intervenção por 

enfermeiros e fisioterapeutas especializados nos setores primários, com implantação 

de políticas públicas para ampliar o conhecimento e acesso das mulheres portadoras 

da IU às formas de tratamento conservadores precocemente(49-51). Em nosso 

estudo não avaliamos a distância entre a residência da paciente e o ambulatório, 

apesar de reconhecermos que esse dado possa ter sido relevante para a adesão ao 

tratamento conservador.  

  Dentre os aspectos sociodemográficos importantes na previsão de adesão 

citados na literatura estão a idade e o nível de escolaridade(48, 52). A escolaridade 

não foi um fator preditivo significativo para adesão em nosso estudo. No entanto, a 

idade demonstrou ser um fator protetor para a desistência do tratamento. 

Identificamos que o aumento da idade das pacientes poderia reduzir a chance de 

desistência do tratamento em aproximadamente 10%. Em um estudo retrospectivo 

sobre a adesão ao TMAP, os autores concluíram que mulheres com idade ≥ 65 anos 

eram mais propensas a finalizar o programa proposto de fisioterapia (52). No estudo 

de Alewjnse et. al (2001) o aumento da idade correlacionou com maior adesão ao 

TMAP, segundo os autores as mulheres mais idosas teriam mais tempo para se 

dedicar a fisioterapia e que a mais jovens estariam mais ocupadas com afazeres 

domésticos, laborais e com cuidado com os filhos(48, 53).  

Em nosso estudo o grupo recusa também apresentou uma alta taxa de 

prolapso de cúpula uterina (19,2%) e apenas 6% já haviam realizado alguma cirurgia 

pélvica. Além disso, uma parcela (16%) recusou a fisioterapia antes mesmo de serem 

informadas sobre qual seria o tratamento proposto. Logo, uma parcela do grupo 
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recusa apresentava mais de uma disfunção pélvica e já tinha a decisão antes mesmo 

de serem encaminhadas para o nosso serviço. A combinação de duas condições, 

cujos os efeitos são aditivos, levam a um maior impacto na qualidade de vida do que 

um único sintoma, podendo ser um fator preditivo na preferência cirúrgica (54). 

Em 2013, Labrie J et al. realizaram um ensaio multicêntrico, randomizado 

comparando a eficácia da TMAP com cirurgia para mulheres com IU(9). Quase 50% 

das mulheres do grupo fisioterapia foi realocada para o grupo cirurgia durante o 

seguimento por estarem insatisfeitas com o tratamento conservador. Os achados 

desse estudo, assim como os nossos resultados demonstram que a maioria das 

pacientes dão preferência para a intervenção cirurgica e desistem da fisioterapia. 

Estima-se que 8-17% das mulheres submetidas a cirurgia para IU têm probabilidade 

de necessitarem de um segundo procedimento cirúrgico dentro de 8 a 10 anos(55). 

Doelen et al. demonstraram que as taxas de cura diminuem proporcionalmente nas 

cirurgias subsequentes realizadas(56). Em nossa amostra, houve uma proporção 

maior de cirurgia prévia para IU no grupo que aceitou a fisioterapia inicialmente 

(13%) quando comparado com o grupo recusa inicial (6%). Porém está diferença não 

se manteve significante nas análises dos fatores de risco para recusa e desistencia 

do tratamento. 

 O grupo recusa também apresentou uma taxa significativa de mulheres 

tabagistas (19,7%). Os estudos de motivação para parar de fumar, praticar exercícios 

e dietas em doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares indicam 

que muitos indivíduos transitam ao longo do tratamento em estágios de pré-

contemplação, ação e manutenção do seu problema de saúde(57-59). No estágio de 

pré-contemplação prevalece uma postura passiva do indivíduo. O paciente acredita 

que seu problema só pode ser resolvido por um médico através de remédios ou 

procedimento cirurgico e não reconhece que as mudanças comportamentais e de 

hábito de vida podem auxiliar na melhora dos sintomas(57).  

As relações encontradas entre os escores dos domínios do WhoOQL-bref 

como fatores de riscos e protetores na recusa e desistência ao tratamento também 

demonstra que a percepção positiva com a própria saúde pode ser motivadora para 

adesão a reabilitação pélvica. Pacientes com domínios de relações sociais maiores 

tinham uma menor chance de recusar ao tratamento, em contrapartida, as pacientes 

que apresentaram uma avaliação psicológica baixa e relatavam ser fumantes, 
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tiveram maior chance de recusar a fisioterapia. Embora o PFMT tenha sido 

desenvolvido como uma forma de terapia por exercício, a implementação requer o 

uso de estratégias cognitivas e comportamentais específicas. Frawely, 2017 explora 

algumas questões relevantes. Segundo a autora, o TMAP engloba fatores de 

mudanças de estilo de vida como qualquer prática de exercício físico, sendo um 

grande desafio para as pacientes aderirem rotineiramente em seu dia a dia (13).  

Nossa amostra era constituída em sua maioria por mulheres com sobrepeso 

(IMC>25,5). Sobrepeso e obesidade são fatores de risco bem estabelecidos para 

incontinência(3, 4, 60). O estudo EPINCONT demonstra a forte associação entre 

incontinência e aumento do IMC(3). A mesma associação foi encontrada na análise 

secundária do estudo EpiLUTS –de prevalência e fatores de risco para IU. Mulheres 

com IMC de 25–29,9 (sobrepeso) eram mais propensas a ter IU em geral(4). 

Ademais, a presença de sobrepeso não parece ter interferido nos resultados de 

maiores taxas de recusa e desistência a primeira linha de tratamento.  

Todas as mulheres incluídas neste estudo receberam explicação aprofundada 

sobre seu problema de saúde e os tratamentos recomendados. Os efeitos da 

educação sobre os músculos do assoalho pélvico e as disfunções pélvicas para 

pacientes ainda são inconclusivos(47, 61, 62). Alguns estudos concluíram que a 

adesão é maior se as pacientes tiverem conhecimento sobre o assoalho pélvico (61). 

No entanto, outros autores concluem que a educação sobre saúde em um programa 

de reabilitação não influencia na adesão ou melhora dos sintomas de IU (47, 62). Um 

ensaio clínico randomizado, com 200 pacientes comparou as taxas de adesão em 

dois grupos de mulheres com IU. Um grupo recebeu explicação básica sobre seu 

problema de saúde e outro aulas educacionais, cartilhas e vídeos explicativos. Os 

autores concluíram que não houve diferença na adesão a fisioterapia, mesmo com 

o reforço educacional e que os fatores que influenciam no comportamento de adesão 

ao tratamento são multifatoriais(62).  

Encontramos uma maior chance de adesão ao tratamento relacionado a 

qualidade de contração do músculo do assoalho pélvico. É provável que 

autopercepção e/ou o feedback positivo do terapeuta sobre o grau de força durante 

a avaliação do PERFECT tenha sido motivador para aceitarem e darem continuidade 

ao tratamento com a fisioterapia. O consenso do ICS recomenda que o exame digital 
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é válido, eficaz e simples para avaliação do tecido muscular(63). Por isso, a opção 

escolhida foi utilizarmos a avaliação por digito-pressão com acrônimo PERFECT. A 

demanda e o ritmo de atendimento do nosso serviço impossibilitaram a utilização de 

instrumento mais fidedigno durante a avaliação da musculatura, como um 

dinamômetro ou eletromiografia.  

A severidade da incontinência urinária se mostrou significativa para chance 

de recusa inicial em nosso estudo. A quantidade de perda urinária pode ser 

considerada um fator relacionado à doença. Diferente dos nossos resultados, um 

estudo com 129 mulheres identificou que a quantidade de perda urinária por episódio 

foi um fator preditivo na intenção de tratar com o tratamento conservador (47, 48). 

Esse trabalho utilizou como instrumento de severidade de perda por meio de 

questionários de sintomas(48). Em nosso estudo, a severidade da IU foi classificada 

pelo peso do absorvente durante o teste de 1 hora de absorvente. Por não ser o 

objetivo deste estudo, não foram feitas analises de correlação entre o volume de 

urina perdida e a quantidade autorelatada no questionário de sintoma ICIQ-SF. Nos 

trabalhos de comparação entre questionários de sintomas e os testes de absorvente 

de 1h, a correlação com a quantidade de perda autorrelatada nos questionários foi 

fraca(42, 64). Devido a isto, houve uma mudança nas recomendações da ICS nos 

ultimos anos para que os estudos clínicos futuros utilizem o teste do absorvente de 

24 horas ao invés do teste de 1 hora(63).   

Este estudo faz parte de um grande banco de dados observacional 

(ProContinence) criado para coletar e avaliar grande quantidade de informações 

seguindo as principais diretrizes para o manejo da incontinência urinária feminina. 

Esse modelo facilita a compreensão de diferentes aspectos da doença, bem como 

os resultados dos tratamentos ao longo do tempo. 

A IU é uma doença que não ameaça a vida do indivíduo, mas consome um 

alto recurso financeiro da paciente e do Sistema Único de Saúde(33, 65). As 

estimativas futuras de custo para o tratamento de pacientes com IU não são 

favoráveis. A epidemiologia desempenha um papel particularmente importante 

nesse cenário, agregando quatro grandes áreas de conhecimento, como biologia 

humana, sistema de organização de serviços, estudos ambientais e de estilo de vida, 

além de ter em sua essência elementos básicos para prática baseada em evidência, 
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como a matemática e estatística, economia e sociologia(66). Com os nossos 

resultados evidenciamos um cenário preocupante da prática clínica de mulheres com 

IU atendidas em um hospital de atenção terciária. Sabemos que a falta de adesão 

ao tratamento tem implicações diretas no manejo da doença. A forma de se fazer 

gestão vêm mudando com a transformação digital, automação dos processos e 

acesso à informação a rotina de trabalho. É uma mudança cultural que exige das 

organizações mundiais e dos governos maior agilidade nas políticas e ações 

intersetoriais de promoção da equidade em saúde. Ensaios clínicos de melhor 

qualidade metodológica também são necessários, além de estudos que demonstrem 

a associação entre adesão e a eficácia dos tratamentos conservadores.  
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6. CONCLUSÃO 
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Pacientes com IU encaminhadas ao tratamento conservador apresentam uma 

elevada taxa de recusa e desistência.  Idade, presença de prolapso uterino e a 

severidade da incontinência urinária, força do assoalho pélvico, urgência miccional, 

fatores psicológicos e físicos possuem papel relevante na aceitação e aderência ao 

tratamento. 
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Anexo 1 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título: Coleta de dados epidemiológicos e demográficos de mulheres portadoras de incontinência 

urinária. Esse termo esclarece que serão armazenados em um banco de dados eletronico todas as 

informações referentes a avaliação e tratamento clinico, fisioterápico e cirúrgico dos pacientes 

atendidos neste Ambulatorio (Disfunção Miccional da Disciplina de Urologia-Unifesp). Estes dados 

serão usados na assistência a saúde, para armazenamento de dados e não apresenta risco ao 

paciente. O Sr(a) tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer 

material coletado só serão utilizados neste estudo. O Sr(a) tem a garantia a liberdade da retirada de 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do banco de dados, sem qualquer prejuízo 

à continuidade de seu tratamento na Instituição. O Sr(a) tem a garantia da confidencialidade das 

informações obtidas, todos os dados serão analisadas em conjunto, não sendo divulgado a 

identificação de nenhum paciente. O Sr(a) tem a garantia de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. O Sr(a) tem o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e 

o material coletado somente para a coleta de dados, pesquisas clinicas e incremento da assistência 

a saúde. O Sr(a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 

estudo. Da mesma forma, o Sr. não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Durante o período de sua participação, se houver qualquer despesa 

adicional de sua parte em relação a condução ou alimentação, Sr. será reembolsado. Quando o 

estudo for finalizado, o Sr. será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no 

estudo. Em qualquer etapa do atendimento, você terá acesso aos profissionais responsáveis pelo 

armazenamento dos dados para esclarecer eventuais dúvidas. O principal investigador é o Professor 

Dr. Fernando Gonçalves de Almeida, que pode ser encontrado no endereço Rua dos Otonis, 683, (11) 

55764517. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente 

assinadas, sendo que uma ficará com o Sr. e a outra conosco. Acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu 

discuti com o Dr. Fernando G. Almeida, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 



 
 

 
 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. data: ____/____/____ ___________________________________ 

_______________________________ Nome do participante da pesquisa assinatura “Declaro que 

obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecedio deste paciente (ou 

representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri 

todos os termos aqui descritos.” data: ____/____/____ _________________________________ 

________________________________________ Nome do pesquisador principal assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo  2 

 

Título da Pesquisa: Coleta de dados epidemiológicos e demográficos de mulheres 

portadoras de incontinência urinária. 

Pesquisador Responsável: Marcia Eli Girotti  
Área Temática:   

 

Versão: 2 
 

CAAE: 55898116.4.0000.5505 
 

Submetido em: 02/08/2016 
 

Instituição Proponente: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM 
 

Situação da Versão do Projeto: Aprovado  

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável 
  
Patrocinador Principal:   Financiamento Próprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 



 
 

 
 

 

PACIENTES COM URGÊNCIA – QUESTIONÁRIO – V8  

 

PACIENTES COM INCONTINÊNCIA - QUESTIONÁRIO ICIQ – SF 

1.Com que frequência você perde urina? 
 

Nunca Uma vez por 

semana ou menos  

Duas ou três vezes 

por semana 

Uma vez ao dia Diversas vezes ao 

dia 

O tempo todo  

0 1 2 3 4 5  

2. A quantidade de urina que você pensa que perde urina? 
 

Nenhuma Uma pequena quantidade Uma moderada quantidade Uma grande quantidade  

0 2 4 6  

3. Em geral quanto que perder urina interfere na sua vida diária? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Não interfere  Interfere muito  

ICIQ score: 1 + 2 + 3 = ________________ 
 

Quando você perde urina?  

Nunca 

Perco antes de 

chegar no 

Banheiro 

Perco quando 

tusso ou 

espirro 

Perco quando 

estou 

dormindo 

Perco quando 

estou fazendo 

atividade físicas 

Perco quando 

terminei de urinar e 

estou me vestindo 

Perco sem 

razão óbvia 

Perco o 

tempo 

todo 

        

 

 

 

 

Anexo 5 

1 muito ruim nem ruim boa muito 

 O quanto você tem sido 

incomodado(a) por... 
Nada Quase nada Um pouco O Suficiente Muito Muitíssimo 

1 Urinar Freqüentemente  

durante o dia?  
0 1 2 3 4 5 

2 Uma vontade urgente e 

desconfortável de urinar?  

0 1 2 3 4 5 

3 
Uma vontade repentina e 

urgente de urinar, com pouco 

ou nenhum aviso prévio?  

0 1 2 3 4 5 

4 Perdas acidentais de pequenas 

quantidades de urina?  
0 1 2 3 4 5 

5 Urinar na cama durante a noite? 0 1 2 3 4 5 

6 Acordar durante a noite  

porque teve de urinar? 
0 1 2 3 4 5 

7 Uma vontade incontrolável 

e urgente de urinar?  

0 1 2 3 4 5 

8 Perda de urina associada 

a forte vontade de urinar?  
0 1 2 3 4 5 

 



 
 

 
 

Como você avaliaria sua qualidade de 

vida? 

ruim nem boa boa 

1 2 3 4 5 

 

2 
Quão satisfeito(a) você está 

com a sua saúde? 

muito 

insatisfeito 
insatisfeito 

nem satisfeito 

nem insatisfeito 
satisfeito 

muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

 nada 
muito 

pouco 
mais ou menos bastante extremamente 

3 

Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a sua vida 

tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente em sua vida 

diária? 
1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 
1 2 3 4 5 

 

 nada Muito pouco médio muito completamente 

10 
Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

 
1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? 1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem oportunidades de 

atividade de lazer? 
1 2 3 4 5 

 

15 Quão bem você é capaz de se locomover? 

Muito 

ruim 
ruim 

nem ruim 

nem bom 
bom Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

 
muito 

insatisfeito 
insatisfeito 

nem satisfeito nem 

insatisfeito 
satisfeito 

muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) você está com o seu 

sono? 
1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você está com sua 

capacidade de desempenhar as atividades 

do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito(a) você está com sua 

capacidade para o trabalho? 
1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você está consigo 

mesmo? 
1 2 3 4 5 

 

20 

Quão satisfeito(a) você está com suas 

relações pessoais (amigos, 

parentes,conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) você está com sua vida 

sexual? 
1 2 3 4 5 

22 
Quão satisfeito(a) você está com o apoio 

que você recebe de seus amigos? 
1 2 3 4 5 

23 
Quão satisfeito(a) você está com as 

condições do local onde mora? 
1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito(a) você está com o seu 

acesso aos serviços de saúde? 
1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) você está com o seu 

meio de transporte? 
1 2 3 4 5 

26 

Com que freqüência você tem 

sentimentos negativos tais como mau 

humor, desespero, ansiedade,depressão? 

nunca 
algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 

freqüentemente 
sempre 

1 2 3 4 5 

 

Anexo  6 

 



 
 

 
 

Orientações Gerais para Controle da Micção 

Paciente:  

Data: 

 

• Existem alguns alimentos que podem “irritar” a sua bexiga, e assim podem dar a sensação 

de urgência para urinar. Veja alguns deles:  

o sucos e frutas cítricas como laranja, limão, abacaxi, maracujá;  

o bebidas  gasosas 

o bebidas  alcóolicas 

o café e chás com cafeína 

o alimentos apimentados ou muito condimentados 

o tomate 

o cigarro 

• Procure evitar líquidos 2 horas antes de deitar. 

• Mantenha um intervalo entre os xixis de pelo menos 2/3 horas. 

• Não deixe de beber água. 

RETORNO  _____ / _____ / _____  

HORÁRIO ____________h 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  7 

Guia de exercícios para musculatura do assoalho pélvico para fazer em casa. 



 
 

 
 

Os exercícios para a musculatura do assoalho pélvico devem ser feitos 2 a 3 vezes por dia, todos os 

dias. Escolha uma das opções abaixo e realize as séries e repetições recomendadas. Além desses 

exercícios, lembre-se de contrair e relaxar essa musculatura durante o dia, enquanto está no carro, 

parada no farol vermelho, enquanto está lendo, assistindo TV, enfim, sempre que lembrar, contraia e 

relaxe essa região. Faça a série de bexiga vazia. 

Deitado 

                            Deite-se de barriga para cima, com os joelhos dobrados e pés apoiados no 

chão.  Contraia os músculos da vagina e do ânus como se apertasse algo 

dentro puxando para cima, sem forçar muito a barriga, o bumbum ou as 

coxas. 

Contraia por 5 segundos e relaxe 5 segundos. Repita 6 minutos. 

Na mesma posição contraia e relaxe seguidamente a musculatura 10 vezes, repetir 3 vezes. 

Sentado 

Sentado, deixe os pés paralelos e afastados. Faça as contrações da 

mesma maneira que você fez deitado, mas procure prestar atenção na 

sua postura. Veja que sentado você pode praticar no carro, no ônibus, 

em casa. 

 

Em Pé 

Faça os mesmos exercícios também em pé. Cuidado para não contrair o 

bumbum, lembre-se de contrair e puxar o ânus para cima. 
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