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Resumo 

Contexto: A incontinência urinária é definida como qualquer queixa de perda 

involuntária de urina. É uma condição que afeta a população mundial, principalmente a 

feminina.  Há um consenso na literatura internacional de que esta condição pode afetar 

adversamente a qualidade de vida. Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo 

investigar a qualidade de vida da mulher com incontinência urinária na cidade de 

Maceió-Alagoas num universo dotado de um duplo sistema de saúde, público e 

privado. Métodos: Tratou-se de estudo do tipo transversal, com dados coletados em 

2009 e 2010. Com uma amostra de 355 mulheres, na faixa etária de 40 a 80 anos, 

onde foi utilizado um questionário sócio-demográfico e gineco-obstétrico, e o 

questionário de qualidade de vida, King`s Health Questionnaire. A comparação entre os 

dois grupos, com relação as variáveis categóricas,  foi realizada através do teste qui-

quadrado, adotando-se o nível de significância de 5% (0,05). Os dados foram 

processados pelo aplicativo para microcomputador (SPSS®) versão 17.0. Resultados: 

Houve diferença significativa para as variáveis estado civil, escolaridade, condição 

sócio-econômica, tipo de parto, paridade, cirurgias e estudo urodinâmico entre os dois 

grupos de mulheres.  As atendidas pelo SUS tiveram maior escore em todos os 

domínios quando comparada as de convênio particular, com diferença significativa para 

os domínios saúde geral, limitações de atividades diárias e limitações sociais com 

p<0,001.Os domínios saúde geral, impacto da IU e limitações físicas foram os escores 

mais elevados em ambos os grupos. Conclusão: Foram encontradas diferenças entre 

as mulheres que são atendidas pelo SUS e convênios e particulares que tem IU na 

cidade de Maceió- AL, com renda menor e baixa escolaridade nas que são atendidas 

pelo SUS. E com um maior escore em todos os domínios, indicando pior QV nas 

mulheres atendidas pelo SUS. Acredita-se que a baixa condição sócio-economica e 

educacional foi fator determinante para as diferenças na qualidade de vida das 

mulheres com incontinência urinária que são atendidas pelo SUS e as que 

apresentavam plano de saúde privado. 

 

Palavras-chave: Incontinência Urinária; Saúde da Mulher; Qualidade de Vida; 

Questionários; Sistema Único de Saúde; Planos de Pré- Pagamento em Saúde.



 

 

 1 INTRODUÇÃO 

A palavra continência é usada para descrever a capacidade normal 

de uma pessoa para acumular urina, com controle consciente sobre o tempo e lugar 

para realizar a micção.  Segundo Polden e Mantle (2002), a urina está sendo 

continuamente produzida e passa, por meio de peristaltismo, para a bexiga em 

quantidades variáveis – mais durante o dia e menos à noite – vinda dos rins através 

dos ureteres. A bexiga “estável” normal aumenta o seu diâmetro para conter e 

armazenar o líquido que chega.  

Existem várias definições para incontinência urinária. Porém para 

que possamos comparar resultados de diversos trabalhos científicos e realizar estudos 

populacionais confiáveis, é necessário uniformizar conceitos e definições. Segundo a 

Sociedade Internacional de Continência (ICS) a incontinência urinária é definida como 

qualquer queixa de perda involuntária de urina (Abrams et al., 2002). E muitas vezes 

ela é erroneamente interpretada como parte natural do envelhecimento, porém não 

acomete apenas pessoas idosas, mas também mulheres jovens e na meia-idade.  

Considera-se a incontinência urinária um sinal e um sintoma, não 

uma doença (D’ancona, 2001). É uma condição que afeta a população mundial, 

principalmente a feminina. Nos Estados Unidos da América, aproximadamente 13 

milhões de adultos já vivenciaram algum episódio de incontinência urinária (IU), entre 

os quais, 11 milhões (85%) são mulheres (Agency for Health Care Policy and Research 

-AHCPR, 1996).  

Alguns fatores influenciam os índices de prevalência da IU na 

mulher, fazendo com que os resultados não tenham a mesma consistência nos 

diversos estudos. Estes índices variam de acordo com a metodologia utilizada, isto é, 

de acordo com as características da população (faixa etária, atividade profissional, 

paridade, menopausa, entre outras), da definição do tipo de IU (esforço, urgência ou 

mista) e da freqüência da perda urinária adotada no estudo e das condições de saúde 

geral da população alvo. A literatura mostra prevalência de 14% a 57% entre mulheres 

com queixa de episódios, variando de esporádicos a diárias e com idade entre 20 e 89 

anos (Lopes, Higa, 2006). 
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Entre os fatores de risco já encontrados para o desenvolvimento de 

incontinência urinária incluem-se idade avançada, obesidade, partos vaginais, 

deficiência estrogênica, condições associadas a aumento da pressão intra-abdominal, 

tabagismo, doenças do colágeno, neuropatias e histerectomia prévia (Baracho, 2002). 

Há um consenso na literatura internacional de que a IU pode afetar 

adversamente a qualidade de vida. A incontinência urinária acarreta uma condição 

desconfortável, embaraçosa, causando uma queda na auto-estima, tornando as 

portadoras de tal problema deprimidas, angustiadas e irritadas, levando a implicações 

importantes em muitas esferas como a psicológica, social, física, econômica, de 

relacionamento pessoal e sexual (Chiverton et al., 1996). 

 O isolamento social é uma tendência, pois existe o medo de estar 

em público e ocorrer perda urinária, levando, muitas vezes, ao abandono da prática de 

esportes ou de outras atividades que possam revelar seu “problema”, contribuindo para 

a inatividade física. Essa inatividade, muitas vezes, pode ser fruto da supervalorização 

dos episódios de perda de urina. Passando a depender da disponibilidade de banheiros 

e, freqüentemente, tem dificuldades para falar de seus problemas (Fonseca, Fonseca, 

2004; Lopes, Higa, 2006). 

Outro consenso entre os pesquisadores do assunto é que mesmo 

sabendo-se que a IU interfere na qualidade de vida, são os próprios pacientes os 

melhores juízes nessa avaliação (Swithinbank, Abrams, 1999). 

O termo e o conceito de QV vida surgiram com o crescimento e o 

desenvolvimento econômico ocorridos após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados 

Unidos da América, para descrever efeito de aquisição de diferentes bens na vida das 

pessoas. A evolução tecnológica e os conceitos de economia em saúde tornaram 

necessária a avaliação não só da eficácia e da toxicidade das intervenções, mas 

também do seu impacto na qualidade de vida dos indivíduos. (Carr et al., 1996; 

Wyman, 1998).  A noção de qualidade de vida é variável. Está relacionada à percepção 

do indivíduo sobre o seu estado de saúde em grandes domínios ou dimensões de sua 

vida (Fitzpatrick et al., 1992; Ferraz, 1998).  
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 Dessa forma, a avaliação da QV é multidimensional, estando 

diretamente associada ao contexto sócio-cultural do indivíduo. Ela pode ser mensurada 

por questionários genéricos ou específicos, que avaliam aspectos próprios da 

gravidade e do impacto dos sintomas na vida das pacientes (Kelleher, 2000). São 

recomendados pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) a todo e em 

qualquer estudo de incontinência urinária. Existem vários questionários para se avaliar 

a qualidade de vida tendo estes semelhanças e diferenças entre si (Diniz, Távara, 

2002; D´ancona et al., 2005; Fonseca et al., 2005). 

 Dentre os questionários específicos, destaca-se o King's Health 

Questionnaire (KHQ) por usar ambos os métodos de avaliação, tanto a presença de 

sintomas de incontinência urinária, quanto seu impacto relativo, o que leva a resultados 

mais consistentes. Permite mensuração global e também avalia o impacto dos 

sintomas nos vários aspectos da individualidade na qualidade de vida (Kelleher, 2000).  

 Recentemente, o KHQ, instrumento que avalia o impacto dos 

sintomas do trato urinário baixo na qualidade de vida de mulheres, foi adequadamente 

traduzido e adaptado para a língua portuguesa do Brasil, apresentando alta 

confiabilidade e validade, devendo ser incluído e utilizado em qualquer estudo brasileiro 

de incontinência urinária e, se possível, na prática clínica (Fonseca et al., 2005). Esse 

questionário foi também escolhido para nosso estudo, por sua ampla abordagem, fácil 

compreensão, especificidade e aplicabilidade. 

O KHQ é composto por vinte perguntas arranjadas em nove 

domínios e uma escala independente que avalia a presença e a intensidade dos 

sintomas urinários. Relatam, respectivamente, a percepção da saúde, o impacto da 

incontinência, as limitações do desempenho das tarefas: a limitação física e a limitação 

social, o relacionamento pessoal, as emoções, o sono e energia e as medidas de 

gravidade (Fonseca et al., 2005).  

É observado que o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e 

municipais de saúde dispõem de linhas de atendimento especializado à mulher nas 

áreas de planejamento familiar, câncer do colo útero e da mama, anticoncepção de 

emergência, violência sexual e doméstica, gravidez saudável e parto seguro, entre 
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outros, mas a incontinência urinária não está inserida nos seus programas e projetos e 

poderá fortalecer os mitos como “incontinência urinária faz parte da maturidade”, “faz 

parte da vida da mulher”, “é normal após o parto” (Félix, 2005). 

No entanto, a informação sobre a QV das mulheres com IU na 

cidade de Maceió-AL é escassa e aleatória, além da falta de encaminhamento popular 

à clínica, em relação ao assunto, por parte da população e mesmo de alguns 

profissionais da saúde que descartam a questão preliminarmente.  

Portanto, este estudo se aplica e se justifica a uma situação de 

escassez, quando sabemos que é de suma importância haver pesquisas de qualidade 

de vida na área de saúde pública, e pretende descrever a qualidade de vida das 

mulheres com incontinência urinária na cidade de Maceió-AL, na faixa de etária de 40 a 

80 anos.   
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1.1 Hipótese 

 

A hipótese levantada nesta pesquisa presume que os escores do 

King´s Health Questionnaire (KHQ) sejam altos, ou seja, com pontuação acima de 70 

em diversos domínios, o que significa que esperamos uma baixa qualidade de vida nas 

mulheres com incontinência urinária na cidade de Maceió-AL, principalmente nas que 

não dispõem de plano de saúde privado e dependem do SUS, onde o atendimento 

deixa a desejar. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever a qualidade de vida da mulher com incontinência urinária 

na cidade de Maceió, Alagoas, na faixa etária de 40 a 80 anos, através do emprego de 

um instrumento de avaliação internacionalmente reconhecido e empregado, o KHQ, 

num universo dotado de um duplo sistema de saúde, público e privado. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Traçar o perfil sócio-demográfico e gineco-obstétrico, e comparar 

as mulheres com incontinência urinária de 40 a 80 anos em Maceió-AL atendidas pelo 

SUS e atendidas pelos convênios e particulares. 

 Comparar a qualidade de vida de mulheres com incontinência 

urinária atendidas pelo SUS e atendidas pelos convênios e particulares. 

 Comparar os tipos de IU com os domínios do KHQ. 

 Comparar os tipos de IU com a faixa etária. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Visão geral da anatomia do trato urinário inferior 

 

A bexiga é um órgão côncavo, sacular e elástico, composto por duas 

áreas anatômicas distintas: o corpo, que é revestido em quase sua totalidade por um 

músculo liso - o detrusor; e o trígono, que compreende a região posterior da parede 

vesical entre os dois orifícios ureterais e a junção vésico-uretral (figura 1). As duas 

funções principais da bexiga são o armazenamento e esvaziamento da urina (Rivas, 

Chancellor, 1995). Apresenta uma capacidade média de 350 a 450ml de 

armazenamento de urina na idade adulta. Ela está situada acima do assoalho pélvico, 

atrás da sínfise e do púbis, e na frente do útero e da vagina (Souza, 2004).  

A parede vesical é formada por três túnicas cuja espessura varia de 

acordo com o estágio que se encontra, de 3 a 4mm quando está cheia e de 8 a 15mm 

quando está vazia. A túnica externa é uma túnica adventícia conjuntiva onde há 

passagem de nervos e vasos, com uma face póstero-superior serosa peritoneal. A 

túnica média é considerada o motor vesical, o detrusor, sendo formado de fibras 

musculares lisas que formam o músculo plexiforme, dando resistência às deformações 

e permitindo uma evacuação equilibrada da urina durante as micções, enquanto que a 

túnica interna é composta de mucosa vesical (Câmara et al., 2009). 

A uretra é um complexo tubo muscular medindo de três a quatro 

centímetros na mulher e estendendo-se do colo vesical até o meato urinário externo. 

Consiste em uma esponja vascular (submucosa), circundada por uma capa de músculo 

liso e tecido fibroelástico e revestida na sua maior parte por epitélio de transição 

(mucosa). Funcionalmente, esta capa de músculo liso circundante mantém as forças 

expansivas submucosas interiormente em direção contínua à mucosa. Esse eficiente 

selo de mucosa é a maior contribuição para o mecanismo de fechamento passivo da 
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uretra e está sob influência hormonal, sendo que a falta de estrogênio leva a atrofia da 

uretra e substituição do suprimento vascular por tecido fibroso. Todo esse mecanismo 

auxilia na manutenção da continência passiva (Baracho, 2007). 

 

 

Figura 1: Anatomia da Bexiga e uretra. 

Fonte: Netter, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

Além desse mecanismo interno, existe o esfíncter estriado circular 

(voluntário) que circunda o terço médio da uretra e compreende os músculos do 

períneo e do diafragma pélvico, sendo predominante de fibras estriadas tipo I de 

contrações lenta, adaptadas à função de manter o tônus muscular por tempo 

prolongado. Possuem também fibras tipo II de contração rápida que geram uma grande 

tensão em curto período de tempo (Baracho, 2007). 

O assoalho pélvico é um conjunto de estruturas musculares e 

fasciais localizadas na região perineal, formando uma unidade estrutural com funções 

variadas: em primeiro lugar, dá suporte aos órgãos pélvicos; em segundo, ele participa 
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no processo da continência e excreção (urinária e fecal); e em terceiro lugar tem um 

importante papel na função sexual. Portanto, disfunções dessa estrutura acarretam 

sintomas nos diferentes sistemas (De Lancey, Arbor, 1994).  

Ele é formado pelos diafragmas pélvico e urogenital. O diafragma 

pélvico é composto pelas fáscias e pelos músculos levantador do ânus e coccígeo, 

dispostos bilateralmente, de forma que fecham a abertura inferior da pelve, exceto por 

um hiato que contém os intróitos uretral e vaginal; e um hiato posterior que liga o reto 

ao meio externo. O levantador do ânus compreende três músculos: o pubococcígeo, o 

íleococcígeo e o puborretal. Como sendo o principal componente, o músculo levantador 

do ânus é constituído de 70% de fibras tipo I, responsáveis pela contração lenta e 30% 

de fibras tipo II que são de contrações rápidas. O diafragma pélvico é suspenso como 

uma rede em forma de funil entre o osso púbis, anteriormente, e o cóccix, 

posteriormente (Baracho, 2002; Moreno, 2004). 

 

 

Figura 2: Anatomia do assoalho Pélvico. 

Fonte: Netter, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
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O diafragma urogenital está localizado na porção anterior da pelve, 

entre os ramos isquiopubianos, aos quais é fixado. A região urogenital é formada pelos 

músculos transverso superficial do períneo, isquioscavernoso e bulbocavernoso ou 

bulboesponjoso (Elza, Moreno). Os músculos do assoalho pélvico diferem da maioria 

dos outros músculos esqueléticos pela sua constante atividade eletrofisiológica, exceto 

durante a micção e defecação. Esta propriedade lhes dá a capacidade de manter o 

tônus, mesmo durante períodos de relaxamento, proporcionando um suporte primário 

aos órgãos pélvicos (Wester, Brubaker, 1998). 

 

3.2 Inervação do trato urinário inferior e neurofisiologia da micção 

 

O conhecimento do controle do sistema nervoso central sobre a 

micção e a continência urinária tem expandido rapidamente nos últimos anos (Blok, 

2002). A continência urinária representa um processo normal de desenvolvimento e 

também um importante marco social. Compreende um processo fisiológico complexo 

que não ocorre aleatoriamente e está diretamente relacionado com a sobrevida das 

espécies. Envolve várias regiões do cérebro, vários níveis da medula espinhal, a 

musculatura lisa da bexiga, o colo vesical e os músculos do assoalho pélvico, incluindo 

a musculatura estriada do esfíncter externo. Essas estruturas atuam de forma 

coordenada possibilitando uma continência inconsciente permanente e o início 

voluntário consciente da micção (Chancellor, Blaivas, 1995).  

O trato urinário inferior é controlado por uma integração entre os 

sistemas nervosos somático e autônomo (simpático e parassimpático). A micção e a 

continência dependem de uma ação coordenada entre o músculo liso da bexiga e o 

esfíncter uretral externo (Blok, Holstege, 1999).  

A integração neurológica e coordenação desses eventos ocorrem no 

tronco encefálico inferior, numa área conhecida como centro pontino da micção (região 

M, responsável pela fase miccional) e da continência (região L, que controla a fase de 

armazenamento). As duas áreas do córtex envolvidas na micção e continência são o 
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córtex pré-frontal e giro cingulato anterior direito. Ainda não está totalmente definido 

como essas duas áreas estão conectadas às regiões responsáveis pela micção e 

continência no tronco cerebral (Blok, Holstege, 1999).  

Os neurônios pré-ganglionares parassimpáticos estão localizados 

na parte lateral da massa cinzenta intermédia sacral ao nível de S2-S4. O músculo 

detrusor é inervado por fibras parassimpáticas pós-ganglionares originárias da referida 

região da medula espinhal alcançando as células ganglionares, localizadas na parede 

da bexiga, através do nervo pélvico. Estas fibras liberam a acetilcolina que ativa os 

receptores muscarínicos na parede do músculo detrusor, iniciando a sua contração.  

Alguns neurônios pós-sinápticos parassimpáticos exercem um efeito 

de relaxamento no esfíncter uretral interno, provavelmente mediado pelo óxido nítrico. 

Portanto, durante a fase de esvaziamento, o detrusor se contrai e o esfíncter interno 

relaxa (Chancellor, Yoshimura, 2004).  

A inervação simpática proveniente da região tóraco-lombar (T10 a 

L2) alcança a bexiga através do plexo hipogástrico. As terminações simpáticas pós-

ganglionares liberam norepinefrina e estimulam o relaxamento do detrusor (receptores 

beta), a contração do colo vesical e do esfíncter uretral interno (receptores alfa), 

durante a fase de armazenamento de urina. Os músculos estriados do assoalho 

pélvico, inclusive o esfíncter externo, são inervados por neurônios motores localizados 

no núcleo de Onuf, situado na borda lateral da projeção ventral na medula espinhal 

(S2-S4). Essas terminações alcançam o assoalho pélvico pelo nervo pudendo, liberam 

acetilcolina, que age nos receptores nicotínicos da musculatura esquelética induzindo à 

contração muscular do esfíncter uretral externo. 

 A micção (fase de esvaziamento), portanto, é um fenômeno 

parassimpático, enquanto o sistema nervoso simpático facilita o armazenamento de 

urina durante a fase de enchimento. Os receptores parassimpáticos (colinérgicos) 

estão localizados em toda musculatura e colo vesical enquanto os receptores 

simpáticos se concentram no colo vesical e uretra proximal (os alfa adrenérgicos) e no 

corpo vesical, os beta- adrenérgicos (Chancellor, Yoshimura, 2004). 
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Já na fase de armazenamento, o detrusor se mantém relaxado e o 

esfíncter uretral externo contraído. Para que a micção ocorra, esse padrão se inverte, 

ocorrendo relaxamento do esfíncter uretral externo e contração do detrusor, com 

eliminação completa da urina, sem interrupção. A bexiga neurologicamente intacta tem 

alta complacência, o que permite armazenar urina com pequena ou nenhuma alteração 

na pressão intravesical, que permanece baixa enquanto a pressão uretral se mantém 

elevada.  

 

 

 

Figura 3: Fase de armazenamento e esvaziamento da bexiga. 

Fonte: www.retex.com.br/incontinencia.html. 

 

 

 

 

 

http://www.retex.com.br/incontinencia.html
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3.3 Aspectos gerais em incontinência urinária 

 
3.3.1 Conceito 
 
 
 

Segundo a International Continence Society (ICS), a incontinência 

urinária (IU) é definida como qualquer queixa de perda involuntária de urina (Abrams et 

al., 2002). 

A incontinência urinária não é uma doença, mas sim um sintoma e 

um sinal de disfunção vesical e/ou do mecanismo esfincteriano uretral (Tamanini et al., 

2004). 

Podendo acarretar problemas sérios psicológicos, sociais e 

econômicos com impacto significativo na saúde da mulher. 

 

 3.3.2 Prevalência 
 

 
 A perda da continência urinária é uma condição desconfortável, 

embaraçosa e estressante, que pode afetar até 50% das mulheres em alguma fase de 

suas vidas. Cerca de 60% das mulheres acima de 60 anos apresentam incontinência 

urinária, entretanto pode afetar mulheres de todas as idades (Moreno, 2004). 

 

É considerada um problema de saúde pública, afetando mais de 200 

milhões de pessoas em todo mundo, com prevalência que depende da idade, sexo e 

do tipo de incontinência urinária (Cavenaghi, 2009).  

 
A prevalência estimada, em diversos países, varia entre 10% e 30% 

para as mulheres entre os 15 e 64 anos (Krause et al., 2003), os 14 e 71,5% entre os 

40 e 60 anos (van der Vaart et al., 2002), os 20 e 45% acima da meia idade (Stach-

Lempinen et al., 2001), 26 a 31% para todas as idades (Hagglund et al., 2001), 8 a 51% 

(O’Conor et al., 1998), ou os 5 a 35% em idosos (Dugan et al., 1998). Apesar da 
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variabilidade destes dados reconhece-se que é um problema relativamente comum e 

desagradável. 

 

3.3.3 Fatores predisponentes 

 

Os fatores de risco comumente descritos e associados ao de-

senvolvimento de IU são: parto vaginal quando, na passagem do feto, podem ocorrer 

danos à musculatura e inervação locais; partos traumáticos com o uso de fórceps e/ou 

episiotomias; multiparidade e gravidez em idade avançada; obesidade; etnia; diabetes; 

infecções urinárias e menopausa, por conta do hipoestrogenismo (Dellú et al., 2008). 

 Outros fatores de risco que devem também ser avaliados são: 

fumo, ingestão de líquidos, medicamentos que atuam no sistema nervoso central e no 

trato urinário e cirurgia pélvica prévia. Outras condições que levam à incontinência e 

devem ser investigadas são: neoplasia vesical, litíase vesical, obstrução infravesical, 

fatores emocionais e doenças neurológicas como: doença de Parkinson, acidente 

vascular encefálico, mielite, esclerose múltipla, traumatismo raqui-medular, demência 

(D’ancona et al., 2006). 

 

3.3.4 Classificação 

 

 

 Dentre os vários tipos de IU feminina, a mais freqüente é a 

incontinência urinária de esforço (IUE), definida como a queixa de perda involuntária de 

urina no esforço físico, espirro ou tosse (Abrams et al., 2002). Entretanto, ainda de 

acordo com a terminologia e padronização da ICS, a IUE pode ser considerada como 

um sintoma, um sinal, uma observação urodinâmica ou uma condição como um todo, 

que é a combinação destes fatores (Abrams et al., 2002). A IUE é confirmada durante o 

estudo urodinâmico, pela perda de urina através do meato externo da uretra quando a 

pressão intravesical excede a pressão máxima de fechamento uretral, na ausência de 

contração do músculo detrusor.  
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 Dependendo da faixa etária, das características da população, da 

definição e do critério diagnóstico utilizado, a prevalência da IUE pode variar de 12% a 

56% (Burgio et al., 1991; Peyrat et al., 2002). Cerca de metade das mulheres 

incontinentes apresentam IUE, sendo mais comum entre 25 e 49 anos de idade, com 

um pico na quarta década de vida (Hannestad et al., 2000; Minassian et al., 2003). Em 

um estudo brasileiro, quando considerada a queixa clínica, a prevalência da IUE foi de 

36%, sendo, entretanto, confirmada através do estudo urodinâmico em apenas 29% 

(Feldner junior et al., 2002). Em Campinas, Estado de São Paulo, através de um 

inquérito populacional, 35% das mulheres climatéricas entre 45 e 60 anos, queixavam-

se de IUE (Guarisi et al., 2001). 

Como visto, a IUE é muito freqüente entre as mulheres jovens e de 

meia idade, não somente nas idosas. As mulheres jovens e na meia-idade são 

profissional e socialmente ativas, e essa condição provavelmente representa um 

grande impacto, causando efeitos negativos na qualidade de vida (Hannestad et al., 

2000; Minassian et al., 2003; Ortiz, 2004).  

 O outro tipo de incontinência urinária é a bexiga hiperativa (BH), 

hiperatividade detrusora ou incontinência urinária de urgência (IUU) que é a perda de 

urina seguida da urgência ou vontade imperiosa de urinar, antes que a pessoa consiga 

chegar ao local adequado pra urinar (Abrams, 2002).  Em um dos estudos encontrados 

podemos citar o de Milson et al., (2001) feito com 16.766 pessoas em seis países da 

Europa que encontrou uma prevalência de 14% de bexiga hiperativa, e em outro 

estudo estima-se que 17 milhões de norte-americanos são afetados pela BH. A 

prevalência de BH é elevada e aumenta com a idade. Em outro estudo epidemiológico 

europeu realizado em 2000 se observou que a prevalência total de BH oscilava entre 

12% e 22% em pessoas acima de 40 anos.  

A sua fisiopatologia é caracterizada pela presença de contrações 

involuntárias e não inibidas do músculo detrusor na fase de enchimento vesical, que 

desencadeiam a sensação súbita de urgência miccional, ocasionando a perda urinária. 

É de etiologia complexa e não há ainda um consenso para suas causas específicas, 
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sendo mais comum após lesões neurológicas e por obstrução vesical crônica 

(Azevedo, 2008). 

 Já na incontinência urinária mista há uma combinação da IUE e da 

IUU. Cerca de um terço das mulheres apresentam este tipo de incontinência (Botelho 

et al., 2007). 

 

 

3.3.5 Diagnóstico da incontinência urinária 

 

 Para o diagnóstico adequado da incontinência urinária, além de 

uma anamnese completa e de um exame físico bem detalhado, existe um exame de 

grande importância, o Estudo Urodinâmico (EUD) (Moreno, 2004). 

Ele faz o diagnóstico de diversas patologias do trato urinário, não só 

apenas o fechamento do diagnóstico dos tipos de IU. Trata-se hoje de um poderoso 

método de investigação das disfunções miccionais. 

 A urodinâmica é definida pela Sociedade Internacional de 

Continência como o estudo morfológico, fisiológico, bioquímico e hidrodinâmico do 

transporte urinário (Navío et al., 2003). É constituído de vários parâmetros que são 

avaliados durante a fase de enchimento ou esvaziamento miccional. Contudo, é um 

exame invasivo não isento de complicações, de longa duração e dividido em diversas 

etapas, cada qual com seu grau de exposição física e desgaste emocional ao paciente 

(Araujo, et al., 2007). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia pode ser indicado nas 

mulheres nos seguintes casos: infecção do trato urinário de repetição, bexiga 

neurogênica, alteração de fluxo, incontinência urinária, quando outros exames não 

foram conclusivos, programação cirúrgica, fracasso cirúrgico e recidivas, falha de 

tratamento clínico, pós-trauma e em pacientes com lesão neurológica (Sociedade 

Brasileira de Urologia, 2010). 
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O Estudo Urodinâmico deve ser feito em ambiente privativo 

confortável, com controle de infecção. Devem-se explicar todos os passos do 

procedimento ao paciente, buscando extrair ao máximo a história. Primeiro passo é a 

fluxometria (estudo da eliminação espontânea da urina) no qual o paciente é orientado 

urinar na cadeira específica para o exame e esvaziar espontaneamente todo o 

conteúdo vesical. Na cadeira há possibilidade de monitoração (registro gráfico pelo 

fluxo, ou seja, volume que passa pela uretra em uma unidade de tempo) que será 

gravado e sua interpretação deverá ser correlacionada com a anamnese. Em seguida é 

colocada a sonda vesical de duplo lúmem para a infusão de soro fisiológico e 

monitorização da atividade e pressão vesical e o balão intra-retal (dentro do reto) ou 

intravaginal (dentro da vagina) para a monitoração da pressão abdominal e pressão 

vesical (Sociedade Brasileira de Urologia, 2010). 

Em seguida é a Cistometria, onde se observa durante a infusão do 

soro fisiológico se há contrações involuntárias do detrusor. Ao atingir 200 ml paramos a 

infusão e passamos a realizar as manobras de Valsalva (consiste manobras de tosse) 

com o paciente de pé ou situações que o paciente refere às perdas para verificar se há 

perda de urina. A pesquisa da Pressão da Perda sob Esforço (PPE) marca a menor 

pressão vesical ou abdominal que causa a perda urinária de contração do detrusor, 

podendo orientar no diagnóstico de Incontinência Urinaria por Esforço. E por último é 

feito o estudo fluxo/pressão quando o paciente deverá estar em posição utilizada na 

micção. Esta etapa é essencial para uma classificação completa das desordens do 

Trato Urinário Inferior, sofrendo avaliação: tempo de abertura, pressões pré-miccionais, 

pressões de abertura, pressão de fluxo máximo, pressão vesical máxima e pressão de 

contração no fluxo máximo (Sociedade Brasileira de Urologia, 2010). 

 

3.3.6 Qualidade de vida  

 

 A qualidade de vida é um termo muito freqüente em investigações 

e estudos de inúmeras áreas do conhecimento humano, em especial da saúde 

(Azevedo, 2008). 
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 O termo e o conceito de qualidade de vida surgiram com o 

crescimento e o desenvolvimento econômico ocorridos após a Segunda Guerra 

Mundial, nos Estados Unidos da América, para descrever efeito de aquisição de 

diferentes bens na vida das pessoas. A evolução tecnológica e os conceitos de 

economia em saúde tornaram necessária a avaliação não só da eficácia e da 

toxicidade das intervenções, mas também do seu impacto na qualidade de vida dos 

indivíduos (Carr et al., 1996; Wyman, 1998). 

 Para Nahas (2003), a QV é diferente de pessoa pra pessoa e tende 

a mudar ao longo da vida de cada um. Existe, porém, um consenso de que são 

múltiplos os fatores que determinam a QV de pessoas ou comunidades. 

 O termo QV tem enfoque multidimensional. Apesar de possuir 

muitas definições, é sabido que tem o intuito de avaliar o efeito de determinados 

acontecimentos e aquisições na vida das pessoas. Entre eles, estão incluídas as 

condições de saúde física, funções cognitivas, a satisfação sexual, as atividades do 

cotidiano, o bem-estar emocional e a vida familiar e social. Quando esses 

acontecimentos estão ligados à saúde, baseiam-se em dados mais objetivos e 

mensuráveis e dizem respeito ao grau de limitação e desconforto que a doença ou sua 

terapêutica acarretam ao paciente e à sua vida, enfim, o quanto o adoecer altera a 

qualidade de vida (Silva, 1996). 

Desde que a expressão QV foi introduzida na saúde, o número de 

instrumentos com o objetivo de avaliar cresceu muito, principalmente nos Estados 

Unidos e na Europa. E eles tanto fornecem dados quantitativos sobre a QV, como 

também avaliam resultados de tratamentos, fornecendo melhores evidências científicas 

(Azevedo, 2008). 

Fitzpatrick et al., (1998) dizem que o conceito de qualidade de vida 

está relacionado com a percepção do indivíduo sobre seu estado de saúde em grandes 

domínios ou dimensões de sua vida. 

A QV das mulheres incontinentes é afetada de diversas maneiras. 

Elas passam a se preocupar com a disponibilidade de banheiros, envergonham-se com 

o odor de urina e sentem-se freqüentemente sujas, chegando a apresentar infecções 



19 

 

 

 

urinárias repetidas. Muitas apresentam dificuldade no intercurso sexual, seja por perda 

de urina, pelo medo de interrompê-lo para urinar ou simplesmente por vergonha 

perante o parceiro. Alguns sintomas associados à IU afetam a qualidade do sono das 

mulheres, como a noctúria e a enurese noturna. A privação de sono pode levar ao 

cansaço e à diminuição da energia (Auge et al., 2006). 

Lopes e Higa (2006) relataram em seu estudo que a IU provoca 

sentimentos de baixa auto-estima na mulher, interfere no seu trabalho, na sua atividade 

sexual, restringe o contato social, atrapalha as tarefas domésticas. Acarreta, também, 

problemas econômicos devido a gastos com absorvente, podendo dificultar o trabalho 

fora de casa, chegando até mesmo a desencadear um alto índice de depressão em 

mulheres. 

Pela possibilidade de ocorrer diversas alterações sociais, pessoais, 

físicas e emocionais das mulheres frente à perda urinária, é relevante sempre verificar 

e avaliar a QV destas mulheres, valorizando assim a opinião do paciente sobre sua 

própria condição de saúde.  

Essa avaliação da QV ajuda a selecionar e monitorar os resultados 

dos tratamentos clínicos e Fisioterapêutico.  

 

3.3.7 Questionários de qualidade de vida em incontinência urinária 

 

Os questionários de QV oferecem excelente modo de se iniciar o 

diálogo entre a paciente e o médico, a enfermeira ou fisioterapeuta (Moreno, 2004). 

Como medidas objetivas de QV, existem na literatura os 

questionários que podem ter características genéricas ou específicas. Os genéricos 

são utilizados para pessoas saudáveis ou com qualquer tipo de doença. Já os 

questionários específicos visam avaliar a QV em determinadas doenças ou problemas 

(Azevedo, 2008). Quanto maior a especificidade do questionário utilizado, maior será a 

sensibilidade do instrumento para o estudo. Os instrumentos específicos têm como 
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vantagem a capacidade de detectar particularidades da qualidade de vida em 

determinadas situações. Eles avaliam, de maneira individual e específica, 

determinados aspectos de qualidade de vida como as funções físicas, sexual, o sono, a 

fadiga entre outros (Dantas et al., 2003). 

Souza (2004) comenta que os questionários auto-administrados ou 

preenchidos por meio de entrevista são os métodos mais viáveis para avaliar o impacto 

da IU da paciente sobre sua QV. (Câmara et al., 2009). No Brasil, encontram-se 

adaptados e validados o King's Health Questionnaire (KHQ) (Tamanini et al., 2003 e 

Fonseca et al., 2005), o Overactive Bladder  Questionnaire – Short Form (OABq- SF) 

(Palma et al., 2007), o Qualidade de vida e incontinência (I-QOL) (Almeida et al., 2004) 

e o ICIQ- SF (Tamanini et al., 2004). 

Segundo Kelleher et al., (1997) autores do KHQ, a QV relacionada à 

saúde das pessoas incontinentes é um construto multidimensional e subjetivo, que 

exige avaliação específica dos sintomas do trato urinário, das limitações físicas e dos 

aspectos sociais e psicológicos relacionados à perda urinária, bem como o uso de 

medidas de gravidade.  

 Considerando-se que nenhum desses questionários traduzidos e 

validados ao nosso idioma atende igualmente a todos os tipos de IU, aderimos ao KHQ 

pois é recomendado pelo 3rd Internacional Consultation on Incontinence (Azevedo, 

2008) com o nível A, e particularmente por sua ampla abordagem, fácil compreensão, 

especificidade e aplicabilidade, optou-se por esse questionário neste estudo. 

 Diante das diversas alterações sociais, pessoais e emocionais 

frente à IU, é relevante avaliar a QV destas mulheres, valorizando assim a opinião da 

paciente sobre sua própria condição de saúde, descobrindo com isso o impacto que 

esta condição causa na QV e no cotidiano destas mulheres (Rett et al., 2007; Câmara 

et al., 2009). 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

O delineamento do estudo foi do tipo transversal, descritivo com 

mulheres na zona urbana do município de Maceió, Alagoas, nos anos de 2009 e 2010. 

 

4.2 Causuística 

 

4.2.1 População de referência 

Foi aplicado um questionário de qualidade de vida, o KHQ, em 

mulheres de 40 a 80 anos com incontinência urinária comprovada ou não pelo estudo 

urodinâmico, que eram atendidas pelo sistema único de saúde (SUS) em sete postos 

referência um em cada distrito de Maceió, e através dos convênios e particulares, nos 

seguintes locais: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió-AL/ Uroclínica, 

Hospital Arthur Ramos e Clínica Pró-mulher de Assistência à Saúde Feminina. Estes 

são hospitais e clínicas que realizam o estudo urodinâmico e atendimento médico a 

pacientes com queixas urinárias na cidade de Maceió-AL. Atualmente este exame é 

realizado somente através de convênios e particulares, uma vez que a única instituição 

que realizava o exame de urodinâmica pelo SUS há mais de três anos já não o realiza. 

Portanto a proposta foi comparar pacientes atendidas pelo SUS que 

não apresentavam estudo urodinâmico, sendo a incontinência urinária definida através 

de queixa subjetiva de perda urinária uma vez por semana nos últimos três meses, com 

pacientes que possuíam ou não estudo urodinâmico comprovando a incontinência 

urinária, realizados em convênios e particular. 

Fundada em 1815, a capital de Alagoas, Maceió, está situada na 

Região Nordeste do Brasil, possui uma área de 512,8 km², com uma população de 
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896.965 habitantes, sendo um total de 139.899 mulheres na faixa etária de 40 a 80 

anos (IBGE, 2007). Com índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,739, está na 

melhor situação entre os demais municípios do estado, figurando entre as cidades 

brasileiras com médio desenvolvimento humano. 48,36% da população da cidade 

encontra-se em situação de pobreza e os 10% mais ricos da população concentram 

56,42% da riqueza. 

A cidade é dividida em sete distritos sanitários, como mostra a figura 

4, onde cada distrito sanitário possui um posto de saúde referência a esse distrito, por 

possuir profissionais especializados em diversas áreas: Médicos especialistas 

(Urologista, Ginecologista e obstetra, Pediatras, Dermatologistas, Cardiologistas), 

Fisioterapeuta e outros profissionais; além de realizar alguns exames e vacinas.  

No 1º distrito o posto referência é o Oswaldo Brandão, no 2º distrito 

é a Unidade de saúde Roland Simon, no 3º distrito é a Unidade de saúde da 

Pitanguinha, no 4º distrito é o Pam Bebedouro, no 5º distrito temos como referência a 

unidade de saúde João Paulo II, no 6º distrito é a unidade de saúde Hamilton Falcão e 

no 7º distrito é a unidade de saúde Djalma Loureiro. 
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Figura 4: Mapa da cidade do município de Maceió, conforme distribuição dos distritos 
sanitários e unidades de saúde (Fonte: Secretaria de Saúde do município de Maceió). 
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4.3 Amostragem  

 

4.3.1 Cálculo do tamanho da amostra 

 

 Total de mulheres na faixa etária de 40 a 80 anos em Maceió é de 

139.899 (IBGE, 2007). Aplicando-se a fórmula para obter uma amostra que fosse 

representativa a mulheres desta faixa etária. 

           

Foi utilizado um n0 que é a primeira aproximação do tamanho da 

amostra, E0 é o erro amostral tolerável (.: 5% = 0,05), N é o número de elementos da 

população e n é o tamanho da amostra. Com um E0 de 0,05 foi encontrado um n0 de 

400. E por fim um n de 398,85 mulheres (datalyzer, 2007). 

 E foi utilizada uma amostra não probabilística por conveniência das 

pacientes atendidas nas clínicas e nos ambulatórios dos hospitais que autorizaram 

explicitamente o trabalho de coleta de dados, e dos postos de saúde referência dos 

sete distritos de Maceió.  Estas pacientes eram encaminhadas pelos médicos 

urologistas ou ginecologistas à medida que saíam da consulta ou do exame de 

urodinâmica, sendo então abordadas pela pesquisadora para aplicação do questionário 

de qualidade de vida e coleta de dados de forma voluntária. 

Após serem encaminhadas pelos médicos do setor, e de forma 

voluntária, eram informadas sobre o presente estudo e sobre o termo de consentimento 

livre e esclarecido (anexo I). 
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4.3.2 Protocolo de pesquisa 

As participantes da pesquisa, após assinatura termo de 

consentimento livre e esclarecido, eram solicitadas a responder a um questionário de 

qualidade de vida na incontinência urinária o King´s Health Questionnaire (KHG) que foi 

aplicado individualmente pela pesquisadora principal. 

Após aplicação do questionário elas foram informadas de que ao 

término da pesquisa poderiam participar, de forma voluntária, de um grupo de 

orientações gerais e fisioterapêuticas sobre incontinência urinária, como também, se 

assim lhes conviesse, teriam acesso ao tratamento fisioterapêutico gratuito na Clínica 

Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde – FCBS, do 

Centro Universitário Cesmac.  

 

A pesquisadora freqüentava os hospitais privados todos os dias da 

semana tanto no período da manhã como da tarde, a depender dos dias de 

atendimento médico urológico em que era realizado o estudo urodinâmico. E nos 

postos de saúde referência do município de Maceió nos períodos da tarde todos os 

dias da semana por um período médio de um mês e meio em cada um dos postos, a 

depender do término da coleta.  

 

4.3.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos indivíduos do sexo feminino, não vulneráveis, que 

apresentassem incontinência urinária (com queixa de uma perda urinária por semana 

nos últimos 3 meses, comprovada ou não através de estudo urodinâmico), cuja idade 

estava representada entre 40 e 80 anos de idade e sem histórico de cirurgia de 

incontinência. 
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4.3.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas as mulheres que apresentaram distúrbios de 

cognição ou distúrbios psicológicos que impedissem de responder ao questionário de 

qualidade de vida na incontinência urinária, assim como gestantes e puérperas. 

 

4.4 Variáveis  

 

Com base na revisão da literatura foi construído um instrumento de 

coleta de dados com as seguintes variáveis: a variável primária foi obtida através do 

escore do Kings Health Questionnaire- KHQ (Fonseca et al., 2005) (Anexo 3) e as 

variáveis secundárias foram coletadas através de um formulário de coleta de dados 

elaborado pela pesquisadora (Apêndice 1). 

 

4.4.1 Variável primária 

 

Os domínios/ escores do Questionário de Qualidade de Vida na 

mulher com incontinência urinária (KHQ). 

 

4.4.1.1 Instrumento: 

 

Para avaliação da qualidade de vida na mulher com incontinência 

urinária foi utilizado o Kings Health Questionnaire- KHQ (Fonseca et al., 2005) (Anexo 

3), por se tratar de um instrumento que avalia o impacto dos sintomas do trato urinário 

baixo na qualidade de vida de mulheres e por usar ambos os métodos de avaliação, 

tanto a presença de sintomas de incontinência urinária quanto seu impacto relativo, o 

que leva a resultados mais consistentes.  
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Foi verificada a qualidade de vida através dos escores do KHQ. São 

vinte perguntas divididas em nove domínios: a percepção da saúde, o impacto da 

incontinência, as limitações do desempenho das tarefas, a limitação física e limitação 

social, o relacionamento pessoal, as emoções, o sono/energia e as medidas de 

gravidade. 

O escore é somado a partir das respostas, onde são atribuídos 

valores numéricos, somados e avaliados por domínios. As respostas foram baseadas 

numa escala numérica crescente e proporcional à intensidade da queixa (0=não/não se 

aplica; 1=um pouco/às vezes; 2=mais ou menos/várias vezes; 3=muito/sempre), 

exceção feita ao domínio percepção geral de saúde, que tem cinco opções de 

resposta: muito boa, boa, regular, ruim, muito ruim. O KHQ é pontuado por cada um 

dos seus domínios, não havendo, portanto, escore geral. Os escores variam de zero a 

100, e quanto maior a pontuação obtida, pior é a qualidade de vida relacionada àquele 

domínio. 

Para calcular o escore usar as fórmulas abaixo: 

PERCEPÇÃO GERAL DE SAÚDE 

Pontuação = ((Pontuação da Questão 1 - 1) / 4) x 100 

 

1 – Muito boa 

2 – Boa 

3 – Regular 

4 – Ruim 

5 – Muito ruim 

 

IMPACTO DA INCONTINÊNCIA 

Pontuação = ((Pontuação da Questão 2 - 1) / 3) x 100 

 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 
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LIMITAÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS 

Pontuação = (((Pontuação das Questões 3a + 3b) - 2) / 6) x 100 

 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 

 

LIMITAÇÕES FÍSICAS 

Pontuação = (((Pontuação das Questões 4a + 4b) - 2) / 6) x 100 

 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 

 

LIMITAÇÕES SOCIAIS 

Pontuação = (((Pontuação das Questões 4c+ 4d + 5c) - 3) / 9) x 100** 

** Se a pontuação da Questão 5c >= 1; se 0, então ..-2) / 6) x 100 

 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 

 

RELAÇÕES PESSOAIS 

Pontuação = (((Pontuação das Questões 5a + 5b) - 2) / 6) x 100*** 

*** Se a pontuação das Questões 5a + 5b >= 2, 

 Se (5a + 5b) = 1; ........-1) / 3) x 100 

Se (5a + 5b) = 0; .........tratar como "missing value" (não aplicável) 
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0 – Não aplicável 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 

 

EMOÇÕES 

Pontuação = (((Pontuação das Questões 6a + 6b + 6c) - 3) / 9) x 100 

 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 

 

SONO E ENERGIA 

Pontuação = (((Pontuação das Questões 7a + 7b) - 2) / 6) x 100 

 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 

 

 

MEDIDAS DE GRAVIDADE 

Pontuação = (((Pontuação das Questões 8a + 8b + 8c + 8d + 8e) - 5) / 15) x 100 

 

1 – Nem um pouco 

2 – Um pouco 

3 – Moderadamente 

4 – Muito 
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 O questionário foi originalmente padronizado para ser auto-

administrado, porém a aplicação foi feita na forma de entrevista, onde as perguntas 

foram feitas pela pesquisadora principal frente à mulher, tomando o cuidado de saber 

usar a palavra “problema” presente em algumas perguntas do questionário, para não 

induzir as mulheres a acharem que tem um “problema de bexiga”. 

 

4.4.2 Variáveis secundárias 

 

A) Condições sócio-econômicas 

           Representa quanto em reais a família recebe por mês: 

 Até um salário mínimo,  

 Acima de um a três salários mínimos,  

 Acima de três a cinco salários mínimos e 

 Acima de cinco salários mínimos. 

 

B) Tipos de incontinência urinária 

 IUE 

 IUU 

 IUM 

Incontinência urinária de esforço (IUE) é a perda urinária que ocorre 

durante esforços físicos e quando o aumento de pressão intravesical supera a pressão 

intra-uretral na ausência de contração do detrusor; incontinência urinária de urgência 

(IUU) é a perda urinária que ocorre com um desejo imperioso de urinar sendo 

acompanhado de contração do detrusor e incontinência urinária mista (IUM) quando 

apresenta os dois tipos anteriores de incontinência, a de esforço e a de urgência. 
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C) Tempo decorrido de incontinência urinária  

 Se menor que um ano,  

 Maior ou igual a um ano. 

 

D) Grau de escolaridade  

 Não-alfabetizada,  

 Alfabetizada,  

 Ensino fundamental,  

 Ensino médio e  

 Ensino superior. 

 

E) Estado civil  

 Solteira, 

 Casada,  

 Viúva,  

 União estável,  

 Separada/Divorciada. 

 

F) Tipo de trabalho e atividade exercida  

 Do lar,  

 Estudante,  
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 Empregada,  

 Desempregada e  

 Aposentada. 

 

G) Idade 

É a idade calculada, em anos completos, no último dia do mês de 

referência da pesquisa, com base no dia, mês e ano do nascimento da pessoa. Foi 

calculado por meio da data de nascimento do indivíduo que foi verificada em um 

documento de identidade com foto. 

 

H) Tipo de parto  

 Normal,  

 Cesariano, 

 Ambos e 

 Nenhum. 

 

I) Paridade  

 Nulípara, 

 Primípara, 

 Paucípara e  

 Multípara.  
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4.5 Análise estatística 

 

Após a coleta, os dados foram armazenados em planilha eletrônica 

(Microsoft Excel 2003®. Redmond, WA, EUA) na forma de banco de dados. 

  

O cálculo do escore do KHQ foi feito através de uma calculadora 

eletrônica com fórmulas matemáticas através da planilha do Excel criada pela autora, 

que fez a validação do mesmo (Eliana et. al, 2005). 

Os dados tabulados foram processados pelo aplicativo para 

microcomputador Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) (versão 17.0 for 

Windows, SPSS Inc). A estatística descritiva para as variáveis numéricas incluiu 

cálculos da média, desvio padrão (DP) e intervalo de confiança a 95% (IC 95%) para 

cada ponto estimado, os valores de α menores que 0,05. Para comparar os dois grupos 

de estudo (SUS e Convênio) com relação às variáveis categóricas, foi utilizado o teste 

qui-quadrado, adotando-se o nível de significância de 5% (0,05). 

Os resultados foram tabulados e as variáveis de cada grupo foram 

calculadas e dispostas nas formas gráfica e tabular. 

 

4.6 Aspectos éticos  
 

 

 Atendendo às normas de pesquisa envolvendo seres humanos, o 

projeto foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Maceió, AL com o protocolo de 

nº836 em abril de 2008 e no Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo/Hospital São Paulo (UNIFESP) com o protocolo de n° 1228/08. 
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4.7 Normas utilizadas para referências bibliográficas 

 

Para as citações e elaboração das referências bibliográficas, utilizou-

se formato proposto pelo Comitê Internacional de Revistas Médicas, conhecido como 

Grupo de Vancouver (International Commitee of Medical Journal Editors, 2008). 

 Para abreviatura dos títulos dos periódicos, empregou-se o formato 

MEDLINE e LILACS. Caso o título não estivesse contido nestas bases, a abreviatura foi 

feita utilizando a Norma Internacional ISO4 (International Serials Data System, 1985). 
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5 RESULTADOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos no presente 

estudo acerca da qualidade de vida das mulheres com incontinência urinária na cidade 

de Maceió-AL de 40 a 80 anos de idade. Para tanto, estão divididos em: Características 

sócio-demográficas e gineco-obstétricas e a qualidade de vida destas mulheres. 

 

5.1 Caracterização demográfica e gineco-obstétrica da amostra 

 

Na presente pesquisa, inicialmente a amostra foi composta de 400 

mulheres. Entretanto, 45 delas foram excluídas da pesquisa por motivos pessoais das 

entrevistadas (“medo de serem identificadas”). Em atendimento ao TCLE foram, então, 

retiradas da pesquisa. Assim a amostra totalizou 355 mulheres, sendo 175 atendidas 

pelo SUS e sem estudo urodinâmico que comprovasse a IU e 180 mulheres atendidas 

por convênio ou particular e com estudo urodinâmico comprovando o tipo de IU. 

A idade média e desvio padrão das mulheres atendidas pelo SUS foi 

53,6 ±10,3 anos e de 54,7 ±12,1 anos, respectivamente, nas mulheres, atendidas por 

convênios e particulares. 

As características sócio-demográficas das mulheres com IU na 

cidade de Maceió com idade entre 40 e 80 anos que são atendidas nos postos de 

saúde referência dos sete distritos do SUS e das mulheres que são atendidas através 

de convênios e particulares, encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 1: Distribuição dos dados sócio-demográficos da amostra total de mulheres 
com IU atendidas nos postos de saúde do SUS e nos convênios e particulares em 
Maceió-AL. 
 

Variável Categoria Posto de Saúde - 
SUS 

Convênio/Particular 
Valor de 

p 

  n % n %  

 
 
Estado Civil 

 
Solteira 15 8,6 7 3,9 0,000 
Casada 77 44,0 113 62,8  
Separada/ divorciada 34 19,4 23 12,8  
União estável 19 10,9 3 1,7  
Viúva 30 17,1 34 18,9  

 
 
Trabalho 

Do lar 61 34,9 58 32,2 
Teste não 
aplicado  

Empregada 51 29,1 98 54,4  
Desempregada 8 4,6 0 0,0  
Aposentada 55 31,4 24 13,3  

 
 
Escolaridade 

 
Não alfabetizada 7 4,0 3 1,7 0,000 
Alfabetizada 17 9,7 8 4,4  
Ensino Fundamental 85 48,6 37 20,6  
Ensino Médio 54 30,9 64 35,6  
Ensino Superior 12 6,9 68 37,8  

 
Condição 
sócio-
econômica 

 
Menos de 1 salário 54 30,9 21 11,7 0,000 
De 1 a 3 salários 113 64,6 56 31,1  
Acima de 3 a 5 
salários 6 3,4 50 27,8  
Acima de 5 salários 2 1,1 53 29,4  

 
Legenda:% - percentual; n- número da amostra, p- nível de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
 

Em relação aos dados da tabela 1, foi utilizado o teste qui-quadrado, 

adotando-se o nível de significância de 5% (0,05). Houve diferença significativa para as 

variáveis estado civil, escolaridade e condição sócio-econômica, indicando que existem 

diferenças entre as mulheres que são atendidas pelo SUS e convênios e particulares 

na cidade de Maceió- AL, com renda menor e baixa escolaridade nas que são 

atendidas pelo SUS.  

Visto através de um achado de 29,4% com renda familiar acima de 

cinco salários mínimos e de 37,8% com nível superior nas mulheres atendidas pelos 

convênios e com 1,1% de renda familiar acima de cinco salários e 6,9% com nível 

superior nas atendidas pelo SUS. 
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É possível verificar também que existe mais união-estável entre as 

mulheres atendidas pelo SUS (10,9%) do que nas atendidas pelos convênios (1,7%), e 

que há mais mulheres casadas (62,8%) nas atendidas pelos convênios que nas 

atendidas pelo SUS (44%). 

Em relação à atividade profissional, 34,9% das entrevistadas 

atendidas pelo SUS eram do lar, 29,1% empregadas, 4,6% desempregadas e 31,4% 

aposentadas. Nas atendidas pelo convênio e particular 32,2% eram donas de casa, 

54,4% empregadas, 13,3% aposentadas. Chama atenção o fato de não ter nenhuma 

desempregada neste grupo. 

Na tabela 2 são apresentados os dados Gineco-obstétricos das 

mulheres com IU na cidade de Maceió com idade entre 40 e 80 anos, atendidas nos 

postos de saúde referência dos sete distritos do SUS e das mulheres que são 

atendidas através de convênios e particulares. 
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Tabela 2: Caracterização dos dados Gineco-obstétricos de acordo com a amostra total 

de mulheres com IU atendidas nos postos de saúde do SUS e nos convênios e 

particulares em Maceió-AL. 

Variável Categoria Posto de Saúde 
- SUS 

Convênio/Particular Valor de 
p 

n % n % 

 
 
Cirurgias 

Períneo 16 9,1 30 16,7 0,001 
Prolapsos 10 5,7 8 4,4  
IU 0 0,0 9 5,0  
Nenhuma 139 79,4 114 63,3  

 
Tempo de IU 
 

Menos de 1 ano 28 16,0 42 23,3 0,083 
1 ano ou mais 147 84,0 138 76,7  

 
Estudo 
Urodinâmico 

Foi realizado 0 0,0 178 98,9 0,000 

Não foi realizado 175 100,0 2 1,1  

 
 
Tipo de parto 

 
Nenhum 3 1,7 13 7,2 0,000 
Vaginal 112 64,0 75 41,7  
Cesariana 27 15,4 37 20,6  
Ambos 33 18,9 55 30,6  

 
Paridade 

Nulípara 3 1,7 18 10,0 0,000 
Primípara 23 13,1 24 13,3  
Paucípara 35 20,0 53 29,4  
Multípara 114 65,1 85 47,2  

 
Tipo de IU 

IUE 82 46,9 99 55,0 0,255 
IUU 45 25,7 43 23,9  
IUM 48 27,4 38 21,1  

 
Legenda: IU – incontinência urinária, % - percentual; n- número da amostra, p- nível de 
significância. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Para comparar os 2 grupos de estudo (SUS e Convênio) com 

relação às variáveis gineco-obstétricas, foi utilizado o teste qui-quadrado, adotando-se 

o nível de significância de 5% (0,05). Houve diferença significativa para as variáveis de 

parto, paridade, cirurgias e estudo urodinâmico. Para as variáveis tipo de incontinência 

e tempo de incontinência urinária a diferença não foi estatisticamente significativa. 

Houve uma predominância de partos vaginais nos dois grupos de 

mulheres, com 41,7% nas mulheres dos convênios e 64% nas atendidas pelo SUS, 

com um achado maior de cesarianas (20,6%) e de ambos os partos (30,6%) no grupo 

de mulheres atendidas pelos convênios. Quanto à paridade, ambos os grupos também 
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tiveram mais de dois partos com 65,1% nas atendidas pelo SUS e 47,2% nas de 

convênio. Foram feitas mais cirurgias nas mulheres que têm convênios particulares. O 

estudo urodinâmico não foi realizado por nenhuma das entrevistadas do SUS, tendo 

sido feito por 98,9% das de convênio.  

Conforme a tabela 2, as cirurgias encontradas na pesquisa no grupo 

das mulheres com atendimento pelo SUS foram: 9,1% com reparo de períneo, 5,7% 

com cirurgias de prolapsos, 79,4% sem nenhuma cirurgia e 5,7% com mais de uma 

cirurgia; no outro grupo de mulheres foram encontradas 16,7% com cirurgia de períneo, 

4,4% com alguma cirurgia de prolapso, 5% com cirurgia de IU, 63,3% com nenhuma 

cirurgia e 10,6% com mais de uma cirurgia. 

A maioria das mulheres dos dois grupos, mais de 76,7%, apresentou 

queixa de IU há mais de um ano. Os tipos de IU encontradas em nosso estudo foram: 

46,9% com IUE, 25,7% com IUU e 27,4% com IUM nas mulheres atendidas pelo SUS; 

nas mulheres dos convênios foi encontrado 55% de IUE, 23,9% com IUU e 21,1% de 

IUM como mostra o gráfico 1. Não havendo diferença estatisticamente significativa, 

conforme dito anteriormente. 
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Gráfico 1: Porcentagem do tipo de Incontinência urinária por atendimento. 

 
 
Legenda:IUE – Incontinência urinária de esforço, IUU – Incontinência urinária de 
urgência, IUM – Incontinência urinária mista. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.2 Qualidade de vida  

 

Os resultados referentes à QV verificados através do questionário de 

Qualidade de Vida King’s Health Questionnaire das mulheres com IU na cidade de 

Maceió-AL, com faixa etária de 40 a 80 anos, que são atendidas por convênios e 

particulares e pelas atendidas pelo SUS serão apresentados através da tabela 1, 

usando a média e desvio padrão dos escores dos domínios. Para comparar as 

distribuições das variáveis foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, 

adotando-se o nível de significância de 5% (p< 0,05).  
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Tabela 3: Média e desvio padrão dos escores dos domínios do KHQ aplicado nas 

pacientes. 

Variável Posto de Saúde – 
SUS 

Convênio/Particular 
Valor de p 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Saúde Geral 
 

69,1 18,1 49,3 23,7 ,000 

Impacto da Incontinência 
 

59,9 24,1 58,6 33,9 ,641 

Limitações Atividades 
diárias 
 

47,2 24,5 35,5 29,9 ,000 

Limitações Físicas 
 

52,0 29,1 46,7 34,3 ,104 

Limitações Sociais 
 

25,6 17,5 21,4 24,1 ,000 

Relações pessoais 
 

28,9 30,6 27,5 32,8 ,448 

Emoções 
 

39,3 26,4 35,2 30,6 ,069 

Sono/disposição 
 

31,9 27,4 28,2 29,4 ,075 

Medidas de gravidade 
 

41,1 18,4 38,8 25,9 ,150 

 
Legenda: p – índice de significância. 
Fonte: Dados da pesquisa.       
  

Houve diferença significativa entre as pacientes do SUS e de convênios 

para os domínios saúde geral, limitações de atividades diárias e limitações sociais com 

p<0,001. Mostrando os maiores escores nas mulheres atendidas pelo SUS, ou seja, 

com pior qualidade de vida, em decorrência da baixa condição sócio-econômica e não 

por ser SUS. Para as demais variáveis, a diferença não foi estatisticamente 

significativa, apesar de vermos que os escores são sempre mais altos nas mulheres 

com IU atendidas pelo SUS. 

Na análise da tendência central dos domínios do KHQ, foi observado que 

os domínios saúde geral, impacto da IU e limitações físicas foram os escores mais 
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elevados no grupo de mulheres com IU atendidas pelo SUS e pelos convênios, ou seja, 

indicando os piores níveis de QV nesses domínios em ambos os grupos . 

A média desses domínios também pode ser vista através do gráfico 2, 

comparando os tipos de atendimento SUS e convênios e particular. 

 

Gráfico 2:  Média dos domínios por tipo de atendimento SUS e Convênio. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Serão apresentados na tabela 4, usando a média e desvio padrão dos 

escores dos domínios por tipo de IU. Para comparar foi utilizado o teste não 

paramétrico de Kruskal- Wallis, adotando-se o nível de significância de 5% (p< 0,05). 

Para os domínios relações pessoais e medidas de gravidade não houve diferença 

significativa. Para os demais outros domínios existiram diferenças estatisticamente 

significantes. 
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Tabela 4: Média e desvio padrão dos domínios de QV por tipo de incontinência 

Urinária. 

  IUE IUU IUM 

Valor 
de p Domínio Média 

Desv. 
Padrão Média 

Desv. 
Padrão Média 

Desv. 
Padrão 

Saúde Geral 52,8 23,3 63,6 20,0 67,7 23,0 ,000 

Impacto 
Incontinência 

51,6 28,1 66,4 29,6 68,3 27,8 ,000 

Limitações 
Atividades diárias 

37,1 28,5 43,0 27,1 48,2 26,4 ,028 

Limitações Físicas 45,7 30,9 48,8 32,9 57,5 31,9 ,023 

Limitações Sociais 18,3 19,3 26,8 20,8 31,0 22,5 ,000 

Relações pessoais 27,2 29,5 27,5 33,2 31,3 36,2 ,904 

Emoções 29,7 25,7 43,9 28,3 46,1 31,0 ,000 

Sono/disposição 19,0 22,3 38,9 29,3 44,3 29,8 ,000 

Medidas de 
gravidade 

38,8 23,9 37,0 18,8 45,2 22,3 ,067 

 
Legenda: p – índice de significância. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A média desses domínios quando comparados com os tipos de IU 

podem ser vista no gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Valores médios dos domínios da QV por tipo de IU. 
 

 

Legenda: IUM – Incontinência Urinária Mista, IUU - Incontinência Urinária de Urgência, 
IUE - Incontinência Urinária de Esforço. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para comparar os tipos de IU com faixa etária, foi utilizado o teste 

qui-quadrado, adotando-se o nível de significância de 5% (0,05). E foi encontrada 

diferença significatica com p<0,001 entre os tipos de IU e as faixas etárias de 40 a 60 

anos e de 61 a 80 anos. Como será visto na tabela 5 logo em seguida. 

 

Tabela 5: Tipo de IU por faixa etária. 

Faixa etária IUE 
 

IUU 
 

IUM 
 

Valor 
de p n % N % n % 

40 a 60 
anos 154 58,8 52 19,8 56 21,4 

 
0,000 

61 a 80 
anos 27 29,0 36 38,7 93 32,3 

 
0,000 

         Fonte: Dados da pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Embora a IU não coloque diretamente a vida das pessoas em risco, 

é uma condição que pode trazer diversas implicações médicas, sociais, econômicas e 

emocionais, afetando adversamente a qualidade de vida. 

Fatores como gênero, idade, condição sócio-econômica, tempo de 

incontinência, atividade profissional e a quantidade de perda urinária podem ser 

responsáveis pelas diferenças do comportamento pessoal frente à IU (Papanicolaou et 

al., 2005). 

Em relação à presença da IU quanto ao tempo do sintoma de perda, 

percebeu-se que 76,7% das mulheres atendidas no SUS e 84% das atendidas por 

convênios ou particular o apresentavam a mais de um ano. Foi relatado pela maioria 

das entrevistadas que esta queixa nunca foi verbalizada, por constrangimento, por 

desconhecerem as terapêuticas disponíveis ou até por considerarem como um 

processo natural do envelhecimento. 

Isto contribui para a explicação da demora em procurar atendimento 

especializado, levando as mulheres, muitas vezes, a tentativas individuais de ajustar o 

estilo de vida às perdas urinárias e não revelando esta problemática ao profissional da 

saúde (Blanes et al., 2001). Burgio et al., (1991) ressalta ainda que há uma forte 

relação entre a freqüência e intensidade da perda com a procura de ajuda, ou seja, as 

mulheres que têm perdas mais severas são as que buscam assistência. 

 No presente estudo foi encontrado um predomínio de mulheres 

com IUE em 46,9% das entrevistadas do SUS e em 55% nas dos convênios, assim 

como no estudo de Mendonça et al., (1997) em que os resultados demonstraram que, 

das 410 mulheres atendidas no Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, a 

prevalência da IU por esforço variou de 12,6 a 48%. Em outro estudo, por inquérito 

populacional domiciliar, realizado no município de Campinas, São Paulo, Guarisi et al., 

(2001) observaram que das 456 mulheres climatéricas pesquisadas 35% apresentaram 

queixa de IU por esforço. 
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Cerca de metade das mulheres incontinentes apresentam IUE, 

sendo mais comum entre 25 e 49 anos de idade, com um pico na quarta década de 

vida (Hannestad et al., 2000; Minassian et al., 2003). Em um estudo brasileiro, quando 

considerada a queixa clínica, a prevalência da IUE foi de 36%, sendo, entretanto, 

confirmada através do estudo urodinâmico em apenas 29% (Feldner junior et al., 2002).  

Em relação à atividade profissional encontramos entre as mulheres 

atendidas pelo SUS 34,9% do lar, 29,1% empregadas, 4,6% desempregadas e 31,4% 

aposentadas. Nas atendidas pelo convênio e particular 32,2% eram do lar, 54,4% 

empregadas e 13,3% aposentadas. Chamou atenção o fato de não haver nenhuma 

desempregada neste grupo, e que as mulheres dos convênios têm mais empregos e se 

aposentam mais tarde que as mulheres do SUS. 

 

Felix (2005) observou que de acordo com o grau de atividade 

profissional exercido pela mulher, o envolvimento emocional com a patologia também 

apresenta variação de severidade. Mulheres que estão exercendo plenamente suas 

atividades profissionais relatam maior sofrimento emocional do que mulheres idosas 

acometidas pela incontinência urinária de esforço. Provavelmente pelo fato de estarem 

em atividades fora de casa e temerem perder urina. 

 

Em nosso estudo predominou grau de escolaridade no ensino 

fundamental nas mulheres do SUS, onde apenas 6,9% tinham nível superior, enquanto 

que no grupo de mulheres de convênio esse número subia para 37,8%. Isso pode ser 

um fator que causa diferenças na QV destas mulheres devido ao desconhecimento 

sobre a IU, sua prevenção e a busca por tratamento adequado.  

 

Helman (2003) e Felix (2005), quando dizem que a formação cultural 

influencia em muitos aspectos da vida das pessoas, inclusive suas crenças, 

comportamentos, percepções, emoções, linguagem, religião, rituais, estrutura familiar, 

dieta, modo de vestir, imagem corporal, conceitos de tempo e de espaço e atitudes 

frente à doença, à dor e a outras formas de infortúnio – podendo, todos, ter importantes 

implicações para a saúde e para a sua assistência. 
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Em relação aos tipos de parto, no presente estudo, tivemos um 

predomínio de partos normais com 64% e 41,7%, respectivamente, nas atendidas pelo 

SUS e nas de convênio, seguido por ambos os partos em 36,1%, no grupo das 

mulheres que tinham convênio. Isto se explica talvez pela opção que elas têm, muitas 

vezes, de escolher o tipo de parto que desejam, predominando a escolha por uma 

cesariana, e decidindo ainda quando fazer a cirurgia de laqueadura durante uma 

cesárea.  

Num estudo com 1700 mulheres, realizado por L. Peyrat et al., 

(2002), foram avaliados os principais fatores de risco epidemiológico na incontinência 

urinária, tendo-se demonstrado que a prevalência de incontinência urinária aumenta no 

caso de parto vaginal e histerectomia. O parto por via vaginal está associado à 

ocorrência de lesões em nível do assoalho pélvico, danificando o suporte pélvico da 

bexiga, de modo que esta e a uretra percam a sua posição normal acima do diafragma 

pélvico. Foram encontradas também mais cirurgias nas mulheres que têm convênio 

particular, fato esperado pois as mesmas, têm mais facilidade ao acesso às consultas e 

exames, contribuindo assim para que elas tenham seu diagnóstico e procedimentos 

cirúrgicos quando necessários.   

A paridade é outro fator que mais se procura associar ao 

desenvolvimento de incontinência urinária, que parece ser comum durante a gravidez, 

acreditando-se ser causada por uma combinação de fatores hormonais e mecânicos 

(Haadem, 1994). Na presente pesquisa predominou a presença de mulheres 

multíparas, em ambos os grupos. 

  

Déllu et al., (2008) em seu estudo relata que foi significativa a 

presença de mais sintomas urinários em mulheres que tiveram três  ou mais partos, ou 

seja, multíparas. Afirmam também que, a gravidez por si mesma está relacionada com 

o risco de gerar IU, que se eleva quando associada ao parto vaginal e multiparidade. 

Concordando com os dados encontrados nesta pesquisa, tanto o predomínio de partos 

normais como a multiparidade são fortes fatores de risco pra IU. 
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Mesmo conhecendo as variações individuais, sabemos que, em 

maior ou menor proporção, a IU e seus sintomas associados podem repercutir 

negativamente não só na saúde física, mas em aspectos emocionais e psicológicos, 

comprometendo a QV (Klüber et al., 2002). Estes aspectos foram avaliados no nosso 

estudo pelo KHQ. 

No presente estudo a média dos domínios das mulheres que eram 

atendidas pelo SUS e que não tinham nenhum plano de saúde particular foram maiores 

em todos os domínios do KHQ, que são percepção da saúde, o impacto da 

incontinência, as limitações do desempenho das tarefas, limitação física e limitação 

social, o relacionamento pessoal, as emoções, o sono/energia e as medidas de 

gravidade. 

Houve diferença significativa entre as pacientes do SUS e de 

convênios para os domínios percepção de saúde, limitações de atividades diárias e 

limitações sociais com p<0,001. Com escores mais altos nas mulheres atendidas pelo 

SUS, mostrando que este grupo apresenta baixa qualidade de vida em relação às 

mulheres que tem plano de saúde privado. 

No domínio Percepção de saúde foi realizada a seguinte pergunta: 

“Como você avaliaria sua saúde hoje?”, questionamento abrangente e que envolve 

vários aspectos. Neste domínio a média de escore alcançado pelas mulheres 

assistidas pelo SUS foi de 69,1 % e 49,3% das atendidas pelo convênio. No estudo em 

que se validou o KHQ em 2005 por Tamanini foi encontrado um escore médio de 

45,2% para este domínio, foi realizado com 156 mulheres com IU. 

No segundo domínio que é Impacto da incontinência a paciente é 

questionada se a IU atrapalha sua vida, é uma pergunta ampla e ao mesmo tempo bem 

específica. Onde foi encontrado no presente estudo um escore elevado com 59,9% nas 

mulheres do SUS e 58,6% nas mulheres dos convênios particulares, não foi 

estatisticamente significante as diferenças entre os dois grupos, porém representa um 

escore elevado o que representa limitações na QV destas mulheres. 

Em outro estudo na Espanha esse domínio apresentou um escore 

também elevado com 65,2% (Herrera Pérez A, 2008). Em estudo realizado no Brasil foi 
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encontrado um escore de 78,2% neste domínio realizado com 26 mulheres com IU 

(Rett, 2007). 

Em relação ao domínio Limitações de atividades diárias 

(desempenho das tarefas) foi perguntado sobre tarefas de casa como: varrer, passar, 

lavar, cozinhar e atividades normais fora de casa como fazer compras, levar filho em 

escola, entre outras, e se a IU pode ou não atrapalhar. O escore foi mais alto nas 

atendidas pelo SUS com 47,2%, levando a crer que isto acontece pelo fato delas terem 

mais problemas de saúde e dificuldade de acesso a consultas, medicamentos e 

tratamentos em geral, além de terem que realizar mais atividades domésticas, tanto em 

casa como nos seus empregos, pois muitas eram domésticas. Há, também, a questão 

do fator econômico, de não permitir recursos como a compra de protetores 

(absorventes) e acima de tudo a vergonha e depressão. No mesmo estudo, na 

Espanha foi encontrado um escore de 56,5% neste domínio (Herrera Pérez A, 2008). 

Em outro estudo com relação ao serviço doméstico, 18,9% se 

queixaram que a IU causava restrições nas atividades diárias. Estas mulheres 

necessitavam parar constantemente o serviço para usar o banheiro (10,4%) e 

informaram não realizar atividades que requeriam esforço físico ou carregar peso 

(4,3%) (Lopes, Higa, 2006). 

No domínio limitações físicas contendo duas perguntas uma em 

relação à IU limitar ou não a mulher a realizar atividades físicas e a outra em realizar 

uma viagem. Foi encontrado um escore mediano em ambos os grupos, onde nas 

mulheres do SUS com escore maior de 52,0%. Em outro estudo em que validou o KHQ 

em 2005 por Tamanini foi encontrado um escore médio de 45,2% para este domínio. 

No domínio de Limitações sociais, relacionado às questões de 

quanto a IU atrapalha as atividades sociais como: ir à igreja, festas, reunião e se deixa 

de visitar amigos por conta do problema ou não, houve uma equivalência entre os 

escores dos dois grupos foi de, 21, 4% nas mulheres atendidas pelo SUS e 25,6% nas 

de convênio. Assim como as mulheres do estudo de Lopes e Higa, (2006) que 

deixaram de sair de casa e admitiram sentir medo ou vergonha de perder urina em 
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público e ficarem molhadas, que cheiravam a urina e tinham medo de não encontrar 

banheiro. 

O impacto que a incontinência causa na vida social provoca 

restrições quanto a freqüentar lugares públicos, viajar, dormir fora de casa e até fazer 

visitas aos amigos (Lopes, Higa, 2006). Isto está relacionado ao fato de as mulheres 

evitarem sair de casa, pois, além de ficarem envergonhadas e com medo de cheirarem 

a urina, não sabem se encontrarão um local adequado para realizar suas micções e 

sua higiene pessoal (Papanicolaou et al., 2005).  

Outro estudo realizado com mulheres de 30 a 59 anos mostrou que 

estas se abstiveram das atividades sociais (21,9%), tiveram alteração na atividade 

sexual (3,4%), faltaram ao trabalho (7%), deixaram de visitar os amigos (1,3%), praticar 

esportes (2,6%) e fazer compras (18%) devido à IU (Foldspang, Mommsen, 1997).  

Não foi observada diferença significativa na QV entre as mulheres 

dos dois grupos no escore do domínio relacionado às Relações pessoais, com escores 

de 28,9% nas mulheres do SUS e de 27,5% nas de convênio, portanto com baixos 

escores o que representa boa QV neste domínio. Como este item envolve aspectos da 

vida familiar e sexual, provavelmente não houve mudanças pelo fato de muitas 

mulheres não comentarem com a família o problema da perda urinária e/ou pela 

intensidade da perda urinária não afetar a vida com o parceiro ou ainda por algumas 

mulheres não terem vida sexual ativa. Nossos dados diferem um pouco da literatura, 

que retrata que a vida sexual e o relacionamento com o parceiro podem estar bastante 

comprometidos pelo impacto que a perda urinária pode causar neste aspecto, 

conforme demonstrado pela avaliação com o KHQ (Stach-Lempinen et al., 2004).  

 O nosso achado é semelhante ao estudo de Herrera Pérez A (2008) 

em que foi encontrado um escore muito baixo de 15,2%, esse estudo foi realizado com 

46 mulheres na faixa etária de 50 anos e com diagnóstico de IU. Assim como no estudo 

de Martínez Córcoles (2008) que obteve um escore de 26,8%. No estudo em que se 

validou o KHQ em 2005 por Tamanini foi encontrado um escore médio de 29,5% para 

este domínio, também mostrando um escore baixo e semelhante ao do nosso estudo. 
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 Com o aumento da perspectiva de vida das populações em geral, 

haverá um número crescente de idosos e, conseqüentemente, o número de casos de 

IU pode aumentar. Muitos deles não serão diagnosticados pela falta de busca de 

tratamento por parte da clientela e pelo despreparo dos profissionais de saúde na 

abordagem, diagnóstico e tratamento (Lopes, Higa, 2006). O problema da IU tem sido 

subestimado e não tem recebido adequada atenção.  

Nos domínios Emoções, Sono e Energia as mulheres foram 

questionadas quanto à depressão, ansiedade, se sentem-se mal por conta da IU, se a 

IU atrapalha o sono, se elas se sentiam cansadas. E não foram encontrados escores 

elevados nesses dois domínios, mostrando que as mulheres de ambos os grupos 

estudados não apresentam alterações emocionais que gerem depressão e ansiedade, 

nem cansaço causados pela IU. Não concordando com outros estudos que mostram 

que a IU gera depressão, ansiedade e isolamento social (Lopes e Higa, 2006; Martinez 

et al., 2008).  

No estudo de Neumann et al., 2005 onde foi aplicado KHQ em 

mulheres com IUE, demonstrou prejuízos nos escores dos domínios que envolviam as 

realizações de atividades físicas, domésticas, no relacionamento social, no sono e 

disposição da maioria das mulheres estudadas. 

Em relação às Medidas de gravidade, que perguntava sobre o uso 

de forros (absorventes), troca de roupa íntima, se controlam a quantidade de líquido 

que bebem e se preocupam em estar cheirando a urina, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os dois grupos de mulheres, apresentando média de 

escores abaixo de 50, com 41,1% das mulheres do SUS e 38,8% nas de convênio. 

 

Na análise da tendência central dos domínios do KHQ, foi observado 

que os domínios Saúde geral, Impacto da IU e Limitações físicas foram os escores 

mais elevados em ambos os grupos de mulheres com IU atendidas pelo SUS e pelos 

convênios, ou seja, indicando os piores níveis de QV, corroborando com um estudo na 

Espanha que também encontrou maior média nos domínios impacto da incontinência e 

limitações físicas (Martinez et al., 2008). 
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Mesmo observando uma diferença entre os dois grupos de mulheres 

na maioria dos escores avaliados, é importante ressaltar que o impacto destes 

sintomas na vida de cada uma está intimamente ligado à percepção individual que 

estas mulheres têm frente à severidade, tipo e quantidade da perda urinária. Além 

disso, está relacionada ao contexto cultural de cada indivíduo (Papanicolaou et al., 

2005; Yip et al, 2003; Kelleher, 2000). 

Quanto ao tipo de IU e os domínios do KHQ foi possível verificar no 

presente estudo que os escores dos domínios foram mais elevados quando a paciente 

apresentava incontinência urinária mista, trazendo com isso mais limitação em sua vida 

por apresentar os dois tipos de IU associadas, os escores mais elevados foram de 

saúde geral, impacto da incontinência e limitações físicas. Isso sem dúvida é esperado, 

tendo em vista que os sintomas de BH incluem noctúria, enurese e, principalmente, 

urgência e urge-incontinência. Esses sintomas obrigam as pacientes se levantarem 

várias vezes à noite para urinar, ocasionando dificuldade em recuperar o sono. Os 

menores escores em todos os domínios do KHQ, exceto no de medidas de gravidade 

eram para as mulheres com IUE.  

Concordando com o estudo de Lopes e Higa (2006) onde a queixa 

de restrições causadas pela IU foram diferentes conforme o tipo de IU, pois a maioria 

das mulheres com queixa de IUM (78,9%) e IUU (56,3%) referiram algum tipo de 

restrição, sugerindo que estas mulheres podem estar sofrendo um maior impacto 

negativo em sua qualidade de vida devido à IU do que as mulheres com IUE (37,7%). 

No estudo de validação do KHQ para o português, os autores constataram de uma 

maneira geral que a pior QV eram das mulheres que apresentavam IUM, em todos os 

domínios do questionário (Tamanini, 2003). 

 

Em relação ao fator idade e o tipo de IU, é interessante observar que 

na faixa etária de 40 a 60 anos houve um predomínio de IUE com 58,8% das mulheres 

e na faixa etária de 61 a 80 anos existiu uma prevalência maior de IUU com 38,7%.  

 

Uma das alterações mais freqüentes do hábito urinário no idoso é a 

noctúria, que é um dos sintomas da IUU. Alterações hormonais decorrentes do 

envelhecimento, como o aumento na secreção de vasopressina e do hormônio 



53 

 

 

 

natriurético, podem resultar na eliminação preponderante dos líquidos ingeridos 

durante o dia, no período noturno, mesmo na ausência de insuficiência venosa, 

insuficiência cardíaca ou doenças renais. Essas mudanças, associadas à ocorrência de 

distúrbios do sono fazem com que pessoas com mais de 65 anos apresentem 1 a 2 

episódios de noctúria mesmo na ausência de qualquer enfermidade (Reis et al. 2006). 

 

É encontrado em diversos estudos o predomínio de IUE em 

mulheres de idade mais jovem e na pré-menopausa, quando comparado a mulheres 

idosas com predomínio de IUU ou IUM, assim como o encontrado no nosso estudo. 

O tratamento das incontinências urinárias pode ser cirúrgico ou 

conservador e no Brasil a abordagem ainda é tradicionalmente cirúrgica. Entretanto, 

visto que o tratamento cirúrgico envolve procedimentos invasivos que podem 

ocasionar complicações, são de custo elevado e podem ser contra-indicados em 

algumas mulheres, atualmente tem surgido interesse crescente por opções de 

tratamentos menos invasivos. Assim, dependendo do tipo e da severidade da IU, o 

tratamento fisioterapêutico tem sido recomendado como uma forma de abordagem 

inicial e com grande êxito. 

Os tratamentos fisioterapêuticos como: os exercícios fisioterápicos 

de fortalecimento do assoalho pélvico, os cones vaginais e a eletroestimulação 

intravaginal têm apresentado resultados expressivos para a melhora dos sintomas de 

IU em até 85% dos casos. (Rett et al. 2007).  

 

É relevante destacar algumas limitações do estudo entre eles a 

ausência de estudos com desenho semelhante descrevendo a QV através do KHQ em 

mulheres com IU, comparando as que são atendidas pelo SUS e as assistidas por 

plano particular. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A qualidade de vida das mulheres com IU na cidade de Maceió- 

AL, com idade entre 40 e 80 anos, apresentou um escore mais elevado em todos os 

domínios das mulheres atendidas pelo SUS, porém apenas nos domínios de percepção 

geral de saúde, limitações de atividades diárias e limitações sociais é que houve 

diferenças significativas para as mulheres do SUS quando comparadas com as que 

possuem um convênio particular. Isso significa que essa diferença é decorrente das 

diferenças sócio-econômicas, e não decorrente de ser ou não SUS. 

 Os domínios do KHQ com maiores escores médios foram 

percepção geral de saúde (69,1), impacto da incontinência (59,9) e limitações físicas 

(52,0) nas mulheres atendidas pelo SUS, e também nas mulheres que possuem 

convênio particular com percepção geral de saúde (49,3), impacto da incontinência 

(58,6) e limitações físicas (46,7), indicando pior QV nesses domínios. 

 O estudo acredita que a baixa condição sócio-econômica e 

educacional foram dados importantes que determinaram as diferenças na qualidade de 

vida das mulheres com incontinência urinária que são atendidas pelo SUS e as que 

apresentavam plano de saúde privado. 

 O tipo de IU que apresentou os escores mais elevados nos 

domínios do KHQ foi a IUM, seguido pela IUU e com menores escores as mulheres 

com IUE. 

 Em relação ao fator idade e o tipo de IU houve um predomínio de 

IUE nas mulheres da faixa etária de 40 a 60 anos, e nas mulheres de 61 a 80 anos 

existiu uma prevalência maior de IUU.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aumento da perspectiva de vida das populações em geral, 

haverá um número crescente de idosos e, conseqüentemente, o número de casos de 

IU pode aumentar. Muitos deles não serão diagnosticados pela falta de busca de 

tratamento por parte da clientela e pelo despreparo dos profissionais de saúde na 

abordagem, diagnóstico e tratamento. 

 

Seria interessante que os profissionais envolvidos no atendimento 

especializado à mulher questionassem sobre incontinência urinária, e ainda dos 

serviços de atenção primária e secundária de saúde preocuparem-se em organizar 

equipes multidisciplinares no atendimento às mulheres portadoras de IU, detectando 

assim os sintomas, possibilitando o tratamento precoce, reduzindo o sofrimento gerado 

pela incontinência urinária, objetivando orientá-las e oferecer-lhes condições de 

atendimento acolhedor e individualizado, no que diz respeito aos aspectos emocionais 

e psicossociais, além da reabilitação fisioterapêutica, que visa o aumento da força 

muscular do assoalho pélvico ou inibição da hiperatividade detrusora, além da 

reeducação dos hábitos de vida e miccionais. 

É relevante também proporcionar uma maior conscientização às 

mulheres da importância de reconhecer a IU como um sintoma que merece ser 

investigado, e procurar tratamentos para prevenção da incontinência urinária, ou 

mesmo o tratamento caso ela já apresente a incontinência urinária. Ressaltamos o 

papel do fisioterapeuta, com o objetivo de prevenção e reabilitação destes sintomas, 

que de forma conservadora atua a fim de melhorar a qualidade de vida destas 

mulheres. 

E também a necessidade de novos estudos a respeito da qualidade 

de vida em mulheres com incontinência urinária, além de estudos que mostrem a 

intervenção da fisioterapia. Como sabemos, é de suma importância haver pesquisas de 

qualidade de vida na área de saúde pública.  
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9 ANEXOS: 

Anexo 1- Aprovação do comitê de ética em Pesquisa 
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Anexo 2- Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 

A Qualidade de vida da mulher com Incontinência Urinária 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 
estudo, que visa descrever a qualidade de vida da mulher com perdas urinárias. Nesta 
pesquisa será solicitada que a senhora responda um questionário de qualidade de vida 
em perdas urinárias, que será respondido com a minha ajuda, e após aplicação do 
questionário serão informadas de que, ao término da pesquisa, poderá participar de 
forma voluntária de um grupo de orientações gerais e fisioterapêuticas sobre 
incontinência urinária, onde serão localizadas por telefone ou carta e informadas do 
local e hora do grupo. 

Poderá existir nesta pesquisa risco moral, caso ocorra violação da sua privacidade e 
confidencialidade, entretanto esse problema será totalmente controlado pelo 
pesquisador responsável que se compromete a ser a única pessoa a manipular o 
material e informações coletadas. O benefício direto para você será de ter a 
oportunidade de saber como está à qualidade de sua vida com a perda urinária, e ao 
término da pesquisa poderá participar de um grupo de orientações fisioterapêuticas 
podendo ajudar na melhora de seu problema, e não haverá gastos financeiros de sua 
parte e caso haja será de responsabilidade da pesquisadora. 
 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 
fisioterapeuta Izabelle Quintiliano Montenegro Bomfim que pode ser encontrado no 
endereço Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3o andar, Trapiche da Barra - Maceió-AL, ou 
peloTelefone(s) 8865-8183. 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@epm.br 

É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à senhora. As informações obtidas 
serão analisadas em conjunto com as de outras pacientes, não sendo divulgado a 
identificação de nenhuma paciente, e os dados coletados serão utilizados somente 
para esta pesquisa. Não há despesas pessoais para a participante em qualquer fase do 
estudo.Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 
existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
Caso ocorra dano pessoal de qualquer espécie decorrente da presente pesquisa (nexo 
causal comprovado), a senhora terá direito às indenizações legalmente estabelecidas. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”A Qualidade de vida da mulher com 
Incontinência Urinária”. Eu discuti com Izabelle Quintiliano M. Bomfim 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 

mailto:cepunifesp@epm.br
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que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia à indenização 
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. 

--------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante 
legal 

Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 
portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo 3- Questionário de Qualidade de Vida em Incontinência Urinária (Kings 

Health Questionnaire- KHQ) 
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Abstract 

 

The urinary incontinence is defined as any complaint of involuntary loss of urine. It is a 

condition that affects the worldwide population, mainly in the feminine sex.  It has a 

consensus in the international literature which this condition can affect adversely the 

quality of life. Objective: This research had as objective to investigate the quality of life 

in the woman with urinary incontinence in the city of Maceió-Alagoas in a universe 

endowed with a double system of health, public and private. Methods: A transversal 

study, with data collected in 2009 and 2010. With a sample of 355 women, in the aged 

40 to 80 years, where a socio-demographic and gynecologic-obstetric questionnaire 

was used, and the questionnaire of quality of life, King `s Health Questionnaire. The 

comparison between two groups, with relation the categorical variable, was carried 

through the chi-square test, adopting the level of significance of 5% (0, 05). The data 

had been processed by applicatory for microcomputer (SPSS®) version 17.0. Results: 

It had a significant difference for the variable marital status, scholarity, and partner-

economic condition, type of childbirth, parity, surgeries and urodynamic study between 

two groups of women. The women that was attending by SUS had greater score in all  

dominions when compared of private insurance health, with significant difference for the 

dominion of general health, limitations in daily activities and social limitations with 

p<0,001. The dominion of the general health, impact of the IU and physical limitations 

had been the higher score in both groups. Conclusion: It was found differences 

between the women that was attending by SUS and private insurance health that it has 

IU in the city of Maceió- AL, with low income and low scholarity that are attending by 

SUS. With a greater score in all dominions, indicating worse QV in the women that were 

attending by SUS. Nevertheless, the low socio-economic and educational condition was 

determinative factor for the differences in the quality of life in the women with urinary 

incontinence that are attending by SUS and the others women that presented private 

insurance health. 

Key-Words: Urinary Incontinence; Woman’s health; Quality of Life; Questionnaires;  

Single Health System;  Prepaid Health Plans. 
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Apêndice 

 

Apêndice 1- Formulário de Coleta de Dados 

 

Formulário de coleta de dados 

 

1. Formulário de coleta de dados 

 1.   Não foi realizado 

 2.  Foi preenchido parcialmente 

 3.  Foi preenchido completamente 

 

2. Nome do pesquisador 

                             

                             

 

3. Data de preenchimento 

     /   / 2 0 1 0                  

 

4. Hora do preenchimento 

     h   m i n                    

 

5. Nome do sujeito da pesquisa 

 1.                           

                           

 2.  Não sei 

 3.   Não desejo responder 
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6. Data de nascimento 

 1.    /   / 1 9                  

 

7. Estado civil 

 1.  Solteira 

 2.  Casada 

 3.  Separada Judicialmente ou Divorciada 

 4.  Em União Estável 

 5.  Viúva  

 

8. Trabalho 

 1.  Do Lar 

 2.  Empregada 

 3.  Estudante 

 4.  Desempregada 

 5.  Aposentada 

 

9. Grau de escolaridade 

 1.  Não alfabetizada 

 2.  Alfabetizada 

 3.  Ensino fundamental 

 4.  Ensino médio 

 5.  Nível superior 

 

10. Tipo de Parto 

 Vaginal 

 Cesariano 

 Não sei 
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 Não desejo responder 

 

11.Paridade 

 1.  Nulípara 

 2.  Primípara 

 3.  Paucípara 

 4.  Multípara 

 

12.Condições sócio-econômicas 

1.  Menos de 1 Salário mínimo 

2.  De 1 a 3 salários mínimos  

3.  Acima de 3 a 5 salários mínimos 

4.  Acima de 5 salários mínimos 

 

13. Cirurgias  uro-ginecológicas 

1.  Períneo 

2.  Prolapsos 

3.  Incontinência urinária 

4.  Incontinência fecal 

5.  Nenhuma 

 

14. Tipo de Incontinência  

1.  Incontinência Urinária de Esforço   

2.  Incontinência Urinária de Urgência 

3.  Incontinência Urinária Mista 

 

15. Tempo de incontinência 

1.  menor que um ano 
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2.  maior ou igual a um ano 

3.  Não sei 

 

16. Estudo Urodinâmico 

1.  Foi realizado 

2.  Não foi realizado 

3.  Não sei 
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