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RESUMO 

 

Objetivos: Estimar a incidência de incontinência fecal (IF) e identificar fatores de risco 

em uma coorte de idosos no Brasil. Métodos: Em 2006, foram selecionados indivíduos 

com idade ≥ 60 anos no Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento). A 

variável dependente foi relatada como IF em 2010. IF foi avaliada usando a pergunta 

"Nos últimos 12 meses, você já perdeu o controle dos movimentos intestinais ou das 

fezes? ''. A incidência foi medida em unidades de x1.000 pessoas-ano. A análise 

multivariada foi usada para avaliar os fatores de risco para IF. Resultados: Este é o 

primeiro estudo a examinar a incidência de IF em idosos brasileiros. No total, 1.413 

indivíduos foram incluídos; a idade média foi de 74,5 anos e 864 (61,8%) participantes 

eram do sexo feminino. A prevalência de IF foi de 4,7% (homens) e 7,3% (mulheres). 

A taxa de incidência de IF foi de 16,3 e 22,2 (x1.000 pessoas-ano) para homens e 

mulheres, respectivamente. O risco de IF era maior entre mulheres com 75 anos, com 

sintomas graves de depressão, com câncer (exceto pele) e doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC). Nos homens, o risco de IF foi maior para aqueles com 

baixo nível de alfabetização (até 3 anos de escolaridade), com Atividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVD) “1-4” e aqueles que auto-referiram saúde “ruim / 

péssima” status. Conclusões: A taxa de incidência de IF em idosos foi elevada para 

idosos. Os fatores de risco identificados foram maiores de 74 anos, com sintomas 

graves de depressão, câncer e DPOC (mulheres); até 8 anos de estudo, AIVD 

categoria “1-4” e estado de saúde auto-referido (masculino). 

 

Palavras-chave: Incontinência fecal. Incidência. Fatores de risco. Estudo SABE. 

Idosos. 
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ABSTRACT 

 

Aims: To estimate the incidence of fecal incontinence (FI) and identify risk factors in 

a cohort of elderly individuals in Brazil. Methods: In 2006, individuals aged ≥ 60 years 

were selected from the SABE Study (Health, Well-being, and Aging). The dependent 

variable was reported FI in 2010. FI was assessed using the question “In the last 12 

months, have you ever lost control of bowel movements or stools?’’. Incidence was 

measured in units of x1,000 person-years. Multivariate analysis was used to assess 

risk factors for FI. Results: This is the first study to examine the incidence of FI in 

Brazilian elderly individuals. In total, 1,413 individuals were included; mean age was 

74.5 years, and 864 (61.8%) participants were female. FI prevalence was 4.7% (men) 

and 7.3% (women). Incidence rate of FI was 16.3 and 22.2 (x1,000 person-years) for 

men and women, respectively. The risk of FI was greater among women with 75 

years, with severe symptoms of depression, with cancer (other than skyn) and 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In men, the risk of FI was greater for 

those with poor literacy (up to 3 years of schooling), with Instrumental Activities of 

Daily Living (IADL) “1-4” and those who self-reported “bad/very bad” health status. 

Conclusions: The incidence rate of FI among older adults was high for elderly 

individuals. The identified risk factors were older than 74 years, with severe 

symptoms of depression, cancer and COPD (women); up to 8 years of schooling, 

IADL category “1-4” and self-reported health status (male). 

 

Keywords: Fecal incontinence. Incidence. Risk factors. SABE study. Elderly. 
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1.1 Envelhecimento Populacional 

 

Ao longo do Século XX, mais precisamente a partir de 1980, o Brasil 

experimentou uma das mais importantes mudanças demográficas já vistas. Ocorreu 

um acentuado envelhecimento da estrutura etária da população, que trouxe, como 

consequência, uma maior presença relativa e absoluta da população de 60 anos e 

mais (LEBRÃO; DUARTE, 2008) (Figura 1 e 2). Isso ocorreu, em parte, devido à 

diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade, fazendo com que tivesse 

aumento da expectativa de vida (Figura 3). 

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que de 1950 a 

2025 a quantidade de idosos no país aumentará 15 vezes. Com isso, o Brasil ocupará 

o sexto lugar no total de idosos, alcançando, em 2025, aproximadamente 32 milhões 

de pessoas com 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2016). 

 

Figura 1 – Proporção da população, por sexo e idade no Brasil em 1980. 

 
Fonte: Censo IBGE (2016). 
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Figura 2 – Estimativa de proporção de população, por sexo e idade no Brasil em 2030. 

Fonte: Censo IBGE (2016). 

 

Figura 3 – Diminuição da taxa de fecundidade entre as décadas de 1960 e 2020, considerada como 
um dos fatores responsáveis pelo aumento da expectativa de vida. 

 
Fonte: SILVA (2003). 

 

Assim, o Brasil caminha rapidamente para um perfil demográfico mais 

envelhecido, caracterizado por uma transição epidemiológica, onde as doenças 

crônico-degenerativas ocupam lugar de destaque. O incremento das doenças 

crônicas implicará a necessidade de adequações das políticas sociais, 

particularmente aquelas voltadas para atender às crescentes demandas nas áreas da 

saúde, previdência e assistência social (MENDES, 2011). 

Na área da saúde, essa rápida transição demográfica e epidemiológica traz 

grandes desafios, pois é responsável pelo surgimento de novas demandas de saúde, 

especialmente a “epidemia de doenças crônicas e de incapacidades funcionais”, 

resultando em maior e mais prolongado uso de serviços de saúde. 
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Logo, o conceito de saúde deve estar claro. Define-se saúde como uma medida 

da capacidade de realização de aspirações e da satisfação das necessidades e não 

simplesmente como a ausência de doenças. A maioria dos idosos é portador de 

doenças ou disfunções orgânicas que, na maioria das vezes, não estão associadas à 

limitação das atividades ou à restrição da participação social. Assim, mesmo com 

doenças, o idoso pode continuar desempenhando os papéis sociais. O foco da saúde 

está estritamente relacionado à funcionalidade global do indivíduo, definida como a 

capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. A pessoa é considerada 

saudável quando é capaz de realizar suas atividades sozinha, de forma independente 

e autônoma, mesmo que tenha doenças (MORAES, 2009). 

O envelhecimento da população e o aumento da esperança de vida causam 

um incremento de enfermidades crônicas e incapacidades que requerem uma 

atenção sócia-sanitária efetiva. Os serviços de saúde devem dar respostas a essa 

demanda e coordenar-se com os diferentes organismos e instituições com 

responsabilidade em serviços sociais, de maneira que possam responder 

integralmente a esses problemas (OMS, 2019). 

Esse aumento de esperança de vida está conjugado ao aumento de 

prevalência de agravos permanentes e severos. Incontinência faz parte das grandes 

síndromes geriátricas, assim como quedas, alteração da cognição, iatrogenias, 

imobilidade, que são doenças ou condições de causas múltiplas, com curso crônico 

e que afetam negativamente a qualidade de vida dos idosos (PAPALÉO NETTO; 

KITADAI, 2015). 

 

1.2 Grandes Síndromes Geriátricas 

 

No idoso, o comprometimento dos principais sistemas funcionais gera 

incapacidades e, por conseguinte, as grandes síndromes geriátricas: a Incapacidade 

cognitiva, a Instabilidade postural, a Imobilidade, a Incontinência e a Incapacidade 

comunicativa. 

Além disso, o desconhecimento das particularidades do processo de 

envelhecimento pode gerar intervenções capazes de piorar a saúde do idoso, 

conhecidas como Iatrogenia. A iatrogenia traduz os malefícios causados pelos 

profissionais da área de saúde e pelo sistema de saúde despreparado para dar uma 

resposta adequada aos problemas de saúde do idoso. A família, por sua vez, é outro 
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elemento fundamental para o bem-estar biopsicossocial e a sua ausência é capaz de 

desencadear ou perpetuar a perda de autonomia e independência do idoso, o que 

gera uma situação denominada de “Insuficiência familiar”. As grandes síndromes 

geriátricas foram descritas por John Bernard Isaacs, em 1965. No início, foram 

incluídas somente a incapacidade cognitiva, a instabilidade postural, a imobilidade e 

a incontinência. Mais tarde, Isaacs acrescenta a iatrogenia. A família é uma instituição 

de apoio capaz de modular o funcionamento do indivíduo reduzindo ou exacerbando 

suas incapacidades. Sugere-se, portanto, a incorporação da incapacidade 

comunicativa e da insuficiência familiar nas grandes síndromes geriátricas (Figura 4) 

(MORAES, 2012). 

 

Figura 4 – Grandes Síndromes Geriátricas. 

 
Fonte: Estudo SABE (2010). 

 

1.3 Incontinência fecal (IF) e envelhecimento 

 

O último relatório sobre as terminologias das disfunções anorretais da 

International Urogynecological Association (IUGA) e International Continence 

Society (ICS) define IF como a “queixa de perda involuntária de fezes (líquida ou 

sólida)” e a Incontinência anal (IA) como a “queixa de perda involuntária de fezes 

(sólida ou líquida) e flatos” (SULTAN et al., 2017). 

A incontinência fecal é uma situação que não ameaça a vida das pessoas. 

Entretanto, é uma desordem angustiante e atinge o indivíduo na sua autoestima e 
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identidade, podendo resultar em depressão e isolamento social progressivo. Os 

idosos normalmente não relatam ao seu médico a presença deste sintoma. Entretanto, 

mudam a rotina de vida, limitam a sua vida social e isolam-se por constrangimento. 

Ficam dominados pela ideia do acesso fácil ao banheiro, carregam forros ou roupas 

extras consigo e escondem também o problema da família e amigos (WU et al., 2015). 

Com o envelhecimento ocorre atrofia da parede intestinal, redução do 

suprimento sanguíneo, decréscimo da quantidade de água nas fezes e algumas 

mudanças neurológicas que contribuem para um retardo do trânsito intestinal. Na 

maioria dos casos, entretanto, o trato gastrointestinal não apresenta mudanças 

funcionais significantes com a idade, por exemplo, tanto a secreção quanto absorção 

permanecem relativamente constante e qualquer alteração que ocorra, não 

necessariamente resulta em problemas clínicos. Esta condição é atribuída, em 

grande parte, pela redundância de cada seguimento do trato intestinal. Entretanto, 

fatores ambientais e extra-intestinais podem afetar, decisivamente, as funções do 

trato digestório e a continência fecal, como por exemplo, dieta, estilo de vida, pré-

disposição hereditária, problemas de saúde, Diabetes mellitus e dano cognitivo. 

Medicações que pacientes idosos utilizam devido aos problemas crônicos também 

podem afetar a pressão do esfíncter e, consequentemente, a continência (QUINTÃO 

et al., 2010) 

Com o envelhecimento, pode ocorrer degeneração do esfíncter anal interno. 

Também pode ocorrer redução da complacência retal, da sensibilidade anal e atrofia 

muscular do assoalho pélvico (QUINTÃO et al., 2010). 

A presença de impactação fecal, também bastante comum nos idosos, pode 

afetar a sensação anal e a complacência retal, além de causar laceração muscular 

e incontinência (ZASLAVSKY et al., 2012). 

As funções anais declinam com o a idade. A sensibilidade da mucosa anal e 

do reto é afetada pela idade. Lesões durante o parto aumentam o risco de 

comprometimento das funções anais. Entretanto, uma porção significativa deste 

comprometimento, é resultante, tão somente, do envelhecimento (ZASLAVSKY et 

al., 2012). 
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1.3.1 Etiologia da Incontinência Fecal 

 

A IF apresenta etiologia multifatorial, podendo ser causada por defeitos do 

esfíncter anal, neuropatias, capacidade retal e alterações da complacência e 

sensibilidade retal ou a combinação dessas causas (HAYDEN; WEISS, 2011). De 

40 a 80% dos pacientes com IF apresentam mais de uma anormalidade 

(DEDICAÇÃO et al., 2009). 

Para Whitehead et al. (2009), pessoas com idade acima de 75 anos, a IF passa 

a se apresentar de forma mais grave. Quanto mais grave é a incontinência, maior a 

prevalência de comorbidades e principalmente depressão; consequentemente, há um 

maior risco de mortalidade. A administração dos cuidados da IF é muito mais 

complexa devido às suas causas multifatoriais, e esse fator se acentua ainda mais 

nos idosos, devido a fragilidade; apenas um em oito dos idosos que sofrem de IF 

procura ajuda para o problema. 

As causas também podem ser divididas em desordens anatômicas e 

funcionais. As causas anatômicas podem ser: congênitas (espinha bífida) ou 

traumáticas – trauma raquimedular, obstétrico, ou trauma cirúrgico: anorretal, 

colorretal, ginecológicas e urológicas (DEDICAÇÃO et al., 2009). 

As desordens funcionais podem ser do tipo metabólicas – Diabetes mellitus 

(DM), doenças inflamatórias, doença do tecido conjuntivo (QUINTÃO et al., 2010) e 

síndrome do intestino irritável (SII) e, do tipo neurológicas por desordens encefálicas, 

lesões da coluna vertebral (STENZELIUS et al., 2004). 

De acordo com Ricciardi et al. (2006), a IF pode ser de origem muscular e/ou 

neurológica. A IF de origem muscular pode ser por trauma ou rompimento do 

esfíncter anal interno, levando a perda do reflexo com uma incontinência passiva; 

pode ser por trauma ou rompimento do esfíncter anal externo, devido ao trauma 

obstétrico ou atrofia pela idade levando a fraqueza do esfíncter com a queixa de 

urgência; pode ser por trauma ou rompimento dos músculos puborretais por 

distopias, levando ao ângulo anorretal obtuso; pode ser também por anormalidades 

da mucosa ou inflamação por irradiação do reto, levando a perda da acomodação e 

hipersensibilidade. 

A IF de origem neurológica pode ser por neuropatia do nervo pudendo devido 

a cirurgia ou ao parto, resultando com fraqueza do esfíncter; podendo ser por traumas 

na pelve, medula espinhal ou crânio resultando em perdas sensoriais dos nervos 
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autônomos, medula espinhal ou SNC; ou por doenças neurológicas (esclerose 

múltipla, AVE) e sistêmicas (Diabetes mellitus) (RICCIARDI et al., 2006). 

Quando o paciente não apresenta nenhuma dessas desordens orgânicas que 

possam explicar os sintomas da IF, estas são classificadas como IF idiopática 

(RICCIARDI et al., 2006). 

 

1.3.2 Classificação da Incontinência Fecal 

 

Segundo Dedicação et al. (2009), a classificação mais comum da IF é 

apresentada: 

 Pelo sintoma: quando o paciente sente urgência antes da perda – urge-

incontinência fecal ou quando não sente (incontinência passiva); 

 Pela característica das perdas: fezes sólidas, líquidas, muco ou flatos; 

 Pelo grupo de pacientes: pessoas com desordens neurológicas, idosos 

frágeis, mulheres com lesões pós-parto; 

 Pela causa primária desordens neurológicas motoras ou sensoriais, déficits 

cognitivos, problemas de acesso ao banheiro, capacidade retal e lesões ou fraqueza 

do esfíncter anal externo. 

De acordo com o relatório sobre as terminologias das disfunções anorretais da 

International Urogynecological Association (IUGA) e International Continence Society 

(ICS) (2017), a classificação da IF é apresentada pelos sintomas: 

 Incontinência anal: queixa de perda involuntária de fezes (sólida ou líquida) 

ou flatos; 

 Incontinência fecal: queixa de perda involuntária de fezes (sólida ou 

líquida); 

 Incontinência de flatos: queixa de perda involuntária de flatos (gases); 

 Dupla Incontinência: queixa concomitante de ambas incontinências 

(urinária e fecal). 

 

1.3.3 Prevalência, fatores associados e de riscos da IF no envelhecimento 

 

A prevalência da IF na população geral varia de 1,9% a 56,5%, dos idosos que 

vivem na comunidade, aproximadamente 55% dos idosos institucionalizados e pode 
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chegar a 70% nos idosos mais dependentes (BALLESTER et al., 2005; ASLAN et al., 

2009; QUINTÃO et al., 2010; KHENG-SEONG, et al., 2015; TAMANINI et al., 2016; 

DEMIR et al., 2017). 

No entanto, estima-se que esses números sejam ainda maiores por se tratar de 

uma desordem normalmente omitida pelos pacientes (ASLAN et al., 2009). 

As mulheres são cerca de oito vezes mais acometidas do que os homens. A 

prevalência é maior em idosas de baixo status socioeconômico e institucionalizadas; a IF 

é a segunda causa de institucionalização (WHITEHEAD et al., 2009). 

De 3% a 25% das mulheres vão experimentar alterações da continência fecal 

após o parto vaginal, devido a dano esfincteriano durante o parto (BALLESTER et 

al., 2005; ZASLAVSKY et al., 2012; DEMIR et al., 2017). 

Em uma revisão sistemática da prevalência da IF em adultos da comunidade, 

de janeiro de 1966 a fevereiro de 2015, foram analisados 30 estudos de 4.840 artigos 

selecionados. As estimativas de prevalência de IF variaram de 1 a 19,5 %. Esta 

variação foi explicada por diferenças no método de coleta de dados e dois fatores nas 

definições de IF: tipo de fezes e frequência de episódios de IF. Os autores concluíram 

que, quando metodologias e definições comparáveis são usadas, estudos produzem 

taxas de prevalência notavelmente semelhantes em diferentes populações 

comunitárias. A IF continua a ser um sintoma com taxas mais baixas relatadas em 

entrevistas pessoais em comparação com questionários postais anônimos (SHARMA 

et al., 2016). 

Kheng-Seong et al. (2015) também realizaram uma revisão sistemática sobre 

a prevalência e os fatores associados à IF e, dos 3.523 artigos identificados, 38 

estudos foram incluídos para revisão. A prevalência geral relatada de incontinência 

fecal foi de 7,7%, sendo que nas mulheres a média foi de 8,9% (intervalo, 2,0-20,7) 

e aumentou com a idade (15-34 anos 5,7% e >90 anos, 15,9%). Os fatores 

associados encontrados foram: idade avançada, diarreia, incontinência urinária e os 

diversos tipos de partos. 

Tamanini et al. (2016) avaliaram a prevalência e os fatores associados da IF 

e relatam que identificar os fatores associados para IF é desafiador, porque a maioria 

dos estudos que tentam delinear esses fatores são limitados por seus desenhos 

transversais e também pela grande variação nas ferramentas usadas para avaliar e 

diagnosticar tal condição. A prevalência da IF nas mulheres foi de 13,2% e os fatores 

associados a IF foram doenças cardíacas e polifarmácia. 
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Em estudo transversal com 364 idosos ambulatoriais, 236 eram mulheres com 

idade média de 73,2 anos, que apresentaram a prevalência de IF em 10,2% e os 

principais fatores de riscos foram a IU e a polifarmácia (DEMIR et al., 2017). 

A frequência e a gravidade dos sintomas da IF estão intimamente 

relacionadas ao aumento da idade (STENZELIUS et al., 2004; FRITEL et al., 2007; 

MARKLAND et al., 2008; HAYDEN; WEISS, 2011; MATTHEWS, 2014; CAMTOSUN et 

al., 2016). 

Stenzelius et al. (2004) ao investigarem a prevalência da IF numa população 

com mais de 75 anos em relação às queixas de saúde, enviaram 8.500 questionários 

com taxa de repostas de 61,6%, os quais mostraram que a IF estava associada com 

diarreia, fadiga e dores de origem gástrica, bem como a outros problemas de saúde.  

Alguns estudos demonstraram que determinadas condições podem predispor 

à IF, como irritabilidade retal e/ou diarreia, incontinência urinária, uso excessivo de 

laxantes, histerectomia e algumas condições anorretais (abcesso, fissura e fístula). 

A síndrome do intestino irritável (SII) é definida como desconforto abdominal 

associado com dois ou três destes itens: perda de fezes, aumento da frequência de 

defecação e desconforto amenizado pela defecação, que é também um fator de risco 

para IF (STENZELIUS et al., 2004; WHITEHEAD et al., 2009; TAMANINI et al., 

2016). 

Este trabalho se justifica pela ausência de estudos epidemiológicos que 

foquem na determinação de taxas de incidência de incontinência fecal em idosos e 

fatores de risco na população brasileira. 
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 Avaliar as taxas de incidência e pesquisar os possíveis fatores de risco de 

incontinência fecal em indivíduos idosos na comunidade em São Paulo – Capital, no 

período de 2006 a 2010.
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3.1 Delineamento do Estudo 

 

Para este trabalho foi utilizado o banco de dados do estudo SABE que é um 

estudo epidemiológico, multicêntrico, coorte de base populacional (LEBRÃO; 

DUARTE, 2003). A utilização do banco de dados do Estudo SABE foi autorizada pela 

atual responsável pelo Estudo SABE no Brasil (Anexo 1). 

 

3.1.1 Estudo SABE 

 

O estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento) foi planejado para 

avaliar se, na América Latina, particularmente entre as coortes que estão alcançando 

os 60 anos no período de 2000-2020, há piores distribuições do estado de saúde do 

que aquelas observadas entre pessoas idosas de outros lugares, mesmo quando 

desigualdades relevantes nas condições socioeconômicas são controladas, 

permitindo, assim, a identificação de demandas de saúde que emergirão de uma 

população que, rapidamente, se torna idosa (PALLONI; PELÁEZ, 2003). 

Inicialmente, o Estudo SABE foi financiado pela Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS/OMS), em convênio interagencial integrado pela Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), o Fundo de População das 

Nações Unidas (FNUAP), o Programa de Envelhecimento das Nações Unidas, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) como um inquérito multicêntrico sobre saúde e bem-estar de 

pessoas idosas em sete centros urbanos na América Latina e Caribe: Bridgetown 

(Barbados), Buenos Aires (Argentina), Cidade do México (México), Havana (Cuba), 

Montevidéu (Uruguai), São Paulo (Brasil) e Santiago (Chile) no período de outubro de 

1999 a dezembro de 2000 (Figura 2). 
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Figura 5 – Centros urbanos na América Latina e Caribe 
onde foi realizado o Estudo SABE (1999-2000). 

 
Fonte: Estudo SABE (2010). 

 

Posteriormente, o estudo teve prosseguimento apenas no Brasil, 

especificamente no município de São Paulo, subsidiada com recursos da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do Ministério da Saúde 

e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), sendo coordenado pelo 

Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (PALLONI; PELÁEZ, 2003). 

No ano de 2006, foi dada continuidade no projeto na cidade de São Paulo, 

transformando o Estudo SABE em um estudo longitudinal. Desta forma, os 

indivíduos que responderam ao questionário em 2000 foram revisitados a fim de 

responder a uma nova entrevista. Em paralelo à coleta de novos dados da amostra 

originalmente formada no ano de 2000, foi constituída uma nova amostra de idosos 

entre 60 e 64 anos, a fim de repor a população que migrou desta faixa etária por 

envelhecimento, e formar uma nova coorte. 

O prosseguimento do Estudo SABE, com a formação de uma nova coorte e a 

busca ativa dos entrevistados em 2000 e 2006, foi novamente realizado no ano de 

2010, possibilitando que a pesquisa obtivesse sua terceira onda de entrevistas, 
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gerando a formação das coortes A e B, representantes dos dados respectivamente 

obtidos em 2000, 2006 e 2010 (LEBRÃO; DUARTE, 2008). 

 

3.1.1.1 Composição da população de estudo 

 

A população do estudo foi composta por indivíduos de 60 anos ou mais, 

residente no ano de 2000, na área urbana do município de São Paulo. Segundo o 

recenseamento realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o seu tamanho, em 1996, era igual a 836.223 habitantes, 

correspondendo a 8,1% do total da população (SILVA, 2003). 

Esses 836.223 habitantes de 60 anos ou mais foram distribuídos por sexo e 

faixa etária. Para atender ao plano de análise estatística proposto, o tamanho inicial 

da amostra – 1.500 idosos – respeitou o critério de partilha proporcional e fração 

amostral (f=n/N) resultando numa fração inicial de 0,0018 em cada estrato. O número 

de idosos em cada estrato foi encontrado multiplicando a fração amostral pela 

população total existente em seu estrato correspondente (SILVA, 2003). 

Devido à baixa densidade na população, ampliaram-se as amostras dos 

grupos etários de 75 anos e mais, multiplicando os números obtidos na primeira 

etapa da amostragem por 2,5. Ainda, para compensar o excesso de mortalidade 

masculina em relação à população feminina, ajustaram-se as amostras do sexo 

masculino para número igual ao do sexo feminino. O total da amostra esperada 

calculada foi de 2.230 indivíduos (SILVA, 2003). 

A amostra final brasileira de 2.143 pessoas de 60 anos ou mais foi composta 

por dois segmentos: o primeiro, resultante de sorteio, corresponde à amostra 

probabilística formada por 1.568 entrevistas. O segundo, formado por 575 residentes 

nos distritos em que se realizaram as pesquisas anteriores, corresponde ao acréscimo 

efetuado para compensar a mortalidade na população de maiores de 75 anos e 

completar o número desejado de entrevistas nesta faixa etária (SILVA, 2003). 

A amostra foi alcançada através de dois procedimentos: sorteio de amostra 

de 1.500 idosos e composição livre da amostra para os grupos ampliados (SILVA, 

2003). 

A expressão [d=(1.500 x 10/3) x (0,85)-1] foi usada para calcular o número 

mínimo de 5.882 domicílios a serem sorteados para a obtenção das 1.500 entrevistas 

desejadas. A razão 10/3 é o inverso de 3 idosos para cada 10 domicílios e 0,85 é a taxa 
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esperada de sucesso da operação de localização e realização das entrevistas nos 

domicílios particulares permanentes sorteados (SILVA, 2003). 

Para sorteio dos domicílios usou-se o método de amostragem por 

conglomerados, em dois estágios, sob o critério de partilha proporcional ao tamanho. 

O cadastro permanente de 72 setores censitários, disponível no Departamento de 

Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), 

foi considerado a amostra de primeiro estágio (Figura 6). 

 

Figura 6 – Amostra mestra, município de São Paulo (1995-2000). 
Setores censitários distribuídos segundo zonas geográficas. 

 
Fonte: SILVA (2003). 

 

Esta amostra foi tomada do cadastro da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) (1995), composto por 263 setores censitários sorteados sob o 

critério de probabilidade proporcional ao número de domicílios. A fração de 

amostragem do primeiro estágio é, então, calculada pela expressão f1 = {[(263 x Di)/D] 

x (72/263)}, resultando em f1= [(72 x Di)/D], onde Di é o número de domicílios de cada 

setor (i) e D é o total de domicílios existentes no município de São Paulo no ano de 

1991 (SILVA, 2003). 

O número mínimo de domicílios sorteados no segundo estágio, calculado pela 

média (5.882/72 = 81,69), foi aproximado para 90. A fração de amostragem do 

segundo estágio é igual a f2 = 90/Di e a fração final de amostragem expressa por (f 
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= f1 x f2), corresponde à probabilidade de um domicílio pertencer à amostra 

sorteada. A atualização dos endereços foi realizada pelas listas da PNAD 1998, 

adquiridas na Fundação IBGE (SILVA, 2003). 

Dividiu-se o total de endereços de cada setor censitário em segmentos de 10 

domicílios e, em cada setor, sortearam-se nove segmentos. Noventa domicílios 

foram visitados e todos os indivíduos considerados elegíveis segundo os objetivos 

da pesquisa, foram identificados e convidados a participar das entrevistas. Ao final 

da primeira fase do trabalho de campo foram realizadas 1.568 entrevistas 

decorrentes do processo de sorteio de domicílios (SILVA, 2003). 

A compensação da amostra de pessoas de 75 anos e mais foi realizada 

através da localização de moradias próximas aos setores selecionados ou, no 

máximo, dentro dos limites dos distritos aos quais pertenciam os setores sorteados. 

Nessas moradias foram entrevistados os idosos nessas faixas etárias que 

concordaram em participar do estudo, assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). 

Os endereços dos domicílios eram anotados pelas pesquisadoras em uma 

folha denominada “amostra extra”, para que a equipe de coordenação pudesse 

monitorar o campo e não exceder o número de entrevistas (LEBRÃO; LAURENTI, 

2005). 

 

3.1.1.2 Coleta de Dados 

 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas domiciliares, utilizando 

questionário 2.000 que foi padronizado, traduzido e adaptado para o Brasil1, 

constituído por 11 blocos temáticos abrangendo informações sobre dados pessoais; 

avaliação cognitiva; condições de saúde; estado funcional; uso de medicamentos; 

uso e acesso a serviços; rede apoio; história de trabalho e fontes de renda; 

características da moradia; dados antropométricos; testes de flexibilidade, equilíbrio 

e mobilidade (LEBRÃO; LAURENTI, 2005) (Quadro 1). 

 

 

                                                           
1 http://www.fsp.usp.br/sabe/questionario2000 
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Quadro 1 – Seções e temas do questionário utilizado para coleta de dados pelo Estudo SABE (2000). 

SEÇÃO TEMAS 

A Informações Pessoais 

B Avaliação cognitiva 

C Estado de saúde 

D Estado funcional 

E Medicamentos 

F Uso e acesso a serviços 

G Rede de apoio familiar e social 

H História de trabalho e fontes de receita 

I Características de moradia 

J Antropometria 

K Testes de flexibilidade, equilíbrio e mobilidade 

Fonte: Estudo SABE (2010). 

 

Cada questionário teve um peso calculado de acordo com o setor censitário 

de que faz parte (peso = 1/f) e, para os questionários realizados com indivíduos em 

domicílios que foram selecionados, porém não sorteados (faixa etária de 75 anos e 

mais), o cálculo do peso foi realizado de acordo com a relação da população de 

idosos (de ambos os sexos) nessas faixas etárias, residentes no Município de São 

Paulo em 1998, e o número de idosos nessas mesmas faixas encontradas na 

amostra final do estudo (LEBRÃO; LAURENTI, 2005). 

O trabalho de campo para a coleta de dados da pesquisa foi realizado de 

janeiro de 2000 a março de 2001. A equipe de entrevistadoras foi composta por 25 

mulheres que passaram por um período de treinamento de 20 horas (LEBRÃO; 

LAURENTI, 2005). 

Os domicílios selecionados para a amostra foram visitados pelas 

pesquisadoras com a finalidade de localizar os moradores com 60 anos e mais, 
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explicar os objetivos da pesquisa, aplicar o TCLE e realizar a entrevista (NAZÁRIO, 

2003). 

Nos domicílios sorteados foram identificados 1.852 idosos e no total foram 

entrevistados 2.143 idosos, incluindo a complementação da amostra. Foram 

consideradas as perdas de entrevistas os casos em que, após pelo menos três 

visitas ao domicílio, incluindo um dia de final de semana, além de contatos 

telefônicos, a pessoa não concordou com a entrevista ou não pôde ser encontrada. 

O percentual de perdas foi de 15,4%, dentro, portanto, do esperado estatisticamente 

(NAZÁRIO, 2003). 

Os questionários devolvidos pelas entrevistadoras eram contabilizados 

através de instrumentos de controle de trabalho de campo e passavam por uma 

crítica de preenchimento e consistência inicial. Aqueles cuja inconsistência era 

detectada eram discutidos com as entrevistadoras para esclarecimentos. Em alguns 

casos havia necessidade de novos contatos com os idosos, via telefone ou 

pessoalmente, para esclarecer as dúvidas. Após a crítica o questionário passava 

pela codificação e, a seguir, era digitado (NAZÁRIO, 2003). 

Passados cinco anos da realização da coleta de 2000, chamada de A00, 

decidiu-se revisar as pessoas entrevistadas (o que só acabou acontecendo em 

2006) realizando, assim, a proposta inicial do Projeto SABE, que era um estudo 

longitudinal em todos os países participantes. Infelizmente, por motivos diversos, 

essa continuação, nos moldes previstos, só pode ser realizada em São Paulo.  

Em 2006, o questionário utilizado em 2.000 foi revisto2, incluindo-se alguns 

instrumentos como: medida de independência funcional (MIF) para avaliação das 

atividades básicas de vida diária (RIPERTO et al., 2004) e o questionário para 

pesquisa de incontinência urinária validado para o Português ICIQ-UI SF (International 

Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (TAMANINI et al., 2004). 

Na coleta de 2006, denominada (A06), participaram do estudo 1.115 pessoas 

de 65 anos e mais. A diferença foi composta por 649 óbitos, 11 institucionalizações, 

51 mudanças para outro município e 178 recusas. Inicialmente realizou-se uma busca 

dos óbitos constantes das bases de dados do SEADE (Sistema Estadual de Análise 

de Dados) e PROAIM (Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade 

no Município de São Paulo) por meio da comparação de nome, sexo e data de 

                                                           
2 http://www.fsp.usp.br/sabe/questionario2006 
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nascimento no período de 2000 a 2006. Para localizar os demais idosos, utilizaram-

se os endereços constantes do questionário, confirmados por uma equipe de 

“batedoras”. Para os não localizados no endereço original, fez-se uma ampla busca 

por informações no próprio bairro (vizinhança e serviços como farmácias, mercados, 

igrejas, etc.) e com os dados extras constantes do questionário-base (telefones de 

recado, contato com os filhos ou outros parentes). Ao final, utilizou-se a mídia escrita 

para auxiliar na localização dos restantes. Após intensa busca, considerou-se fechada 

a amostra, sendo o grupo não encontrado denominado não localizados (n=139). 

Assim, como na avaliação da mortalidade, a ocorrência de 

institucionalizações entre os anos de 2000 a 2006 foram verificadas a partir da 

informação referida por familiares ou vizinhos, em visita domiciliar, quando da coleta 

de dados da coorte A, em 2006, sendo, nesses casos, preenchido um instrumento 

específico de caracterização dessa situação. 

As entrevistas foram realizadas por mulheres, sendo a maioria participante da 

primeira fase, em 2000. O treinamento, nos dois momentos, foi realizado pela 

mesma equipe, mantendo os mesmos critérios da primeira fase. A única diferença 

relacionou-se à ordem das visitas. Ao contrário de 2000, primeiro foi realizada a 

antropometria e, em seguida, a entrevista. 

Por acreditar que as características das coortes de idosos no futuro serão bem 

diferentes das de hoje, o Estudo SABE, como estudo longitudinal, optou por 

continuar acrescentando novas coortes na base da escala de idade e, assim, 

continuar a ser representativo da população estudada. Isso permite que as 

pesquisas acompanhem as coortes ao longo do tempo e captem variações das 

respostas aos padrões de mudança ao longo do tempo (SILVA, 2003). 

Desta forma, paralelamente à realização da pesquisa com a coorte A, em 

2006, introduziu-se uma nova coorte composta por pessoas de 60 a 64 anos (B06) 

residentes da área urbana do Município de São Paulo. Em 2004, o seu tamanho era 

de 310.694 habitantes, o que correspondia a 2,9% da população, segundo as 

estimativas preliminares dos totais populacionais divulgadas pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3. 

A amostra foi definida em 400 indivíduos, o que estabelece a fração de 

amostragem 400/310694=0,0012874. Para cálculo do tamanho da amostra, 

                                                           
3 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/default.shtm 
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considerou-se a prevalência de hipertensão igual a 50% (LEBRÃO; LAURENTI, 

2005), o efeito de delineamento igual a 1,5 e margem de erro de 7%. Correções para 

taxa esperada de resposta (75%) e mortalidade igual a 2% foram introduzidas. Para 

o sorteio dos domicílios foi usado o método de amostragem por conglomerados, em 

dois estágios, sob critério de partilha proporcional ao tamanho (PPT). 

As unidades de primeiro e segundo estágios foram, respectivamente, o setor 

censitário e o domicílio. Foram sorteados no primeiro estágio 40 setores, 

observando-se o critério segundo o qual o número de Unidades Primárias de 

Amostragem (UPAs) deveria ser ≥ 30 e o número mínimo de entrevistas por setor 

igual a 400/4=10. O número mínimo de domicílios sorteados por setor foi de 118, 

calculado pela expressão [d=(10 x 10/1) x (0,85)-1], cujos termos correspondem a 10 

entrevistas por setor, a razão 10/1 é o inverso de 1 idoso para cada 10 domicílios e 

0,85 é a taxa esperada de sucesso da operação de localização e realização das 

entrevistas nos domicílios particulares permanentes sorteados. 

Para o conjunto dos 40 setores foram sorteados 4.720 domicílios. Ao final do 

processo foram identificadas 375 pessoas dentro do critério estabelecido (60 a 64 

anos) e foram realizadas 298 entrevistas e 298 medidas antropométricas. A 

diferença foi composta por 1 óbito, 6 mudanças para outro município e 70 recusas; 

B06 = 298 (Figura 7). O questionário utilizado foi o mesmo do inquérito de 2006 da 

coorte A06. 
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Figura 7 – Composição da população de estudo na Terceira onda de entrevistas do Estudo SABE. 

 
Fonte: Estudo SABE (2010). 

 

Em 2010, os idosos da coorte A (A10) e B (B10) foram revisitados e submetidos 

à coleta sanguínea, exame da cavidade bucal, medidas antropométricas e testes de 

desempenho, além das entrevistas nos mesmos moldes das coletas de 2006. 

Participaram do estudo 990 pessoas de 65 anos e mais. A diferença no número de 

pessoas que participaram em 2010 e 2006 foi composta por 288 óbitos, 10 

institucionalizações, 44 mudanças para outro município e 71 recusas. Dez indivíduos 

da coorte B, avaliados em 2010, não foram incluídos nas análises por não possuírem 

informações em 2006, pois se recusaram as entrevistas e avaliações nessa ocasião. 

Realizou-se uma nova busca dos óbitos constantes nas bases de dados do 

SEADE e PROAIM por meio da comparação de nome, sexo e data de nascimento no 

período de 2006 a 2010. Para localizar os demais idosos, utilizaram-se os endereços 

constantes do questionário, confirmados por uma equipe de “batedoras”. Para os que 

não foram localizados no endereço original, fez-se uma ampla busca por informações 

no próprio bairro (vizinhança e serviços como farmácias, mercados, igrejas, etc.) e 

com os dados extras constantes do questionário-base (telefones de recado, contato 

com os filhos ou outros parentes). Ao final, utilizou-se a mídia escrita para auxiliar na 

localização dos restantes. Após intensa busca, considerou-se fechada a amostra, 

sendo o grupo não encontrado denominado não localizados (n=65). 
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O presente trabalho considerou como população de estudo os 1.413 

indivíduos de 65 anos ou mais residentes no município de São Paulo, entrevistados 

em 2006 (coorte A06+B06). 

Em 2006, a amostra populacional era composta por 1.413 indivíduos (Coortes 

A+B). Em 2010, a amostra populacional de 2006 foi reavaliada e foi observado que 65 

(4,6%) dos participantes não foram encontrados (missing data); 268 (18,97%) tinha 

morrido; 45 (3,18%) tinha mudado de endereço; 72 (5,1%) recusou nova avaliação e 

10 (0,71%) tinha sido institucionalizado. Devido a essas perdas, a amostra 

populacional final incluiu 953 (67,45%) dos indivíduos reavaliados (Figura 8). 

 

Figura 8 – Composição populacional final do Estudo SABE (2006-2010). São Paulo, SP, Brasil, 2010. 

Fonte: Estudo SABE (2010). 

 

3.2 Definição de IF, desfechos, variáveis, medidas e questionário 

 

3.2.1 Variáveis do estudo 

 

3.2.1.1 Variável dependente 

 

A incontinência fecal foi avaliada por meio de uma questão específica (C12b) 

do questionário padronizado “Nos últimos 12 meses, alguma vez perdeu o controle 

dos movimentos intestinais ou das fezes?” As categorias possíveis de respostas foram 
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“sim”, “não”, “sem resposta” e “não sei”. Para estudar a possível influência destas 

variáveis na IF, as categorias “sem resposta” e “não sei” foram desconsideradas e, 

em seguida, foram consideradas como valores perdidos. 

 

3.2.1.2 Co-variáveis (variáveis independentes) 

 

Características sociodemográficas 

Foram coletadas as variáveis “idade” em intervalos de 5 anos (60-64, 65-69, 

70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+), “gênero” (masculino, feminino), “escolaridade” 

(analfabeto, 1-3, 4-7, 8 ou mais anos de estudo) e etnia (branca, preta, parda, amarela 

e outra). A co-variável “Escolaridade” foi avaliada por meio da pergunta: “Qual a 

última série (e de que grau) da escola em que o Sr.(a) obteve aprovação?” 

Condições de saúde e estilo de vida foram obtidas da seção C – Estado de Saúde. 

A incontinência urinária (IU) foi identificada a partir da pontuação final do ICIQ – UI 

SF, um questionário breve e robusto que avalia a presença de IU e seu impacto na 

QV. A pontuação final do ICIQ-UI SF varia de 0 a 21, com pontuações mais altas 

denotando um maior impacto da IU. Mulheres e homens com pontuação final do ICIQ-

UI SF ≥ 3 foram definidos como portadores de IU; pacientes com pontuação final 0 

não foram considerados portadores de IU (TAMANINI et al., 2004). 

 

Características funcionais 

- O desempenho funcional foi obtido por meio da avaliação das atividades de 

vida diária (AVD) que compreendem aquelas atividades que se referem ao 

autocuidado (atividades básicas de vida diária – ABVD, categorias 0, 1-2 e 3+) e as 

atividades necessárias para uma vida independente na comunidade (atividades 

instrumentais de vida diária – AIVD, categorias 0, 1-4 e 5-8). Quanto maior a 

pontuação da categoria, pior o impacto da categoria na função. Para avaliar as ABVD 

foi usado o instrumento de Medida de Independência Funcional - MIF e para avaliar 

as AIVD foi utilizado a escala de Lawton e Brody, criada em 1969. 

- As seguintes atividades de vida diária (AVD) foram avaliadas: caminhar pelo 

cômodo, vestir-se, tomar banho, alimentar-se, transferir-se e ir ao banheiro. 

Saúde auto referida 

- A co-variável “Auto percepção de Saúde” foi avaliada por meio da pergunta: 

“Como o (a) Sr. (a) classifica sua saúde: muito boa, boa, regular, ruim ou muito 
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ruim?”. As respostas muito boa, boa e regular foram recategorizadas como “boa” e 

as respostas ruim e muito ruim recategorizadas como “ruim”. 

 

Quedas 

- A co-variável “Quedas” foi construída pelas seguintes questões: C11 “Teve 

alguma queda nos últimos 12 meses?” As categorias possíveis de respostas foram: 

“sim, nesses 12 últimos meses”, “não”, “sim, antes destes 12 meses”. Também foi 

avaliado o número de quedas após 60 anos. As categorias possíveis de resposta 

foram “nenhuma, 1, 2, 3 e 3 e mais”. 

 

Características psicossociais 

Depressão 

- Para a avaliação da co-variável “Depressão” foi utilizada a Escala de 

Depressão Geriátrica Abreviada (GDS) (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999) por meio das 

questões C21a a C21o. Essa escala contém 15 itens, sendo um dos instrumentos 

mais utilizados para a detecção de sintomas depressivos graves e leves no idoso. 

Considerou-se a presença de sintomas depressivos uma pontuação ≥ 6 pontos. 

A pontuação do questionário SF-12 de QV relacionada à saúde (QV física / 

mental) (SILVEIRA et al., 2013), pontuação da escala de sintomas de depressão 

(Escala de Depressão Geriátrica - GDS) (PARADELA, 2005), (normal, leve ou grave) 

e presença de doença psiquiátrica (não ou sim) foram avaliados em todos os 

participantes. 

 

Características clínicas e de dor 

Os participantes com doença crônica foram identificados com base em suas 

respostas às perguntas sobre doença pulmonar obstrutiva crônica: (DPOC) (não ou 

sim), artropatia (não ou sim), hipertensão (não ou sim), câncer (exceto pele) (não ou 

sim), dor não artropática (não ou sim), acidente vascular encefálico (AVE) (não ou 

sim), osteoporose (não ou sim) e histerectomia (não, apenas útero, apenas ovários, 

útero ou ovários). O diabetes foi autorreferido e baseado no diagnóstico do médico ou 

profissional de saúde e uso de insulina e / ou pílulas diabéticas. 

- A co-variável “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)” foi construída por 

intermédio da questão C7: “Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o(a) Sr.(a) 



41 

    Metodologia 
 

 

tinha alguma doença crônica do pulmão, como asma, bronquite ou enfisema?” As 

respostas foram “sim”, “não”, “não sei”, “não respondeu”. 

- A co-variável “Artropatias” foi construída por intermédio da questão C10: 

“Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o (a) Sr. (a) tinha artrite, reumatismo, 

artrose? ” As respostas foram “sim”, “não”, “não sei”, “não respondeu”. 

- A co-variável “Hipertensão Arterial” foi construída por intermédio da questão 

C4: “Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o (a) Sr. (a) tinha pressão 

sanguínea alta, quer dizer, hipertensão?” As respostas foram “sim”, “não”, “não sei”, 

“não respondeu”. 

- A co-variável “Diabetes mellitus” foi construída por intermédio da questão 

C5: “Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o (a) Sr. (a) tinha DIABETES, 

quer dizer, níveis altos de açúcar no sangue?” As respostas foram “sim”, “não”, “não 

sei”, “não respondeu”. 

- A co-variável “câncer” (exceto o de pele) foi construída por intermédio da 

questão “Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o (a) Sr. (a) tinha algum 

tipo de CÂNCER (sem ser o de pele)?” As respostas foram “sim”, “não”, “não sei”, 

“não respondeu”. 

- A co-variável “Dor” foi construída por intermédio da questão C10h: “O (a) 

Sr.(a) tem alguma dor há mais de 3 meses, que dói continuadamente ou que vai e 

vem pelo menos 1 vez ao mês?” As respostas foram “sim”, “não”, “não sei”, “não 

respondeu”. 

- A co-variável “Acidente Vascular Encefálico (AVE)” foi construída por 

intermédio da questão C9: “Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o(a) 

Sr.(a) teve uma embolia, derrame, ataque, isquemia ou trombose cerebral?” As 

resposta foram “sim”, “não”, “não sei”, “não respondeu”. 

- A co-variável “osteoporose” foi construída por intermédio da questão: 

“Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o(a) Sr.(a) tem os ossos fracos?”  

As categorias de respostas foram: “sim”, “não”, “não sei”, “não respondeu.” 

- A co-variável “Histerectomia” foi construída por intermédio da questão C18e: 

“A Sra. fez alguma cirurgia para tirar o útero e/ou os ovários?” As categorias de 

respostas foram: “sim útero e ovários”, “sim apenas útero”, “sim apenas ovários”, 

“não”, “não sei”, “não respondeu.” 
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3.3 Aspectos éticos 

 

O Estudo SABE foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e pelo CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). Este estudo é uma parte integral do 

Protocolo de Pesquisa SABE, cujo protocolo de pesquisa tem o número 1.345, 

CONEP/83/06, o qual foi autorizado a ser desenvolvido como subprojeto (Anexo 1). 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com a Declaração de Helsinki. A 

participação foi voluntária e todos os participantes assinaram o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Informado). 

Outrossim, presente estudo também foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP sob o parecer no. 

4.287.658/2020 (Anexo 2). A utilização dos dados do estudo SABE foi autorizada 

pela atual responsável pelo estudo SABE no Brasil (Anexo 1). 

 

3.4 Análise Estatística 

 

A análise estatística compreendeu o cálculo das medidas de frequência, 

análise bivariada seguida de análise múltipla por meio de regressão de Poisson. A 

análise bivariada foi feita usando-se o teste do qui-quadrado com correção de Rao 

Scott para amostras complexas. Foram calculadas as densidades de incidência para 

IF (x 1.000 pessoas-ano) e a incidência em um período de 4 anos.  Regressão de 

Cox foi aplicada para avaliar as curvas de sobrevida. A análise multivariada foi usada 

para avaliar os fatores de risco para IF por meio do modelo de regressão de Poisson 

para cada sexo em separado. 

Para o cálculo da densidade de incidência, o numerador foi o número de casos 

de incontinência fecal no período e o denominador o número de pessoas-ano 

avaliadas no período. Os períodos de observação foram computados da seguinte 

forma: 

(1) entre os que morreram foi o tempo transcorrido entre a data da entrevista 

em 2006 e a data do óbito. 

(2) entre as pessoas que desenvolveram incontinência fecal foi igual à metade 

do tempo entre as datas das entrevistas em 2006 e 2010; 
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(3) entre os idosos que não desenvolveram o desfecho foi o período entre as 

datas das entrevistas em 2006 e 2010. 

As co-variáveis que apresentaram nível de significância menor que 0,20 na 

análise bivariada, foram acrescentadas em ordem crescente no modelo de Poisson, 

de acordo com os seguintes blocos: sócio demográficos, estado de saúde/estilo de 

vida e funcionalidade. A média e o desvio padrão foram calculados para variáveis 

contínuas, e proporções foram calculadas para variáveis categóricas. Diferenças 

entre grupos foram estimadas usando o teste de Wald e o teste de Rao-Scott; ambos 

utilizam amostras ponderadas. 

Permaneceram no modelo final multivariado de Poisson as variáveis que 

apresentaram resultados de p≤0,10. A análise multivariada foi controlada pelos 

efeitos das variáveis sócio demográficas, condições de saúde, estilo de vida e 

funcionalidade. Os critérios de Peduzzi et al. (1996) asseguraram que todas as 

variáveis independentes foram elegíveis para serem avaliadas pela análise de 

regressão final de Poisson. 

Os resultados do modelo foram apresentados segundo razões de incidência 

e os respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 95%). 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 RESULTADOS 
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A idade média dos 1.413 indivíduos na amostra em 2006 era de 74.4 anos 

±DP=9.2 (homens 74.2, ±DP=9.4; mulheres 74.6, ±DP=9.2). O estudo incluiu um 

total de 1.410 indivíduos (3 indivíduos com IF tiveram seus dados perdidos); dos 

quais 873 participantes (61.9%) eram mulheres. As taxas de prevalência de IF foram 

de 4.7% e 7.3% para homens e mulheres respectivamente (p=0.0978). A Tabela 1 

mostra as características dos participantes do estudo de acordo com a prevalência 

da IF. 
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Tabela 1: Distribuição das características sociodemográficas, clínicas e funcionais de mulheres e homens de acordo com a presença de Incontinência Fecal. 

VARIÁVEL INCONTINÊNCIA FECAL 

  
n 

Não 
% [#IC (95%) min–

max] 

Sim 
% [#IC (95%) 

min–max] 

 
p-valor 

(*) 

 
n 

Não 
% [#IC (95%) 

min–max] 

Sim 
% [#IC (95%) 

min–max] 

 
p-valor 

(*) 

Gênero Mulheres Homens 

 873 92.7  
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

0.0000 540 95.3 
(92.9 – 96.9) 

4.7 
(3.0–7.0) 

0.0000 

Idade (décadas)         
60 a 64 169 94.0  

(87.0–97.3) 
6.0 

(2.6–12.9) 
0.1271 122 97.3 

(91.8–99.1) 

2.7 

(0.8–8.1) 

0.0571 

65 a 69 149 93.4 
(88.8–96.1) 

6.6 
(3.8–11.1) 

 95 97.9 

(91.8–99.4) 

2.1 

(0.5–8.1) 

 

70 a 74 136 94.6 
(89.9–97.1) 

5.4 
(2.8–10.0) 

 72 92.6 

(83.4–96.8) 

7.4 

(3.1–16.5) 

 

75 a 79 155 92.2 
(86.9–95.3) 

7.8 
(4.6–13.0) 

 77 91.3 

(82.4–95.9) 

8.7 

(4.0–17.5) 

 

80 a 84 139 85.4 
(77.7–90.7) 

14.6 
(9.2–22.2) 

 91 88.8 

(79.5–94.1) 

11.2 

(5.8–20.4) 

 

85 a 89 78 89.9 
(79.0–95.4) 

10.1 
(4.5–21.0) 

 60 89.4 

(76.1–95.7) 

10.6 

(4.3–23.8) 

 

90 + 47 81.9 
(65.9–91.4) 

18.1 
(8.5–34.0) 

 23 96.6 

(86.3–99.2) 

3.4 

(0.7–13.6) 

 

Total 873 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

 540 95.3 

(92.9–96.9) 

4.7 

(3.0–7.0) 

 

         

Escolaridade  
(anos de estudo) 

        

Analfabeto 178 92.7 
(84.8–96.6) 

7.3 
(3.3–15.1) 

0.9526 90 90.8 

(80.4–95.9) 

9.2 

(4.0–19.5) 

0.4760 

1 - 3 250 92.4 
(88.6–94.9) 

7.6 
(5.0–11.3) 

 142 95.9 4.1  
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(87.4–98.7) (1.2–12.5) 

4 - 7 317 92.3 
(88.2–95.0) 

7.7 
(4.9–11.7) 

 197 96.2 

(92.1–98.1) 

3.8 

(1.8–7.8) 

 

8 + 127 93.8 
(87.7–97.0) 

6.2 
(3.0–12.2) 

 108 95.6 

(88.8–98.3) 

4.4 

(1.6–11.1) 

 

Total 872 92.7 
(90.3–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 

 537 95.3 

(92.9–96.8) 

4.7 

(3.1–7.0) 

 

         

Etnia 
        

Branco 576 92.2 
(89.7–94.1) 

7.8 
(5.8–10.2) 

0.6396 354 95.4 

(92.6–97.1) 

4.6 

(2.8–7.3) 

0.3428 

Pardo 167 93.2 
(88.1–96.2) 

6.8 
(3.8–11.8) 

 91 92.3 

(84.0–96.4) 

7.7 

(3.5–15.9) 

 

Preto 61 93.6 
(81.2–98.0) 

6.4 
(1.9–18.0) 

 40 95.8 

(77.7–99.3) 

4.2 

(0.6–22.3) 

 

Amarelo 26 99.0 
(93.6–99.8) 

1.0 
(0.1–6.3) 

 18 99.0 

(92.3–99.8) 

1.0 

(0.13–7.6) 

 

Outro 42 91.2 
(78.5–96.7) 

8.8 
(3.2–21.4) 

 36 100.0 

(-) 

0.0 

(-) 

 

Total 872 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 

 539 95.3 

(92.9–96.9) 

4.7 

(3.0–7.0) 

 

         
ICIQ-SF         

Score = 0 606 95.9 
(93.6–97.4) 

4.0 
(2.5–6.4) 

0.0000 442 97.0 
(94.2–98.4) 

3.0 
(1.5–5.7) 

0.0005 

Score ≥ 3 261 84.0 
(78.8–88.0) 

16.0 
(11.9–21.1) 

 96 85.5 
(75.6–91.8) 

14.4 
(8.1–24.3) 

 

Total 867 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 

 538 95.3 
(93.0–96.9) 

4.6 
(3.0–6.9) 

 

         
ABVD         
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None 563 
 

96.6 
(94.7–97.7) 

3.4 
(2.2–5.2) 

0.0000 424 96.9 

(94.6–98.2) 

3.1 

(1.7–5.4) 

0.0000 

1-2 189 85.5 
(78.8–90.3) 

14.5 
(9.6–21.1) 

 63 89.5 

(77.1–95.5) 

10.5 

(4.4–22.8) 

 

3+ 121 77.9 
(68.2–85.2) 

22.1 
(14.7–31.7) 

 53 78.8 

(62.5–89.2) 

21.2 

(10.7–37.4) 

 

Total 873 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

 540 95.3 

(92.9–96.9) 

4.7 

(3.0–7.0) 

 

         
AIVD         

0 451 96.1 
(93.7–97.5) 

3.9 
(2.4–6.2) 

0.0000 365 97.9 

(94.8–99.1) 

2.1 

(0.8–5.1) 

0.0000 

1 a 4 233 89.7 
(83.8–93.5) 

10.3 
(6.4–16.1) 

 94 88.6 

(77.8–94.5) 

11.4 

(5.4–22.1) 

 

5 a 8 189 82.0 
(74.9–87.6) 

18.0 
(12.3–25.5) 

 81 82.5 

(70.1–90.3) 

17.5 

(9.6–29.9) 

 

Total 873 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

 540 95.3 

(92.9–96.9) 

4.7 

(3.0–7.0) 

 

         

Saúde auto-referida         
Muito boa/boa 358 95.1 

(92.5–96.8) 
4.9 

(3.1–7.5) 
0.0078 243 97.1 

(93.4–98.7) 

2.9 

(1.2–6.5) 

0.2508 

Regular 413 92.5 
(88.4–95.17) 

7.5 
(4.8–11.5) 

 244 94.0 

(89.5–96.6) 

6.0 

(3.3–10.4) 

 

Ruim/Muito ruim 93 85.0 
(75.7–91.0) 

15.0 
(8.9–24.4) 

 46 95.1 

(85.6–98.4) 

4.9 

(1.5–14.3) 

 

Total 864 92.8 
(90.5–94.5) 

7.2 
(5.4–9.4) 

 533 95.6 

(93.1–97.1) 

4.4 

(2.8–6.8) 

 

         
Queda após 60 anos         

Não 556 93.4 
(90.7–4.5) 

6.6 
(4.5–9.2) 

0.2847 408 95.6 4.4 0.5300 
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(93.1–97.2) (2.8–6.8) 

Sim 317 91.1 
(86.5–94.2) 

8.9 
(5.7–13.4) 

 130 94.3 

(87.9–97.3) 

5.7 

(2.6–12.0) 

 

Total 873 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

 538 95.3 

(92.9–96.9) 

4.7 

(3.0–7.0) 

 

         

Número de quedas         

Não 271 94.0 
(89.7–96.5) 

6.0 
(3.4–10.2) 

0.3448 277 96.9 

(93.9 –98.4) 

3.1 

(1.5–6.1) 

0.0403 

1 184 93.9 
(89.3–96.6) 

6.0 
(3.3–0.6) 

 118 95.7 

(89.1–98.3) 

4.3 

(1.6–10.8) 

 

2 116 92.6 
(85.1–96.4) 

7.4 
(3.5–14.8) 

 48 92.3 

(81.5–96.9) 

7.7 

(3.0–18.4) 

 

3+ 296 89.9 
(84.5–93.4) 

10.1 
(6.5–15.4) 

 90 88.8 

(78.5–94.5) 

11.2 

(5.4–21.5) 

 

Total 867 92.7 
(90.3–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 

 533 95.3 

(92.9–96.8) 

4.7 

(3.1–7.0) 

 

         

Sintomas de 
Depressão (GDS) 

        

Normal 611 95.2 
(93.0–96.7) 

4.8 
(3.2–6.9) 

0.0008 420 97.1 

(94.8–98.3) 

2.9 

(1.6–5.1) 

0.1924 

Leve 107 84.9 
(76.0–90.8) 

15.1 
(9.1–23.9) 

 38 90.6 

(69.9–97.5) 

9.4 

(2.4–30.0) 

 

Severa 29 86.0 
(67.5–94.8) 

14.0 
(5.1–32.4) 

 11 100.0 

(-) 

0.0 

(-) 

 

Total 747 93.4 
(91.2–95.1) 

6.6 
(4.8–8.7) 

 469 96.6 

(94.0–98.1) 

3.4 

(1.8–5.9) 

 

         
Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica 
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(DPOC) 
Não 776 93.2 

(91.1–94.8) 
6.8 

(5.1–8.9) 
0.0643 467 96.2 

(93.6–97.7) 

3.8 

(2.2–6.3) 

0.0248 

Sim 95 87.9 
(78.5–93.5) 

12.9 
(6.4–21.4) 

 70 89.7 

(80.1–94.9) 

10.3 

(5.0–19.8) 

 

Total 871 92.7 
(90.3–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 

 537 95.3 

(92.9–96.8) 

4.7 

(3.1–7.0) 

 

         
Artropatia         

Não 475 94.8 
(92.3–96.5) 

5.2 
(3.4–7.6) 

0.0082 410 95.4 

(92.7–97.1) 

4.6 

(2.8–7.2) 

0.9687 

Sim 384 89.9 
(85.8–92.9) 

10.1 
(7.0–14.1) 

 120 95.3 

(89.6–97.9) 

4.7 

(2.0–10.3) 

 

Total 859 92.8 
(90.5–94.5) 

7.2 
(5.4–9.4) 

 530 95.4 

(92.9–97.0) 

4.6 

(3.0–7.0) 

 

         
Hipertensão         

Não 286 93.8 
(90.1–96.1) 

6.2 
(3.8–9.8) 

0.4195 220 96.0 

(92.4–97.9) 

4.0 

(2.0–7.5) 

0.5521 

Sim 587 92.1 
(89.0–94.4) 

7.9 
(5.6–11.0) 

 317 94.8 

(91.1–97.0) 

 

5.2 

(3.0–8.8) 

 

Total 873 
 

92.6 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

 537 95.3 

(92.9–96.9) 

4.7 

(3.1–7.0) 

 

         
Diabetes         

Não 680 93.8 
(91.6–95.5) 

6.2 
(4.4–8.3) 

0.0114 434 95.3 

(92.7–96.9) 

4.7 

(3.0–7.2) 

0.9893 

Sim 191 88.7 
(82.8–92.6) 

11.3 
(7.3–17.1) 

 101 95.3 

(89.2–98.0) 

4.7 

(1.9–10.7) 

 

Total 871 92.7 
(90.4–94.5) 

7.3 
(5.4–9.5) 

 535 95.3 

(92.9–96.8) 

4.7 

(3.1–7.0) 
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Cancer (exceto pele)         

Não 821 93.7 
(91.5–95.2) 

6.3 
(4.7–8.4) 

0.0000 511 95.7 

(93.0–97.3) 

4.3 

(2.6–6.9) 

0.0443 

Sim 51 75.0 
(59.6–85.9) 

25.0 
(14.0–40.3) 

 27 85.8 

(66.2–94.8) 

14.2 

(5.1–33.7) 

 

Total 872 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 

 538 95.3 

(92.9–96.8)  

4.7 

(3.1–7.0) 

 

         

SF-12 (físico)         

1. 329 89.0 
(83.7–92.7) 

11.0 
(7.2–16.2) 

0.0014 124 93.4 

(85.8–97.0) 

6.6 

(3.0–14.1) 

0.3572 

2. 246 94.3 
(90.3–96.7) 

5.7 
(3.2–9.6) 

 175 96.7 

(90.2–98.9) 

3.3 

(1.0–9.7) 

 

3. 205 98.1 
(95.0–99.3) 

1.9 
(0.6–4.9) 

 175 97.2 

(93.1–98.8) 

2.8 

(1.1–6.8) 

 

Total 780 93.4 
(91.1–95.1) 

6.6 
(4.8–8.8) 

 474 96.2 

(93.5–97.7) 

3.8 

(2.2–6.4) 

 

         

SF-12 (mental)         

1. 301 89.8 
(84.7–93.3) 

10.2 
(6.7–15.2) 

0.0156 138 91.4 

(3.1–95.8) 

8.6 

(4.1–16.8) 

0.0035 

2. 230 94.7 
(90.8–97.0) 

5.3 
(2.9–9.1) 

 157 97.2 

(93.3–98.8) 

2.7 

(1.1–6.6) 

 

3. 249 96.3 
(92.9–98.1) 

3.7 
(1.8–7.0) 

 179 98.9 

(96.5–99.6) 

1.1 

(0.3–3.4) 

 

Total 780 93.4 
(91.1–05.1) 

6.6 
(4.8–8.8) 

 474 96.2 

(93.5–97.7) 

3.8 

(2.2–6.4) 

 

         

Dor não-artropática         

Não 524 94.9 5.1 0.0051 377 97.1 2.9 0.0098 
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(92.9–96.3) (3.6–7.0) (94.3–98.5) (1.4–5.6) 

Sim 341 89.5 
(84.5–92.9) 

10.5 
(0.0–15.4) 

 157 91.5 

(85.7–95.0) 

8.5 

(4.9–14.2) 

 

Total 865 92.8 
(90.5–94.5) 

7.2 
(5.4–9.4) 

 534 95.5 

(93.1–97.0) 

4.5 

(2.9–6.9) 

 

         

Acidente Vascular 
Cerebral 

        

Não 805 93.0 
(90.6–94.7) 

7.0 
(5.2–9.3) 

0.1434 478 96.0 

(93.4–97.6) 

4.0 

(2.3–6.5) 

0.0446 

Sim 68 88.7 
(79.8–93.9) 

11.3 
(6.0–20.1) 

 62 89.5 

(78.7–95.1) 

10.5 

(4.8–21.2) 

 

Total 873 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

 530 95.3 

(92.9–96.9) 

4.7 

(3.0–7.0) 

 

         

Doença psiquiátrica         

Não 756 93.7 
(91.5–95.3) 

6.3 
(4.6–8.4) 

0.0102 471 95.9 

(93.3–97.5) 

4.1 

(2.4–6.6) 

0.2132 

Sim 115 86.5 
(77.6–92.1) 

13.5 
(7.8–22.3) 

 66 92.2 

(82.1–96.7) 

7.8 

(3.2–17.8) 

 

Total 871 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 

 537 95.5 

(93.1–97.0) 

4.5 

(2.9–6.9) 

 

         

Osteoporose         

Não 536 93.8 
(90.8–95.9) 

6.2 
(4.0–9.1) 

0.0137 496 95.6 

(93.1–97.2) 

4.4 

(2.7–6.8) 

0.3474 

Sim 310 90.6 
(86.9–93.3) 

9.4 
(6.6–13.0) 

 31 92.2 

(77.4–97.5) 

7.8 

(2.4–22.5) 

 

Total 846 92.7 
(90.4–94.4) 

7.3 
(5.5–9.5) 

 527 95.5 

(93.0–97.0) 

4.5 

(2.9–6.9) 
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Fonte: Estudo SABE (2006). 

(*) Teste de Cox baseado no regresso 
#IC – Intervalo de confiança 
 

Histerectomia         

Não 722 92.9 
(90.7–94.6) 

7.1 
(5.3–9.3) 

0.5018     

Sim 148 91.4 
(85.3–95.1) 

8.6 
(4.8–14.7) 

     

Total 870 92.7 
(90.3–94.4) 

7.3 
(5.5–9.6) 
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Na população de base de 2006, 1.321 indivíduos não tinham IF, dos quais 

1.224 (92,7%) eram mulheres. As taxas de incidência cumulativas de IF durante o 

período de quatro anos foram 7,89 e 12,82 para homens e mulheres, respectivamente. 

As taxas de incidência foram de 16,3 e 22,2 por 1.000 pessoas-ano para homens e 

mulheres, respectivamente. Não houve diferença entre os gêneros (p=0,1546) (Tabela 

2). 

As características sociodemográficas e clínicas significativamente associadas 

às taxas de incidência de IF (p<0,05) incluíram quedas após a idade de 60 anos para 

mulheres, e AIVD (1-4), estado de saúde autorreferido (regular / ruim), quedas após a 

idade de 60 anos, número de quedas, artropatia, escores do SF-12 (tercis físicos e 

mentais) e dor não artropática para homens. Esses dados são apresentados na 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Incidência de IF auto-referida (x 1.000 por pessoas-ano) entre idosos de acordo com características sociodemográficas, clínicas e funcionais. 

Variáveis  Categorias 

Taxa incidência 

(x)1,000 

pessoas-ano 

IC# (95%) 

(min-max) 
p-valor* 

Taxa de 

incidência 

(x)1,000 pessoas-

ano 

IC# (95%) 

(min-max) 
p-valor* 

  Mulher Homem 

Gênero**  22.2 17.4 – 28.3  16.3 11.4 – 23.3 0.1546 

        

Idade  

(intervalo 5 

anos)  

 

 

60-64 20.6 11.9–35.5 0.7924 10.5 4.3–25.2 0.2329 

65-69 18.8 10.1–35.0  14.1 5.8–33.9  

70-74 20.5 11.0–38.1  8.1 2.0–32.3  

75-79 31.5 19.3–51.5  23.5 10.5–52.4  

80-84 23.4 12.6–43.6  31.3 16.3–60.2  

85-89 21.2 8.8–51.0  17.8 5.7–55.3  

90+ 9.2 1.3–65.7  0.0 -  

Total 22.2 17.4–28.3  16.3 11.4–23.3  

        

Escolaridade Analfabeto 29.6 18.1–48.4 0.2278 17.2 7.17–41,4 0.7957 

 1 - 3 20.1 12.5–32.3  12.1 5.4–26.9  

 4 – 7 24.1 16.4–35.4  19.7 11.4–33.9  

 8 + 10.9 4.5–26.2  15.7 7.0–35.0  

 Total 21.9 17.1–27.9     

        

Etinia Branco 20.8 15.3–28.4 0.1230 15.9 10.1–24.9 0.9882 

 Pardo 17.5 9.4–32.6  16.1 6.7–38.6  

 Preto 29.2 13.1–65.1  22.6 7.3–70.2  

 Amarelo 10.3 1.4–73.3  16.1 2.2–114.7  

 Outro 51.3 17.1–27.9  14.4 3.6–57.5  

 Total 21.9 17.1–27.9  16.3 11.4–23.3  

        

ICIQ-SF Score = 0 19.7 14.6–26.6 0.1076 15.9 10.7–23.5 0.6351 
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  Score ≥ 3 30.0 19.7–45.5  19.1 7.9–45.9  

 Total 22.3 17.5–28.5  16.3 11.4–23.4  

        

Diabetes 

Não 21.9 16.7–28.9 0.7870 15.5 10.3–23.4 0.5436 

Sim 23.3 13.8–39.4  20.4 9.7–42.8  

Total 22.2 17.4–28.4  16.4 11.5–23.5  

        

Hipertensão 

Não 16.2 9.9–26.5 0.1305 13.2 7.1–24.6 0.3592 

Sim 25.2 19.1–33.4  18.6 12.0–28.9  

Total 22.2 17.4–28.3  16.4 11.5–23.5  

        

ABVD 

0 20.3 15.0–27.5 0.4585 17.7 12.1–25.8 0.6255 

1 ou 2 25.1 15.1–41.6  9.7 2.4–38.9  

≥ 3 30.5 15.2–61.1  8.9 1.2–63.2  

Total 22.2 17.4–28.3  16.3 11.4–23.3  

        

AIVD  

0 19.1 13.5–27.1 0.3087 13.3 8.4–21.2 0.0139 

1-4 24.6 15.7–38.5  31.0 16.1–59.6  

5-8 29.0 17.1–63.3  14.9 4.8–46.3  

Total 38.4 30.4–48.9  16.3 11.4–23.3  

        

Sintomas de 

Depressão 

(GDS) 

Normal 20.9 15.6–27.9 0.2600 15.2 10.1–22.8 0.2313 

Leve 22.7 11.3–45.4  33.1 12.4–88.2  

Severo 45.5 17.1–121.3  24.0 3.3–170.9  

Total 22.0 17.0–28.4  16.7 11.5–24.2  

        

Acidente 

Vascular 

Encefálico 

Não 21.9 17.0–28.2 0.7031 16.9 11.6–24.5 0.5364 

Sim 26.6 11.1–64.1  10.8 2.7–43.2  

Total 22.2 17.4–28.3  16.3 11.4–23.3  
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Saúde auto-

referida 

Muito 

boa/boa 

20.4 13.9–30.0 0.5564 10.1 5.2–19.5 0.0249 

Regular 21.9 15.3–31.3  19.9 12.1–32.4  

Ruim/muito 

ruim 

29.6 14.8–59.2  37.0 15.4–89.1  

Total 22.0 17.2–28.1  16.4 11.4–23.5  

        

Quedas após 60 

anos 

Não 17.3 12.3–24.3 0.0159 11.1 6.8–18.1 0.0008 

Sim 31.4 22.2–44.4  35.2 20.8–59.5  

Total 22.2 17.4–28.3  16.3 11.4–23.4  

        

Número de 

quedas 
  

     

 Não 15.5 9.3–25.7 0.3395 10.1 5.4–18.8 0.0018 

 1 25.4 15.5–41.5  9.7 3.6–26.0  

 2 20.6 10.3–41.3  25.7 9.6–68.6  

 3+ 26.8 18.7–39.8  40.7 22.5–73.5  

 Total 21.9 17.1–28.0  15.9 11.0–22.9  

        

Doença 

psiquiátrica 

Não 20.9 16.0–27.3 0.2143 17.3 11.9–25.1 0.3865 

Sim 31.7 17.5–57.2  9.2 2.3–36.9  

Total 22.2 17.4–28.3  16.3 11.4–23.4  

        

Cancer  

(exceto pele) 

Não 21.8 17.0–28.0 0.4090 15.9 10.9–23.0 0.3929 

Sim 30.9 11.6–82.4  28.8 7.2–115.2  

Total 22.2 17.4–28.3  16.3 11.4–23.4  

        

SF-12 

(físico) 

1. 26.6 18.4–38.5 0.3500 32.3 18.9–55.7 0.0263 

2. 18.8 11.7–30.2  12.6 6.3–25.3  

3. 18.0 10.6–30.4  12.3 6.1–24.6  

TOTAL 21.6 16.7–27.8  17.2 11.9–24.8  
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Fonte: Estudo SABE (2010). 

 

        

SF-12 

(mental) 

1. 25.1 16.9–37.1 0.2131 30.3 18.0–51.3 0.0251 

2. 25.1 16.4–38.6  8.5 3.5–20.5  

3. 14.4 8.3–24.8  15.7 8.4–29.2  

 TOTAL 21.6 16.7–27.8  17.2 11.9–24.8  

        

Doença 

pulmonar 

obstrutiva 

crônica 

Não 20.9 16.0–27.2 0.1510 16.6 11.3–24.2 0.4692 

Sim 35.3 19.0–65.6  9.7 2.4 – 38.8  

Total 22.3 17.4–28.4  15.8 11.0–22.7  

        

Artropatia 

Não 19.8 14.0–27.8 0.3303 11.9 7.4–19.2 0.0072 

Sim 25.3 17.8–36.0  31.0 17.6–54.7  

Total 22.1 17.3–28.3  16.0 11.1–23.0  

        

Dor não-

artropática 

Não 23.1 17.0–31.2 0.6675 16.3 10.7–24.8 0.0232 

Sim 20.8 13.8–31.4  16.9 8.4–33.8  

Total 22.2 17.4–28.4  16.4 11.5–23.5  

        

Osteoporose 

Não 20.0 14.5–27.7 0.3712 16.5 11.4–23.9 0.7797 

Sim 24.9 16.8–36.9  19.1 4.7–76.6  

Total 21.7 16.9–27.9  16.6 11.6–23.8  
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Os resultados da análise de regressão de Poisson realizada para identificar as 

variáveis associadas ao IF para ambos os sexos são apresentados na Tabela 3. As 

seguintes características foram consideradas fatores de risco independentes para o 

desenvolvimento de IF: 

O risco de IF foi maior entre mulheres com mais de 74 anos (IRR 1,76; IC 95%, 

1,10-2,82; p=0,019), com DPOC (IRR 2,71; IC 95%, 1,44-5,07; p=0,002), e com 

história pregressa de câncer (exceto pele) (IRR 2,33; IC 95%, 1,16-4,68; p=0,018). 

Entre os homens, o risco de IF foi maior naqueles com baixo nível de 

alfabetização (até 3 anos de escolaridade) (IRR 0,33; IC 95%, 0,37-4,18; p = 0,042), 

AIVD (1-4) (IRR 3,75; IC de 95%, 1,15-12,22; p = 0,029) e auto relato do estado de 

saúde “ruim / muito ruim” (IRR 6,71; IC 95%, 2,00-22,48; p = 0,002). 
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Tabela 3: Modelo final de análise multivariada utilizando a Regressão Logística de Poisson para a presença de Incontinência Fecal em homens e mulheres 
idosas de acordo com características sociodemográficas, clínicas e funcionais. 

Características 

INCONTINÊNCIA FECAL 

MULHERES HOMENS 

IRR DP 
p-

valor 

Intervalo de 
confiança 

IRR DP p-valor 

Intervalo de confiança 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Idade (anos)           

Até 74 1.0 

(base) 

    1.0 

(base) 

    

≥ 75 1.76 0.42 0.019 1.10 2.82 1.97 0.91 0.145 0.79 4.93 

Escolaridade           

> 3 anos de 
escolaridade 

1.0 

(base) 

    1.0 

(base) 

    

Até 3 anos de 
escolaridade 

1.01 0.31 0.963 0.56 1.85 0.33 0.18 0.042 0.11 0.96 

 

 

Etinia 

          

Branco 1.0 

(base) 

    1.0 

(base) 

    

Não-branco 1.04 0.31 0.887 0.57 1.89 1.25 0.76 0.713 0.37 4.18 

ICIQ-SF           

Escore = 0 1.0 

(base) 

    1.0 

(base) 

    

Escore > 3 1.43 0.43 0.232 0.79 2.59 1.34 1.23 0.751 0.22 8.33 

ABVD           
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None 1.0 
(base) 

    1.0 

(base) 

    

1-2 1.68 0.71 0.224 0.72  3.90 0.68 0.53 0.623 0.14 3.21 

3+ 1.82 1.01 0.284 0.60 5.49 0.74 0.86 0.795 0.07 7.45 

AIVD           

0 1 
(base) 

    1.0 
(base) 

    

1 – 4 0.91 0.39 0.821 0.38 2.15 3.75 2.22 0.029 1.15 12.22 

5 - 8 1.46 0.84 0.508 0.47 4.58 0.46 0.77 0.645 0.02 12.88 

Saúde auto-referida           

Muito boa/boa 1 
(base) 

    1 
(base) 

    

Regular 0.91 0.26 0.746 0.51 1.61 1.19 0.61 0.733 0.43 3.28 

Ruim/muito ruim 0.59 0.33 0.338 0.19 1.77 6.71 4.07 0.002 2.00 22.48 

Número de quedas           

Não 1 
(base) 

    1 
(base) 

    

1 x 1.01 0.42 0.977 0.45 2.29 0.30 0.26 0.172 0.05 1.72 

2 x 0.50 0.27 0.195 0.17 1.44 0.63 0.59 0.625 0.10 4.14 

3 x ou mais 0.62 0.28 0.297 0.25 1.54 1.55 1.79 0.078 0.89 8.47 

SF 12 (físico)           

1.  1 
(base) 

    1 
(base) 

    

2. 0.62 0.20 0.149 0.32 1.19 1.69 1.05 0.404 0.40 5.85 

3. 0.91 0.35 0.808 0.42 1.96 1.2 0.73 0.766 0.36 4.04 

SF 12 (mental)           

1.  1 
(base) 

    1 
(base) 
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2. 1.45 0.44 0.223 0.79 2.66 0.65 0.52 0.588 0.13 3.20 

3. 0.76 0.31 0.497 0.34 1.69 1.54 1.25 0.592 0.31 7.72 

Sintomas de 
Depressão (GDS) 

          

Normal 1.0 

(base) 

    1.0 

(base) 

    

Leves 1.28 0.49 0.528 0.59 2.74 0.85 0.49 0.777 0.26 2.71 

Severos 3.78 2.68 0.064 0.92 15.5 2.96 2.43 0.191 0.57 15.24 

Doença psiquiátrica 0.92 0.28 0.783 0.51 1.67 1.75 2.07 0.638 0.17 18.58 

Quedas após 60 anos 1.95 0.74 0.082 0.92 4.14 1.23 0.80 0.753 0.34 4.49 

Dor não-artropática 0.66 0.16 0.095 0.40 1.08 0.88 0.40 0.782 0.36 2.17 

Osteoporose 1.13 0.31 0.645 0.66 1.96 1.07 0.89 0.940 0.20 5.60 

Doença vascular 
encefálica 

0.72 0.34 0.481 0.28 1.83 0.88 1.37 0.934 0.04 19.86 

Cancer (exceto pele) 2.33 0.82 0.018 1.16 4.68 0.94 0.64 0.928 0.24 3.63 

Artropatia 1.33 0.33 0.248 0.82 2.17 2.34 1.62 0.222 0.59 9.27 

Hipertensão 1.71 0.50 0.070 0.96 3.05 0.75 0.42 0.612 0.25 2.29 

Diabetes 0.89 0.26 0.694 0.49 1.61 0.69 0.39 0.511 0.22 2.13 

Doença pulmonary 
obstrutiva crônica 

2.71 0.85 0.002 1.44 5.07 0.22 0.26 0.194 0.02 2.19 

Fonte: Estudo SABE (2010). 
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A IF é um sintoma comum, com prevalência variando de 7% a 15% em homens 

e mulheres residentes na comunidade; no entanto, muitas vezes é subnotificado, pois 

os profissionais de saúde raramente fazem a triagem para IF e os pacientes relutam 

em expor seus sintomas, embora esses sintomas possam ter um impacto devastador 

em sua qualidade de vida (BHARUCHA et al., 2015). Quando nossos resultados são 

comparados com os de estudos internacionais, as taxas de prevalência são 

semelhantes em alguns casos e diferentes no grupo com idades mais jovens e/ou em 

residentes na comunidade (ROSLANI et al., 2014; KHENG-SEONG et al., 2014; 

SAGA et al., 2013). 

Este estudo é o primeiro a estabelecer a incidência de incontinência fecal em 

idosos brasileiros residentes na comunidade, bem como o primeiro a descobrir os 

fatores de risco para IF nesta população específica. Markland et al. em um estudo 

com idosos residentes na comunidade encontrou uma taxa de incidência cumulativa 

geral de IF de 17% em quatro anos (MARKLAND et al., 2010). Em contraste, nossos 

dados mostraram menores taxas de incidência cumulativa de IF durante o período de 

quatro anos, sendo 9,66%, 10,96 e 7,58 para o total, mulheres e homens, 

respectivamente. 

Nossos dados são inferiores aos relatados por Markland et al. (2010), e essa 

diferença pode ser parcialmente explicada pela utilização de questionário padronizado 

e validado para o diagnóstico clínico de IF utilizado pelos autores citados. Além disso, 

a comparação estrita entre os desfechos gerais não é recomendada neste caso devido 

à diferença entre a média de idade das duas populações idosas. Assim, a média de 

idade da pesquisa de Markland et al. (2010) é de 77,7 anos (±DP=5,5), enquanto 

nossa população média é de 73,7 (±DP=9,2), o que pode impactar na interpretação 

final dos dados. 

Ao contrário, as taxas de incidência de IF em homens e mulheres foram de 

16,32 e 22,23 (por 1.000 pessoas-ano), respectivamente, sem diferenças entre os 

sexos (p=0,1546). Esses dados estão de acordo com a taxa de incidência de IF na 

literatura para idosos residentes na comunidade. Além disso, nossos dados suportam 

a premissa de que a incidência de IF aumenta após a idade de 60 anos (CHEETHAM 

et al., 2001). Embora não tenhamos conseguido determinar a diferença nas taxas de 

incidência entre as faixas etárias de ambos os sexos (mulheres, p=0,7924; homens, 

p=0,2329), os resultados da análise multivariada mostraram que a “idade de 74 anos 

ou mais” (p=0,019) é um fator de risco para IF em mulheres e esses dados são 
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corroborados pela literatura. Mulheres com 74 anos ou mais têm risco de 2,82 vezes 

de desenvolver IF. 

Outro fator de risco para desenvolver IF em mulheres é a presença de DPOC. 

Mulheres com DPOC têm risco de 2,71 vezes de desenvolver IF (p=0,002). Além 

disso, mulheres com história pregressa de câncer (exceto pele) têm 2,33 mais chance 

de desenvolver IF (p=0,018) do que aquelas que não o tiveram. Nenhum dos fatores 

de risco independentes apresentados, exceto a idade, foi descrito como fator de risco 

para IF na literatura. 

Também identificamos outros fatores de risco importantes para o 

desenvolvimento desse sintoma / distúrbio em homens. Da mesma forma, 

encontramos algumas variáveis que foram consideradas fatores de risco 

independentes para o desenvolvimento de IF em homens, como baixo nível de 

alfabetização (até 3 anos de escolaridade) (p=0,042), AIVD (1-4) (p=0,029) e 

autorrelato de estado de saúde “ruim / péssimo” (p=0,002). Homens que relataram 

impacto negativo nas AIVD (categoria “1-4”) tiveram risco 3,75 vezes maior de ter IF. 

A diminuição das atividades físicas, observada em pacientes com AIVD 

prejudicada, é um importante fator de risco para IF, e nossos resultados estão de 

acordo com esse achado (BHARUCHA et al., 2015). A diminuição das atividades 

físicas terá um impacto negativo no nível de AIVD (e vice-versa), conforme 

amplamente demonstrado em estudos em todo o mundo. 

De acordo com D'Orsi et al. (2014), melhor qualidade de vida, boa memória 

autoavaliada e atividade física vigorosa foram preditores independentes de 

recuperação de AIVD. Melhor qualidade de vida, atividade física vigorosa, não fumar, 

trabalho remunerado, atividades culturais de lazer e alfabetização digital são fatores 

modificáveis que podem diminuir a incidência de comprometimento das AIVD. Boa 

qualidade de vida e atividade física vigorosa tem um papel significativo no processo 

de recuperação (D’ORSI et al., 2014). Nossos dados mostraram que homens com 

“estado de saúde auto-referido ruim / péssimo” apresentam risco 6,71 vezes de ter IF 

(p=0,002). Em uma recente revisão da literatura observamos que nossos dados estão 

de acordo com os relatos de alguns estudos que descrevem os fatores que foram 

significativamente associados à incontinência fecal em homens: diarreia crônica, 

escore da Escala de Depressão Geriátrica maior que 5, viver sozinho, doença da 

próstata e saúde autorrelatada precária. Este último fator também foi associado ao 

aumento da frequência de incontinência fecal em ambos os sexos (TAMANINI et al., 
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2016; GOODE et al., 2005; UDUAK et al., 2016). A literatura mostrou que a IF diminuiu 

a qualidade de vida e a percepção individual de saúde. Assim, não é difícil considerar 

a relação direta entre esses dois ou três sintomas: má qualidade de vida, má sensação 

de estado de saúde e a presença de IF, conforme previamente descrito (STENZELIUS 

et al., 2004; DEUTEKOM et al., 2005). 

A incontinência urinária tem sido descrita como um fator de risco frequente ou 

fator associado em vários estudos epidemiológicos. Nossos dados não suportam essa 

relação causal, uma vez que a IU não foi encontrada como fator de risco para IF. 

Embora seja mais prevalente e incidente em mulheres do que em homens, a IF parece 

ter diferentes mecanismos fisiopatológicos. Dados recentes têm apoiado o crescente 

corpo de literatura sugerindo que em pacientes do sexo feminino, tanto o esfíncter 

anal externo (EAE) e o músculo elevador do ânus (MEA) são importantes para a 

continência fecal e que lesões múltiplas contribuem para a disfunção do assoalho 

pélvico (HEILBRUM et al., 2010). 

Assim, alguns autores acreditam que o parto vaginal operatório está 

significativamente associado à incontinência fecal, mas não à incontinência de flatus 

(HUEBNER et al., 2013; LEWICKY-GAUPP et al., 2010). Pelo contrário, a disfunção 

do esfíncter anal foi um achado incomum em homens, mas a sensação retal 

prejudicada foi mais proeminente em homens do que em mulheres. É provável que 

esses achados tenham impacto na seleção de opções de estratégias para o manejo 

dos sintomas (TOWNSEND et al., 2016). 

Acreditamos que esses dados forneçam subsídios importantes para apoiar e 

orientar a formulação de políticas públicas voltadas para essa condição, uma vez que 

nada ou quase nada foi feito na política do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. 

Pelo menos quatro dos fatores de risco para maior incidência de IF foram encontrados 

neste estudo, como câncer (exceto pele), DPOC, baixa alfabetização e diminuição de 

AIVD. Tais dados devem beneficiar os idosos residentes na comunidade com medidas 

preventivas. Esses quatro fatores de risco devem ser abordados pelas políticas de 

Saúde Pública e devem ser levados em consideração ao se atuar para minimizar os 

riscos de IF entre idosos em São Paulo, Brasil. Por fim, este estudo contribui para 

aprimorar nosso conhecimento sobre uma condição pouco estudada na população 

brasileira, que afeta negativamente não só a qualidade de vida dos indivíduos, mas 

também sua autopercepção de saúde. 
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As taxas de incidência (medidas por 1.000 pessoas-ano) relatadas no presente 

estudo foram de 16,3 e 22,2 para homens e mulheres, respectivamente, sem diferença 

entre os sexos. O risco de IF foi maior entre mulheres com mais de 74 anos, com 

DPOC e histórico de câncer (exceto pele). Entre os homens, o risco de IF foi maior 

naqueles com baixo nível de alfabetização (até 3 anos de escolaridade), categoria 

AIVD (1-4) e estado de saúde autorrelatado “ruim / péssimo”. Os esforços de saúde 

pública com foco em fatores de risco modificáveis para IF, como baixo nível de 

alfabetização, comprometimento das AIVDs, presença de câncer (exceto pele) e 

presença de DPOC, podem diminuir o impacto dessa condição na população idosa 

brasileira. 
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