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Objetivo: Avaliar a associação entre noctúria e quedas em um grupo de homens 

pertencentes à população de idosos da cidade de São Paulo. Material e métodos: Sob a 

coordenação da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial de 

Saúde, está sendo realizado um estudo multicêntrico denominado Saúde, Bem-Estar e 

Envelhecimento (SABE), para avaliar as condições de vida e saúde de pessoas idosas nos 

países da América Latina e Caribe.  No Brasil, este estudo populacional está avaliando 

indivíduos idosos (60 anos ou mais) no município de São Paulo desde o ano 2000. Em cada 

ciclo de avaliação dos participantes, os dados são coletados simultaneamente, por uma 

média de casas entrevistadas, usando um instrumento padronizado composto por onze 

sessões temáticas: dados pessoais, estado cognitivo, estado de saúde, estado funcional, 

medicações, uso e acesso a serviços, rede de suporte social e familiar e histórico de 

trabalho. Uma detalhada descrição da metodologia usada encontra-se no website da OPAS. 

Para desenvolver o presente estudo, as sessões A (dados pessoais) e C (estados de 

Saúde) foram utilizadas. A presença de noctúria foi colocada como uma variável divisora 

independente, e esta foi considerada positiva com a resposta afirmativa à questão “Você 

precisa urinar três vezes ou mais à noite?”. A presença de quedas foi também colocada 

como uma variável divisora dependente, e foi considerada positiva com a resposta 

afirmativa para a questão “Você teve alguma queda durante os últimos doze meses?” Para 

ambas as questões, as categorias “Não sabe” e “Não respondeu” foram descartadas, sendo 

consideradas valores perdidos. Os indivíduos foram divididos em cinco grupos, de acordo 

com a faixa etária (60-64 anos; 65-69 anos; 70-74 anos; 75-79 anos e 80 anos ou mais). A 

análise intergrupo utilizada foi à regressão logística. Resultados: Foram entrevistados 865 

homens, com média de idade de 68 anos. Foram observadas altas prevalências de noctúria 

e de quedas em todos os grupos, com maior prevalência de ambas no grupo mais longevo 

(p<0,001). Entretanto, a associação de noctúria e quedas não foi estatisticamente 

significativa em nenhum dos grupos (p=0,45). Este é um dos estudos pioneiros que avalia 

apenas a população idosa masculina, demonstrando que a noctúria não teve associação 

significativa com quedas. Contudo, foi observada alta prevalência de noctúria e quedas em 

todos os grupos de participantes, principalmente em homens maiores de 80 anos. Sugere-

se que noctúria é um sintoma comum em idosos, mas a micção noturna não aumenta a 

prevalência de quedas neste grupo. Conclusão: Noctúria e quedas são situações 

altamente prevalentes na população idosa, porém não foi verificada associação entre 

ambas, de modo que estas variáveis podem estar correlacionadas à idade e a outras 

condições clínicas.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno do envelhecimento populacional, que se verifica em escala 

planetária, é um fato amplamente conhecido e divulgado, de conseqüências múltiplas e 

ainda não completamente dimensionadas. O envelhecimento populacional pode ser 

considerado uma das conseqüências mais importantes da transição demográfica, que é 

um processo histórico de redução de taxas de mortalidade e natalidade, sendo que a 

primeira decresce mais rápido que a segunda. Isso ocasiona um período inicial de 

aumento do crescimento vegetativo e, portanto, de grande acréscimo populacional que, 

quando as taxas de natalidade e de mortalidade decaem e se estabilizam, resulta no 

envelhecimento da população. 

 

A atual média global de expectativa de vida situa-se em torno dos 67 anos, e nos 

países com melhores índices de desenvolvimento humano, como Andorra, Japão e 

Suécia, ultrapassa os 80 anos (OMS 2006). No Brasil, segundo dados de 2006 da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a expectativa de vida é de 71,7 anos (68,4 para 

homens e 75,1 para mulheres). 

 

De acordo o IBGE, vivem no Brasil, atualmente, em torno de 15 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a 8,6% da população. Projeta-se um 

aumento da população idosa da magnitude de mais de 50% nos próximos 25 anos, 

tanto em números absolutos como em relação à população geral. Adicionalmente, 

estudos populacionais têm verificado que a parcela dos idosos mais longevos (85 anos 

ou mais) corresponde ao grupo etário de maior taxa de crescimento demográfico. Sua 

representatividade, dentro do contingente total de idosos norte-americanos, por 

exemplo, passou de 3,2%, em 1900, para 12,6%, em 2000, e projeta-se que chegará a 

23,7% em 2050 (OMS 2006). Estima-se que aumentos semelhantes estejam ocorrendo 

em grande parte do mundo, a tal ponto que, recentemente, começam a ganhar 

destaque os estudos sobre o crescimento da população de centenários, principalmente 

nos países detentores de maiores expectativas de vida (OMS 2006). 

 

Nos países europeus, o aumento da expectativa de vida e o conseqüente 

crescimento da população de idosos processaram-se ao longo de aproximadamente 

um século, porém nos países de industrialização tardia, estão ocorrendo, ou são 
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previstas, elevações da proporção de idosos na população geral de 7% para 14 % em 

períodos de cerca de 30 anos (Schatzl et al. 2000).  

 

No Brasil, o fenômeno do maior crescimento dos grupos etários de maior idade, 

isto é, indivíduos maiores de 75 anos, foi constatado há cerca de dez anos, a exemplo 

do que tem sido observado mundialmente (IGBE, 2000). De 1991 a 2000, observou-se 

que a população total de idosos cresceu 36,5%, enquanto que o grupo de pessoas com 

mais de 75 anos cresceu 49,3%, chegando a 24 mil os indivíduos com mais de 100 

anos.  

 

O envelhecimento é um processo irreversível e progressivo na vida adulta e que 

frequentemente, mas não sempre, reduz a viabilidade do indivíduo (Ramos et al. 1987; 

Veras et al. 1987). Quando este processo é bem controlado, os indivíduos apresentam 

uma baixa suscetibilidade a doenças e elevada capacidade funcional (física e 

cognitiva), proporcionando uma postura ativa perante a vida e a sociedade. Por sua 

vez, o envelhecimento com fragilidade manifesta-se como uma baixa capacidade para 

suportar fatores de estresse e uma maior propensão para adquirir doenças, resultando, 

assim, em elevada probabilidade de desenvolvimento das síndromes geriátricas 

(Kalache et al. 1987; Broadhurst et al. 2003). 

 

A incontinência urinária (IU) destaca-se entre as grandes síndromes geriátricas, 

promovendo forte impacto na piora da qualidade de vida (QV) do idoso. A IU é muito 

prevalente na população acima de 65 anos, sendo verificada em aproximadamente um 

terço desses indivíduos. (Tinetti et al. 1995; Schatzl et al. 2000) 

 

A noctúria está associada em aproximadamente 30% dos pacientes com IU, e 

tem sua prevalência aumentada com a idade, mas não há diferenças entre os sexos 

(Weatherall and Arnold 2006).  É definida pela International Continence Society (ICS) 

como a necessidade de levantar durante a noite para urinar uma ou mais vezes (Van 

Kerrebroeck et al. 2002).  Coyne et col.(2003) reportaram que a prevalência de noctúria 

em homens acima de 48 anos, que levantam duas ou mais vezes para urinar, é de 

14,2%.  
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Em seu estudo populacional com 6517 indivíduos, Yoshimura (2004), encontrou 

uma prevalência de noctúria de 28,5%, apresentando um aumento da incidência de 16 

para 60% em pessoas com idades superiores a 69 anos. É importante ressaltar que 

todos os estudos demonstram que a prevalência de noctúria aumenta com a idade. 

(Bulpitt et al. 1999; Yoshimura et al. 2004) 

 

A etiologia da noctúria está relacionada a várias condições clínicas e sua 

classificação pode ser dividida em 4 grupos: poliúria noturna; poliúria diurna, diminuição 

noturna da capacidade vesical e  tipo mista (Asplund 2004; Asplund 2007; Appell & 

Sand 2008) 

 

Dentre as doenças e condições mais prevalentes que podem estar associadas 

com noctúria encontram-se o diabetes mellitus (DM) e insipidus, infecção urinária, 

cistite intersticial, hiperplasia prostática benigna (HPB), hiperatividade detrusora, 

edema, hipoproteinemia, hipercalcemia, insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 

insuficiência renal (IR), insuficiência venosa periférica, distúrbios do sono (apnéia), 

envelhecimento e uso de medicações (diuréticos e analgésicos)(Weiss & Blaivas 2002; 

Wagg et al. 2007).  

 

De acordo com o AUA Practice Guideline Committee 2003, a presença de 

noctúria associada a HPB proporciona uma piora na QV de seus portadores. Os 

sintomas relacionados ao armazenamento vesical são principalmente mencionados 

pelos homens como fatores que dificultam a realização de suas atividades diárias e a 

qualidade do sono (Weiss et al. 1999; Asplund 2004; Asplund 2007; Appell & Sand 

2008) 

 

Balen et col.(2001)  reportaram que a noctúria é a principal causa de interrupção 

do sono. As conseqüências da fragmentação e privação do sono determinam um 

aumento da fadiga diurna e piora do estado geral do indivíduo. (Asplund & Aberg 1991; 

Asplund & Aberg 1992; Asplund & Aberg 1992; Asplund 1999; Asplund 2004). As 

principais alterações a curto e longo prazo são: redução do estado de alerta diurno, 

redução da função psicomotora, redução da concentração, memória e cognição, 

depressão, aumento de risco de enfermidades somáticas e cardiovasculares e 

aumento do risco de quedas e fraturas (Tinetti et al. 1986; Abrams & Quince 2005). 
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As quedas são muito mais freqüentes na população idosa, determinando uma 

incidência maior de hospitalização e morte. A morbidade associada a quedas 

determina lesões físicas que podem proporcionar trauma psicológico, com perda de 

independência e institucionalização precoce (Tinetti et al. 1988; Stewart et al. 1992; de 

Rekeneire et al. 2003; Scuffham et al. 2003; Siqueira et al. 2007). 

 

Os principais fatores de risco para quedas incluem alterações do equilíbrio, 

história de quedas prévias, idades mais avançadas, alterações da cognição, 

depressão, vertigem, hipotensão ortostática, alterações visuais, noctúria, incontinência 

urinária e uso de medicações como benzadiazepínicos, antipsicóticos e sedativos (Lord 

et al. 1991; Leipzig et al. 1999; Hendrich et al. 2003). 

 

A deterioração progressiva do sistema sensorial e motor com a idade, associada 

a alterações de densidade óssea são fatores determinantes para uma incidência maior 

de fraturas nessa população (Lord et al. 1992). Aproximadamente 30% das internações 

por queda ocorrem devido a lesões físicas, sendo 4% a 6% classificadas como lesões 

graves, aumentando assim, a incidência de morbidade e mortalidade desses indivíduos 

(Tideiksaar 1996; Ash et al. 1998; Ozcan et al. 2005). 

 

De acordo com Nevalainen et al.( 2004), entre indivíduos maiores de 50 anos que 

tiveram quedas com fraturas, 16% dos homens e 14% das mulheres continuavam 

institucionalizados e a taxa de mortalidade foi de 9,9%, sendo que 81 % dos indivíduos 

tiveram perda na capacidade funcional de suas atividades diárias.  

 

A necessidade de levantar para ir ao banheiro foi a situação mais prevalente de 

pacientes que caíram, sendo que,  67% ocorreram no período noturno (Tinetti 1986; 

Tinetti 1989; Krauss et al. 2005). 

 

Em um estudo longitudinal com 998 pacientes ambulatoriais, constataram uma 

associação entre noctúria e quedas, não houve significância entre quedas e fraturas 

ósseas em um seguimento de 5 anos (Stewart et al. 1992; Tromp et al. 1998). 

 

 



 5 

Em um estudo que avaliou a noctúria como fator de risco para quedas em 520 

homens idosos, a ocorrência de quedas foi maior nos indivíduos que levantavam para 

urinar duas ou mais vezes durante a noite. Conseqüentemente, as lesões causadas por 

quedas em pessoas idosas são importantes fatores que interferem nas atividades 

funcionais, sociais e de qualidade de vida desses indivíduos (Tromp et al. 1998; Feder 

et al. 2000; Tromp et al. 2001; Friedman et al. 2002; Lin et al. 2007). 

 

Parsons et col. (2009) em um estudo prospectivo com 5872 homens maiores de 

65 anos, moradores da comunidade, que apresentavam STUI de intensidade leve a 

grave, caracterizaram como sintomas miccionais mais prevalentes relacionados à 

presença e recorrência de quedas a urgência e a hesitância urinária. A presença de 

noctúria foi altamente prevalente em recorrências de quedas nos homens que 

apresentavam mais de quatro episódios de micção à noite (Taylor et al. 2006; Parsons 

et al. 2008; Endeshaw 2009) 

 

A Organização Pan-Americana da Saúde, em convênio interagencial integrado 

pela Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), o Fundo de 

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

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

Desenvolvimento (BID) e com a colaboração de diversos países da região, 

desenvolveu o Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), que está sendo 

realizado em sete cidades (Palloni et al. 2002). 

 

O Estudo SABE é um dos primeiros esforços para coletar sistematicamente 

informações sobre condições de vida do idoso (sociais, econômicas, de saúde, redes 

de apoio, acesso aos serviços públicos etc). No caso do Brasil, isto foi possível graças 

à participação fundamental da USP, FAPESP e Ministério da Saúde (Lebrão 2003; 

Duarte et al. 2005). 

 

Este é o primeiro estudo desenvolvido a partir dos resultados do Estudo SABE 

que relaciona noctúria e quedas em homens idosos no município de São Paulo, cuja 

amostra permite a caracterização do real perfil desta relação nesta população. Espera-

se que seja ponto de reflexão para o embasamento de decisões de saúde publica, e 
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que os achados, aqui descritos, estimulem a tão necessária produção de maiores e 

mais profundos conhecimentos sobre a situação do idoso paulistano. 

 

Desse modo, o objetivo deste estudo é analisar a relação direta entre noctúria e 

quedas, e se esta condição é um fator desencadeante para quedas na população 

masculina idosa da cidade de São Paulo. 
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1.1  OBJETIVO 

 
 
 

 
Avaliar a associação entre noctúria e quedas em um estudo transversal 

envolvendo idosos do sexo masculinos no município de São Paulo. 
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2  MÉTODO 

 

Este trabalho tem como base de dados os resultados do estudo SABE (Saúde, 

Bem-estar e Envelhecimento), coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), que teve como objetivo avaliar o perfil das condições de vida e de saúde dos 

idosos da América Latina e Caribe. 

 

2.1  Estudo SABE 
 

O Estudo SABE é um estudo longitudinal iniciado no ano 2000, cuja abrangência, 

além do Brasil, atinge outros sete países da América Latina e Caribe (Argentina, 

Barbados, Chile, Cuba, México e Uruguai), retratando os vários estágios de 

envelhecimento de centros urbanos nessas nações. As avaliações são feitas por um 

questionário aplicado em domicílio, composto por onze sessões assim classificadas: 

dados pessoais, avaliação cognitiva, estado de saúde, estado funcional, 

medicamentos, uso e acesso a serviços, rede de apoio familiar e social, história laboral 

e fonte de renda, características de moradia, dados antropométricos e testes de 

equilíbrio, flexibilidade e mobilidade.  

 

O município de São Paulo foi o local escolhido no Brasil para a realização da 

coleta de dados do Estudo SABE, sendo a única capital de todos os centros 

participantes que reúne uma amostra de 2143 idosos. O cálculo para dimensionar a 

amostra na cidade de São Paulo utilizou a contagem populacional da fundação IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 1996. A amostra representativa final 

foi composta pela somatória de uma amostra probabilística (sorteio) e de uma amostra 

intencional (composição livre para os grupos ampliados para complementar a amostra 

de idosos em idade avançada).  
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A amostra probabilística utilizou o cadastro permanente de 72 setores censitários 

existentes na Faculdade de Saúde Pública da Universidade São Paulo e o critério de 

probabilidade proporcional do número de domicílios do cadastro da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1995.  

 

Após o sorteio sistemático dos domicílios, uma complementação da amostra em 

domicílios próximos para idosos acima de 75 anos foi realizada em setores dentro do 

distrito sorteado, em caso de mortalidade ou perdas, visando atingir um número final da 

amostra. A entrevista foi realizada de forma direta em 88% dos casos, e o restante 

através de um informante substituto, quando ocorria a impossibilidade dos idosos 

responderem, por alterações físicas ou cognitivas. 

 
Os dados coletados no Estudo SABE, devido à sua estrutura metodológica, 

permitem a análise descritiva da população idosa da cidade São Paulo. Neste estudo, 

foram analisadas as características do homem idoso com noctúria e sua associação 

com quedas. 

 

 

2.2  Composição da amostra  

 

Do total de 2143 idosos incluídos no ramo brasileiro do Estudo SABE, 865 

pertencem ao sexo masculino, e constituíram a amostra utilizada no presente estudo, 

que visa avaliar a associação entre noctúria e quedas. Define-se queda como qualquer 

evento voluntário ou involuntário em que o indivíduo alcança o chão, quer seja da 

própria altura ou de um nível mais baixo como, por exemplo, uma cama, cadeira ou 

vaso sanitário. 

 

Para verificar a real associação entre noctúria e quedas, foram estudadas as 

características do grupo de idosos com noctúria por meio da descrição de aspectos 

demográficos, sociais e de alguns fatores de dependência de atividades de vida diária . 

As variáveis dependentes para caracterizar esse grupo foram extraídas da base de 

dados do Estudo SABE correspondentes às respostas às seguintes perguntas: 

 Quantos anos o senhor tem? 

 Atualmente o senhor vive sozinho ou acompanhado? 
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 O senhor diria que a sua saúde é excelente, muito boa, boa, regular ou má? 

 Alguma vez um médico ou enfermeiro disse que o senhor tem pressão alta? 

 Alguma vez um médico ou enfermeiro disse que o senhor tem asma ou 

bronquite? 

 Alguma vez um médico ou enfermeiro disse que o senhor tem artrite, artrose ou 

reumatismo? 

 Alguma vez um médico ou enfermeiro disse que o senhor tem osteoporose? 

 Alguma vez perdeu urina sem querer? 

 Usando óculos ou lente, como que é a sua visão para enxergar à distância? 

 Qual é a sua moradia? 

 O senhor tem dificuldade de atravessar o quarto caminhando? 

 O senhor tem dificuldade para tomar banho? 

 O senhor tem dificuldade para levantar ou deitar na cama? 

  

Para caracterizar os participantes com noctúria, e aqueles que referiram quedas, 

os mesmos responderam as seguintes perguntas: “O senhor teve algum episódio de 

queda nos últimos doze meses?” e “O senhor levanta mais que três vezes à noite para 

urinar?” 

  

Os participantes foram divididos em cinco grupos, por faixa etária (60-64 anos, 

65-69 anos, 70-74 anos, 75-79 anos e 80 anos ou mais).  

 

Não foram incluídos na análise os entrevistados que responderam “não sabe” ou 

omitiram a resposta à questão que investiga a ocorrência de noctúria. Todos os 

entrevistados responderam à questão sobre quedas nos últimos 12 meses. 

 

As tabulações foram ponderadas pelos pesos decorrentes do desenho amostral e 

os dados finais foram ponderados de forma a poderem ser expandidos.  
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2.3  Análise estatística 

 

Para a análise de associação entre noctúria e queda, foi empregada a técnica 

multivariada através da regressão logística. Foi empregada a estimação robusta, com 

ponderação amostral e correção para efeito do desenho. 

 

A variável resposta (queda), assim como a independente (noctúria) foi tomada 

binomialmente na forma sim / não.  A co-variável idade foi utilizada de forma contínua. 

Através da avaliação probabilística foi considerado resultado estatisticamente 

significante quando p<0,05, com intervalo de confiança de 95%. 
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3  RESULTADOS 
  

3.1  Características sócio-demográficas 

 

3.1.1  Faixa etária 

 

Na tabela 1, abaixo, são apresentados os resultados relativos às variáveis faixa 

etária e relato de noctúria.  

 

Tabela 1 - Prevalência de noctúria, por faixa etária, entre os homens idosos 
participantes do Estudo SABE 2000. 
 

Noctúria  
Idades     Não     Sim    n 

60 a 64 71,6 28,4 170 
65 a 69 65,2 34,8 139 
70 a 74 58,3 41,7 124 
75 a 79 54,5 45,5 208 
80 e + 44,2 55,8 224 
TOTAL 63,3 36,7 865 

      (Banco de dados SABE) 

 

Conforme demonstrado na tabela acima, a prevalência de noctúria neste estudo 

foi progressivamente mais elevada nos homens de maior faixa etária. 

 

 
3.1.2  Etnia/raça 

 

Os dados relativos à prevalência de noctúria entre os participantes do Estudo 

SABE 2000, classificados por tipo étnico-racial, são apresentados na tabela 2, abaixo: 
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Tabela 2 – Prevalência de noctúria por tipo étnico-racial   

Raça Noctúria  % 
Brancos 35 
Mestiços                              39 
Mulatos                              42 
Negros                              38 
Asiáticos                              30 
             (Banco de dados SABE) 
 
 
3.1.3  Moradia 
 
Gráfico 1 - Prevalência de tipo de moradia em homens idosos com noctúria. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neste estudo demonstrou que dos homens que moravam em casas 38% apresentavam 

noctúria, 30% em apartamentos e 81% em barracos ou traillers. 

 
3.1.4  Renda 

 
Tabela 3 – Auto-avaliação do nível de renda de idosos com noctúria 
 
Renda Homens idosos com noctúria %    
Suficiente                         30,5 
Insuficiente                          39 

        (Banco de dados SABE) 

 

A renda foi considerada insuficiente para as necessidades diárias em 39% dos homens 

com noctúria. 
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3.2  Condições de saúde 

 

 

3.2.1  Doenças crônicas 

 
 
Gráfico 2 – Prevalência de doenças crônicas em homens com noctúria. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coexistência de doenças crônicas neste grupo teve como variáveis mais 

prevalentes a incontinência urinária e doenças cardíacas. 

 

 

 

3.2.2  Estado de saúde atual 

 

Tabela 4 – Auto-percepção de saúde atual em homens com noctúria. 
 
Auto-percepção de saúde Homens idosos com noctúria %    
Excelente                 38,7 
Muito boa                15,6 
Boa                29,8 
Regular                39,7 
Má                67,2 
              (Banco de dados SABE) 
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Nas perguntas que avaliaram subjetivamente o estado de saúde atual do 

participante, a noctúria esteve presente em 67,2% dos homens que referiram um 

estado atual de saúde ruim . 

 
 
3.2.3  Acuidade visual 
 
 
Gráfico 3 - Padrão de acuidade visual em homens idosos com noctúria 

    
 Nos homens do estudo SABE, 67% com noctúria referiram uma qualidade visual 
ruim. 
 
 
3.2.4  Medicação 

 
 
Tabela 5 – Prevalência de uso de mais de um medicamento entre os idosos com 
noctúria 
 
 
Medicações Homens idosos com noctúria %    
Mais de um medicamento                       38,9 
                      (Banco de dados SABE) 
 
Ressalta-se que 38,9% alegavam fazer uso de mais de uma medicação 
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3.3 Atividades de vida diária 

 

Tabela 6 - Prevalência de dificuldade de realizar atividades de vida diária 
 
Atividades de vida diária Homens idosos com noctúria %   
Dificuldade de atravessar o quarto 
caminhando 

                        68,3                                                                                                                                        

Dificuldade de tomar banho                         55,9 
Dificuldade para levantar e deitar na cama                         62,5 

               (Banco de dados SABE) 
 

As perguntas realizadas para avaliar as atividades de vida diária informaram que 

68,3% tinham dificuldade de atravessar o quarto caminhando, 55,9% apresentavam 

restrições para tomar banho e 62,5% tinham dificuldade para deitar e levantar da cama. 

 

 

3.4 Associação entre noctúria e quedas 

                                   

Tabela 7 – Prevalência de noctúria e quedas em homens idosos residentes no 

município de São Paulo. 

           
Noctúria Queda  

Idades     Não     Sim    n    Não     Sim    n 
60 a 64 71,6 28,4 170 83,1 16,9 170 
65 a 69 65,2 34,8 139 75,3 24,7 140 
70 a 74 58,3 41,7 124 80,4 19,6 127 
75 a 79 54,5 45,5 208 74,9 25,1 211 
80 e + 44,2 55,8 224 60,6 39,4 230 
TOTAL 63,3 36,7 865 77,6 22,4 878 

                               (Banco de dados SABE) 
 
 

A avaliação de associação entre idosos com noctúria e queda não apresentou 

relação estatisticamente significativa através da regressão logística. 
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Tabela 8 - Regressão Logística entre a variável dependente noctúria e quedas (n – 
865). 
 

Intervalos de 
confiança 

(95%) VARIÁVEL Odds 
Ratio 

Erro 
Padrão Z P 

Lim Inf Lim Sup 

Noctúria 1,186 0,294 0,69 0,489 0,731 1,928 

Idade 1,034 0,013 2,75 0,006 1,010 1,060 

 

   
 

 
Teste estatístico empregado: Teste de Wald (qui quadrado onde p = 0,003) 
 
 

Observa-se que a variável noctúria, relacionada a quedas, apresenta p=0,489, 

não significante para quedas. Já a variável idade associada a quedas é significante 

com p=0,006.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

4  DISCUSSÃO 
 
 

A Organização Mundial de Saúde define como idosos os indivíduos com 65 anos 

ou mais, nos países desenvolvidos, e com 60 anos ou mais, nos países em 

desenvolvimento (OMS 2006). No Brasil, de acordo com IBGE, vivem 

aproximadamente 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, correspondendo a 

8,6% da população total (IBGE 2000). Estima-se aumento desta população em 50% 

nos próximos 25 anos. Adicionalmente, estudos populacionais têm verificado que a 

parcela dos idosos mais longevos (85 anos ou mais) corresponde ao grupo etário de 

maior taxa de crescimento demográfico (IBGE 2006).  

 

O envelhecimento é um processo que reúne alterações biológicas, funcionais, 

intelectuais e cronológicas (Paschoal 1996; OMS 2002). Os fatores que envolvem a 

saúde e a qualidade de vida (QV) de pessoas idosas estão sendo analisados com 

maior ênfase e preocupação atualmente nos países com maior aumento populacional 

de indivíduos dessa faixa etária (Ramos et al. 1987). 

  

Atenções são dadas para doenças ou situações clínicas que promovem 

incapacidades funcionais ou piora na QV. Siqueira et al. (2007) explicam que, com o 

envelhecimento, ocorrem alterações como perda do equilíbrio e de massa muscular, 

aumentando assim, o risco para quedas. Ozcan et al. (2005) sugeriram que a qualidade 

de vida não muda com o envelhecimento, mas o avançar da idade aumenta os fatores 

de risco para quedas. 

 

As quedas, na população idosa, assumem particular relevância pela grande 

capacidade que possuem de promover lesões incapacitantes, piorar a QV, promover 

internações hospitalares e culminarem em óbitos (Tromp et al. 1998; de Rekeneire et 

al. 2003; Tinetti 2003).  

 

Além das doenças, a associação entre uso de medicamentos e risco para quedas 

foi de  39,4% em indivíduos com mais de sete medicações, e de 32,6% em uso de 4 a 

6 medicações (Krauss et al. 2005). Morris e cols. (2007) observaram que determinados 

medicamentos provocam efeitos adversos estando freqüentemente associados a 

quedas. 
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No estudo SABE, a presença de doenças agudas e crônicas associou-se ao 

aumentou da prevalência de quedas, demonstrando que 38,9% das quedas estavam 

relacionadas com incontinência urinária. O estudo SABE (saúde, bem estar e 

envelhecimento) foi desenvolvido pela Organização Pan Americana da Saúde, em 

convênio com agências e fundos internacionais (CEPAL, FNUAP, OIT, BID) e com a 

colaboração de diversos países da região representados por suas cidades (como a 

cidade de São Paulo). Tem como interesse coletar sistematicamente informações 

sobre condições de vida do idoso (Duarte et al. 2005). 

 

A incontinência urinária e alterações de equilíbrio são prevalentes em pessoas 

idosas (Wagg et al. 2007). Estudos demonstram que idosos moradores de uma 

determinada comunidade com incontinência urinária tiveram duas vezes mais 

depressão, cerca de um terço caiu pelo menos uma vez por ano, e metade refere medo 

de cair (Tinetti et al. 1990; Friedman et al. 2002; Asplund et al. 2004). 

 

Os poucos estudos publicados relacionando IU e quedas sustentam haver 

associação entre estas duas variáveis nos idosos, sejam eles moradores da 

comunidade, residentes de instituições de longa permanência ou internados em 

hospitais (Tinetti et al. 1988). Esses autores ressaltam também as dificuldades dos 

estudos na interpretação do tipo de IU e da avaliação do ambiente onde as quedas 

acontecem, produzindo resultados variados.(Tinetti et al. 1990; Friedman et al. 2002; 

Asplund et al. 2004) 

 

Por outro lado, Morris et col. (2007) em seu estudo, demonstrou não haver 

associação significativa entre IU de esforço e quedas. Outros autores vêm tentando 

analisar de forma mais ampla a associação entre sintomas do trato urinário inferior 

(STUI) e quedas.  

 

Parsons et col. (2009), em estudo de coorte, demonstraram haver associação de 

STUI e quedas, dando reconhecimento aos sintomas urinários como fatores de risco 

para quedas. Este mesmo autor refere que os STUI são potenciais fatores de risco 

para quedas, aumentando o risco de quedas em 11% nos indivíduos com sintomas 

moderados, e em 33% naqueles com sintomas graves. Relata também que os 
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sintomas mais fortemente associados a quedas foram incontinência de urgência, 

hesitação e noctúria. 

 

A prevalência de noctúria aumenta com a idade (Weiss et al. 1999). Segundo 

Asplund (2007), 3,4% dos homens com 30 anos apresentam noctúria, ao passo que na 

faixa etária dos 30-59 anos, essa prevalência aumenta para 5,7%, e naqueles com 

idade superior a 60 anos, atinge entre 32,4% e 40 %. 

 

A etiologia da noctúria é multifatorial, compreendendo situações que determinam 

diminuição da capacidade vesical, poliúrias noturnas e diurnas ou ambas (Asplund 

2004). A noctúria proporciona uma deterioração da saúde e da qualidade de vida, e em 

pessoas idosas aumenta as taxas de morte (Yoshimura et al. 2004; Weatherall & 

Arnold 2006).  

 

Em um estudo epidemiológico realizado no norte da Suécia, compreendendo mais 

de 6 mil homens com mais de 65 anos, seguidos por 5 anos, a taxa de morte foi duas 

vezes maior nos idosos que apresentaram três ou mais episódios de micção noturna do 

que a observada na amostra total (Tromp  2001). 

 

O impacto da noctúria em idosos é extremamente negativo, principalmente por 

proporcionar alterações do sono, comprometimento do estado físico, mental e do bem 

estar emocional (Asplund et al. 2005).  A fragmentação do sono associado à noctúria 

determina alterações na percepção e equilíbrio, aumentando o risco de lesões por 

quedas (Coyne et al. 2003).  

 

Na análise dos trabalhos realizados com idosos com STUI e quedas, nota-se a 

ausência da estratificação dos sintomas relacionados ao sexo, de modo que existem 

relatos de que a IU e noctúria estão relacionadas a quedas nos idosos, porém não são 

reconhecidas diferenciações nesta associação quanto ao sexo do idoso (Stewart et al. 

1992; Tromp et al. 2001; Morris 2007).  
 

Como há predominância de mulheres em praticamente todos os estudos já 

realizados sobre a relação entre STUI e quedas, pode-se afirmar que a extrapolação 

desses resultados para a população masculina é questionável.  
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Hipoteticamente, uma possível maior prevalência de noctúria entre as mulheres 

poderia favorecer a associação de noctúria e quedas quando o sexo não é explicitado. 

Do mesmo modo, assumindo uma maior predisposição das mulheres para a ocorrência 

de quedas, esses estudos podem sugerir uma falsa associação de noctúria e quedas 

entre os homens, quando não é diferenciado o sexo dos participantes. 

 

O presente estudo, que teve por objetivo avaliar a associação entre noctúria e 

quedas entre homens idosos, demonstra, de forma única na literatura, que a suposta 

associação entre essas duas condições não se confirma.  

 

Estudo com 1500 indivíduos idosos de ambulatório com média de idade de 80 

anos, apresentando mais de dois episódios de micção noturna, teve uma maior 

incidência de quedas do que os indivíduos que não apresentavam noctúria (Parsons et 

al. 2008).  Apesar de existir uma relação entre quedas e alteração de mobilidade nos 

idosos participantes desse estudo, como dificuldade de deitar e levantar da cama 

(41%), a presença de noctúria não foi associada como fator predisponente para 

quedas. 

 

A necessidade de visitas ao banheiro no período noturno, conforme este estudo, 

implica para muitos idosos um risco maior para quedas, especialmente quando existe 

outra condição, como as doenças cardiovasculares, alterações de equilíbrio e 

musculares, doenças neurológicas, baixa atividade física, osteoporose e alteração do 

estado mental.  

 

Tinetti et al. (1988) afirmaram que entre 2 e 8% dos idosos residentes na 

comunidade apresentavam dificuldade no desempenho das atividades básicas da vida 

diárias, e 25% tinham dificuldade no desempenho das atividades instrumentais da vida 

diária, aumentando o risco para quedas quando estas pessoas procuram realizá-las 

sem ajuda. Estes autores analisaram os fatores preditivos e prognósticos de quedas, e 

concluíram que o trauma físico proporciona restrições a atividades diárias, sendo uma 

das principais causas de morbidade em idosos. 
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No estudo SABE, 67,2% dos idosos com noctúria referiram ter percepção de 

saúde atual ruim e para 63,1%, suas acuidade visual foi caracterizada como péssima, 

demonstrando o impacto negativo na qualidade de vida desta população e possível 

risco para quedas. Observou-se também que 68,3% demonstravam dificuldade para 

atravessar o quarto caminhando, 55,9% apresentavam restrições para tomar banho e 

62,5% tinham dificuldade para deitar e levantar da cama. 

 

Em seu estudo, Stewart et al. (1992), o risco de quedas foi de 10% em idosos 

sem noctúria, e de 21% em idosos com três ou mais episódios de micção noturna.  

Neste estudo, a prevalência de quedas destes indivíduos morando em suas casas foi 

de 28 a 37,5% , e em idosos institucionalizados foi de 50%. Embora a noctúria tenha 

sido fator de risco relacionado com quedas, nesta população não resultou em aumento 

significativo de risco quando relacionado com fratura óssea no período observado. 

 

Ressalta-se que no estudo de Parson et col. ( 2009), a associação entre noctúria 

e queda ocorreu quando a freqüência de noctúria foi de 4-5 episódios por noite, 

provavelmente promovendo maior número de idas ao toalete e maior privação de sono. 

Ao compararmos com os achados ao presente estudo, os participantes foram 

questionados sobre o hábito de levantarem mais de 3 vezes durante a noite, não nos 

permitindo estratificar o número de micções com o relato de quedas.  

 

De acordo com Coyne et al. (2003), a prevalência de quedas é de 30 a 40% entre 

idosos residentes na comunidade, e de 30 a 60% entre residentes de instituições de 

longa permanência, sendo a quinta causa de morte em idosos. Hendrich, Bender et al. 

(2003) analisaram que os principais fatores relacionados ao risco de quedas foram: 

hipotensão postural, diabetes, alteração do equilíbrio, doença de Parkinson, acidente 

vascular cerebral, diarréia e incontinência urinária.  

 

Os idosos com uma ou mais doenças crônicas, incontinência urinária, doenças 

cardiovasculares, depressão, baixa atividade física e usuários de medicações como 

anticonvulsivantes e analgésicos apresentaram maior associação com quedas, 

recorrência de quedas e fraturas. (Lord et al. 1991; Leipzig et al. 1999; Hendrich et al. 

2003) 
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As doenças clínicas mais prevalentes no estudo SABE, encontradas nos idosos 

com noctúria, foram: hipertensão arterial (39,9%), diabetes mellitus (38%), doenças 

pulmonares (44,8%), osteoporose (39,7%), incontinência urinária (52,5%) e doenças 

cardíacas (49%)  

 

Em um estudo com 1300 pessoas institucionalizadas, foi observado que os 

principais fatores de risco para quedas foram uso de sedativos ou hipnóticos, 

alterações do equilíbrio, problemas relacionados com os membros inferiores (artrose) e 

incontinência urinária. Em 47% dos episódios de quedas, os idosos estavam se 

dirigindo ao toalete, e 38% de todos os indivíduos que caíram tiveram algum tipo de 

lesão (Krauss et al. 2005). 

 

Huang et co. (2001), em um estudo longitudinal com 302 idosos acima de 65 

anos, residentes na comunidade, avaliaram os fatores intrínsecos e extrínsecos desta 

população para quedas. Como fator de risco para quedas foi observado o uso de 

quatro ou mais medicações diárias, uso de sedativos, presença de diabetes, 

necessidade de assistência para realizar as atividades diárias, presença de 

incontinência urinária e alegação de medo de quedas. 

 

Demonstra-se que, no presente estudo, 38,9% dos idosos referiram fazer uso de 

mais de uma medicação para o tratamento de diversas situações clínicas. 

 

Considerando o exposto acima, pode-se resumir que a maioria dos estudos 

clínicos relacionou quedas com noctúria de forma indiscriminada, quanto às variáveis 

idade e sexo, e constatou associação entre ambas quando os episódios de noctúria 

eram superiores a 4. Pode-se inferir que a falta de associação entre noctúria e queda 

observada em nosso estudo pode ser explicada, ao menos parcialmente, pela amostra 

ser exclusivamente masculina e o número de idas ao toalete provavelmente inferior ao 

demonstrado nos estudos descritos na literatura. Além disso, a prevalência de quedas 

em idosos pode estar associada a doenças crônicas, o que não foi contemplado neste 

estudo, visando um maior entendimento da relação entre noctúria e queda.  
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Sugere-se a realização de coorte, com uma amostra significativa da população 

idosa de uma comunidade, estratificando sexo, idade, doenças crônicas e idas ao 

toalete, a fim de que se possa obter um maior número de dados que permitam a 

elaboração de programas de cuidados aos idosos da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

5  CONCLUSÃO  
 
 
 
 

Baseado nos resultados apresentados nesta pesquisa, conclui-se que: 

 

1. A noctúria em homens idosos não foi um fator associado a quedas na 

população estudada do município de São Paulo. 
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Abstract 

 
Objective: To evaluate the association between nocturia and falls in a group of community-

living elderly men in the city of São Paulo (Brazil). Methods: Under the coordination of the Pan 

American Health Organization and World Health Organization, a multicenter study named 

Health, Welfare and Aging (SABE Study) is being conducted to evaluate the living and health 

conditions of older people in Latin America and Caribbean. In Brazil, this study is evaluating the 

elderly population (60 years or more) in São Paulo since 2000. In each cycle of participants 

evaluations, the data are collected simultaneously, by an average of houses chosen for 

interviews conduction, using a standardized instrument composed of eleven thematic sessions: 

personal, cognitive status, health status, functional status, medications, use and access to 

services, network of social support, and family and occupational history. A detailed description 

of the methodology used is available in the PAHO website. To develop this study, the sessions 

A (personal data) and C (health status) were used. The presence of nocturia was taken to be a 

independent dichotomous variable, and this was ascertained as the response “yes” to the 

question “Do you need to void three times or more at night?” .The presence of falls was also 

taken to be a dependent dichotomous variable, and this was ascertained as the response “yes” 

to the question “Did you have any fall during the last 12 months?” For both questions, the 

categories “Does not know” and “No response” were disregarded and were then considered to 

be missing values. The subjects were divided into five groups according to age (60-64 years, 

65-69 years, 70-74 years, 75-79 years and 80 years or more). The intergroup analysis used 

was the logistic regression. Results: 865 men were interviewed, mean age 68 years. It was 

observed high prevalence of nocturia and falls in all groups, with higher prevalence of both in 

the eldest group (p <0.001). However, the association of nocturia and falls was not statistically 

significant in any of the groups (p = 0.45). This is one of the pioneering studies that assess only 

the male population, showing that nocturia was not significantly associated with falls. However, 

it was observed high prevalence of nocturia and falls in all groups of participants, especially in 

men older than 80 years. It is suggested that nocturia is a common symptom in the elderly, but 

nocturnal micturition does not increase the prevalence of falls in this group. Conclusion: 

Nocturia and falls are highly prevalent conditions in the elderly, but no association was found 

between both, so that these variables may be correlated to age and other clinical conditions. 

Key-word: aging, falls, nocturia,SABE study 
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