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RESUMO
OBJETIVOS: Analisar as características clínico- epidemiológicas e a qualidade de vida
em mulheres idosas com incontinência urinária. MÉTODOS: É um estudo
epidemiológico transversal de caráter descritivo, do tipo exploratório, em que foram
abordadas mulheres com idade de 60 anos ou mais, atendidas no ambulatório de geriatria
universitário de Marília-SP. As voluntárias foram submetidas a uma entrevista, na qual
responderam dois questionários de qualidade de vida, validados e traduzidos, sendo eles,
o King´s Health Questionnaire e International Consultation on Incontinence
Questionnaire- Short Form, e um inquérito estruturado, constando informações pessoais.
A análise exploratória dos dados foi realizada por meio do programa estatístico SPSS
versão 24, com nível de significância de p≤0,05. RESULTADOS: A prevalência de
incontinência urinária foi de 73,4%, e o tipo mais comum entre elas, foi a Incontinência
Urinária Mista (63,7%). No que diz respeito ao impacto na qualidade de vida, a média
dos escores do questionário International Consultation on Incontinence QuestionnaireShort Form, foi de 13 ± 4,9 (grau grave), e no questionário King´s Health Questionnaire,
os domínios mais afetados foram, “impacto da incontinência urinária”, “percepção geral
da saúde” e “medidas de gravidade”. CONCLUSÃO: As idosas atendidas no ambulatório
de geriatria universitário de Marília-SP apresentam alta prevalência de incontinência
urinária, sendo a incontinência urinária mista a mais prevalente, o que afeta gravemente
a qualidade de vida destas.
Palavras- chave: Idoso, Incontinência urinária, Mulher, Envelhecimento, Qualidade de
vida.
ABSTRACT
AIMS: To analyze clinical-epidemiological characteristics and quality of life in elderly
women with urinary incontinence. METHODS: This is a descriptive cross-sectional
epidemiological study of the exploratory type, in which women aged 60 years or older
were treated at the university geriatrics outpatient clinic in Marília-SP. The volunteers
were submitted to an interview, in which they answered two validated and translated
quality of life questionnaires, namely, the King's Health Questionnaire and the
International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form , and a structured
survey containing personal information. The exploratory analysis of the data was
performed using the statistical program SPSS version 24, with significance level of
p≤0.05. RESULTS: The prevalence of urinary incontinence was 73.4%, and the most
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common type among them was Mixed Urinary Incontinence (63.7%). Regarding the
impact on quality of life, the mean International Consultation on Incontinence
Questionnaire-Short Form scores were 13 ± 4.9 (severe grade), and in the King's Health
Questionnaire, the most affected domains were "impact of urinary incontinence" ,
"General health perception" and "gravity measures". CONCLUSIONS: The elderly
women attending the university geriatric outpatient clinic in Marília-SP have a high
prevalence of urinary incontinence, with Mixed Urinary Incontinence being the most
prevalent, which severely affects their quality of life.
Keywords: Elderly, Urinary incontinence,Women, Aging, Quality of life.

1 INTRODUÇÃO
Segundo a International Continence Society (ICS): “Incontinência Urinária (IU)
é qualquer perda de urina em quantidade ou frequência suficiente para causar um
problema social ou higiênico” [1]. É classificada em três tipos diferentes, denominados
como, incontinência urinária de esforço (IUE), urge-incontinência (IUU) ou
incontinência urinária mista (IUM) [1]. Um sintoma, um sinal ou uma observação
urodinâmica, podem descrever a IU [2].
A IU é uma experiência que acomete milhões de pessoas de todas as idades,
principalmente as mulheres em idade avançada [3], e afeta a qualidade de suas vidas. A
expectativa de vida da população mundial tem aumentado progressivamente ao longo dos
anos, e a expectativa de vida das mulheres, destaca-se quando comparada com a dos
homens [4]. Com isso, número de idosas tende a aumentar, sobretudo na fase da vida em
que a IU torna-se mais prevalente [5].
No Brasil, apesar de muitas mulheres não relatarem a presença da IU, estima-se
que no máximo 37% da população feminina até a meia idade, seja incontinente [6,7], e
em idosas pode chegar a até 72% [8,9].
Cada estudo utiliza uma metodologia diferente, e isso faz com que os índices de
prevalência de IU feminina variem bastante [10]. Estes dependem das definições do
estudo, características da população estudada como a faixa etária, as condições físicas e
mentais, local e publico alvo [10].
Existem vários fatores contribuintes para o aumento da prevalência da IU
feminina, entre eles destaca-se a idade avançada, a gravidez, o parto, a queda dos níveis
de estrógeno na menopausa, a infecção do trato urinário, as incapacidades físicas, o
sedentarismo, a obesidade, além de medicações e cirurgias que podem provocar a
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diminuição do tônus muscular do Assoalho Pélvico (AP) ou gerar danos nervosos [3, 7,
8, 11,12].
De acordo com Subak et al.[13], além dos custos econômicos altos, a IU atinge
uma ampla espera que envolve a qualidade de vida (QV), a qual limita a autonomia e
reduz a autoestima.
A IU pode ser considerada como síndrome geriátrica, devido ao impacto negativo
que provoca na vida do idoso [14]. Muitas idosas convivem com o problema por muitos
anos sem falar sobre o assunto com familiares, amigos e profissionais de saúde, pois
acreditam que a IU é uma condição natural do aumento da idade, além da falta de
conhecimento sobre a existência de tratamento viável [15, 16].
Os tipos de tratamentos existentes para IU podem ser divididos em cirúrgico e não
cirúrgico. O tratamento cirúrgico envolve diferentes técnicas [17], e o tratamento não
cirúrgico consiste em fisioterapia do AP e a utilização de fármacos. Contudo o tratamento
não cirúrgico tem sido indicado como terapia de primeira escolha.
A ICS, em 2005, indicou o tratamento fisioterapêutico como a opção de primeira
linha para IU, devido ao baixo custo, baixo risco e eficácia comprovada [18].
O Treinamento Muscular do AP é recomendado para a prevenção e tratamento da
IU desde 1948 por Kegel [19]. Os exercícios pélvicos que fazem parte do tratamento
fisioterapêutico, melhoram a resistência uretral e o suporte visceral pélvico, por aumento
dos músculos periuretrais pélvicos, e podem prevenir, diminuir ou curar as queixas de IU,
e sanar as disfunções musculares do AP. Assim, ajudam a desmistificar a IU, como
processo natural do envelhecimento [20, 21].
Diante do aumento progressivo da expectativa de vida da população, e
consequentemente aumento da ocorrência de síndromes geriátricas, com destaque para a
IU em idosas, e do impacto dos sintomas na QV da mulher, o presente estudo objetivou
caracterizar o perfil clínico- epidemiológico e a QV de mulheres idosas com IU em um
ambulatório de geriatria de um hospital universitário.
2 MÉTODOS
O estudo foi realizado no Ambulatório de Geriatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Marília/ SP.
As mulheres que atenderam ao critério de inclusão foram convidadas
pessoalmente para serem informadas sobre o objetivo e procedimentos da pesquisa. As
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que concordaram em participar do estudo foram entrevistadas no setor de geriatria após
assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido.
É um estudo epidemiológico transversal de caráter descritivo, do tipo exploratório.
Os dados foram coletados com base em dois questionários de QV, validados e traduzidos
e um inquérito estruturado.
Foram abordadas todas as mulheres com idade igual ou superior a 60 anos,
atendidas no Ambulatório de Geriatria da Faculdade de Medicina de Marília- Famema,
por um período de 12 meses.
O cálculo para obtenção do tamanho da amostra é indispensável para qualquer
projeto de pesquisa clínica. Neste caso, foi realizado um cálculo amostral, que resultou
em um valor de 87 mulheres a serem entrevistadas.
Os critérios de inclusão foram: ser mulher, ter idade igual ou superior a 60 anos;
e estar em condições para responderem os questionários e ao inquérito estruturado. Foram
excluídas as mulheres que apresentaram confusão mental, déficit cognitivo, e as que não
compreenderam as questões.
As idosas foram classificadas em continentes ou incontinentes, por meio da
questão proposta no estudo de Huang et al. [22]: "Durante o último ano, você perdeu urina
(sem querer, na calcinha) pelo menos uma vez no mês?". Quando a resposta foi positiva,
caracterizou-se a presença de IU; quando negativa ausência de IU. Para as idosas
incontinentes foram aplicados o inquérito estruturado e os questionários de QV.
Os questionários de QV foram originalmente padronizados para serem auto
aplicados, porém, devido ao baixo e nenhum nível de escolaridade de grande parte das
participantes, optou-se pela aplicação em forma de entrevista, realizada pela pesquisadora
principal frente à idosa.
No instrumento inquérito estruturado, constaram as características sóciosdemográficas das idosas (idade, cor/raça, escolaridade e estado conjugal), informações
clínico-antropométricas (peso, altura e Índice de Massa Corpórea (IMC)), histórico
obstétrico (número de gestações, tipos de partos já realizados, episiotomia e fórceps),
histórico clínico- cirúrgico (Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), cirurgias pélvicas prévias, medicações, Infecções no Trato Urinário (ITU)
recorrente e constipação intestinal), informações sobre estilo de vida (etilismo,
tabagismo, prática de atividade física, e hábitos diários de ingestão de café, refrigerante,
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e chocolate) e conhecimento sobre IU (significado, tratamento fisioterapêutico, e relato
ao médico).
Em seguida, foram aplicados dois questionários de QV, levando em consideração
a IU. A ICS recomenda somente o uso de questionários validados em pesquisas
epidemiológicas [23] e, por este motivo foram utilizados o King´s Health Questionnaire
(KHQ) e o International Consultation on Incontinence Questionnaire- Short Form (ICIQSF).
O Questionário KHQ, validado e traduzido [23], é composto por 21 questões
divididas em oito domínios: percepção geral de saúde, impacto da IU, limitações de
atividades diárias, limitações físicas, limitações sociais, relacionamento pessoal,
emoções, sono/disposição. Também contém duas escalas independentes, que avaliam a
gravidade da IU e a presença e intensidade dos sintomas do TUI. É pontuado em cada um
de seus domínios e não há escore geral. A pontuação varia de 0 a 100 e quanto maior,
pior é a QV relacionada àquele domínio [23].
Em seguida, foi aplicado o questionário ICIQ-SF, validado e traduzido [24], e
composto por seis questões. As duas primeiras são referentes à idade e gênero. A terceira
questão analisa a frequência de perda urinária. A quarta questão avalia a quantidade em
que a mulher pensa que perde urina. A quinta questão avalia o quanto a perda urinaria
interfere diretamente na QV, nesta questão as mulheres devem responder entre zero e dez
pontos, onde zero significa que nada interfere na vida diária e dez, onde interfere muito
na vida diária. Por fim a sexta questão faz o questionamento onde a mulher deve
identificar em quais momentos ela tem perda urinária.
Classificou-se o tipo de IU apresentada por cada participante, baseado nos
momentos de perdas urinárias assinalados na última questão do questionário ICIQ-SF,
seguindo a classificação definida pela ICS, onde constatou-se IUE nas alternativas:
“Perco quando tusso ou espirro” e “Perco quando estou fazendo atividades físicas”, IUU
na alternativa: “Perco antes de chegar ao banheiro”, e IUM quando assinaladas estas
opções de alternativas, em conjunto.
A soma das questões três, quatro e cinco determinam o escore do ICIQ-SF entre
0 e 21 pontos. A classificação do escore se dá pelo grau leve (1-5 pontos), moderado (612 pontos), grave (13-18 pontos) e muito grave (19-21 pontos) [25].
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A análise estatística foi feita através da construção de planilha eletrônica no
software aplicativo Microsoft Excel. Após a codificação das variáveis, realizou-se a
análise exploratória dos dados, por meio do programa estatístico SPSS versão 24. Os
dados quantitativos foram apresentados por meio de médias, medianas e desvios-padrão,
e os dados qualitativos, em números absolutos e percentagem do total. Foram aplicados
testes estatísticos apropriados, Teste T e o de correlação de Spearman, sendo considerados
significativos quando p< 0,05. O Teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para
avaliação do tipo de distribuição das variáveis correlacionadas (curva de normalidade).
Foram utilizadas tabelas para apresentar os resultados.
O estudo teve início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
parecer nº 1.378.056.
3 RESULTADOS
Foram inicialmente avaliadas 94 Idosas, destas 69 (73,4%) participantes
apresentaram IU, e aceitaram participar da pesquisa, respondendo aos questionários.
Quanto ao perfil sociodemográfico das participantes do estudo, constatou-se que
a idade média das participantes foi de 73 ± 8,2 anos e mediana de 74, sendo que a idade
mínima foi de 60 anos e a máxima de 95 anos. Foi constatado também o IMC das
participantes da pesquisa, que se mostrou com média de 26,2 ± 4,2 (sobrepeso), sendo
que 2,8% das participantes estavam com baixo peso, 31,8% dentro do intervalo normal,
46,6% com sobrepeso, 13% com obesidade I, e somente 5,7% obesidade III [26].
Os dados coletados com base no inquérito estruturado, podem ser melhor
visualizados na tabela 1. Sendo estas, as informações sobre o perfil sociodemográfico,
antecedentes obstétricos, doenças prévias/associadas e estilo de vida.
Quando questionadas sobre conhecimento e posicionamento frente à IU, foi
constatado que grande parte das participantes, não apresentava bons conhecimentos sobre
a definição de IU (69%), não sabiam da existência de tratamento (95%), e
consequentemente, poucas participantes expuseram seu problema ao médico (31%).
O tipo de IU mais comum entre as participantes da pesquisa, foi a IUM (63,7%),
no entanto também foi observada a presença de IUU (20,2%) e IUE (15,9%). O impacto
da IU na QV das voluntárias, dado pela média dos escores do questionário ICIQ-SF, foi
de 13 ± 4,9, valor de escore classificado em grau grave.
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Este escore foi dado pela soma das questões que envolvem frequência de IU, quantidade
de urina perdida, e a percepção da voluntária frente ao impacto da IU em sua vida. (tabela
2)
As médias e desvios-padrão das pontuações dos domínios avaliados pelo
questionário de qualidade de vida KHQ, também aplicado nas participantes da pesquisa,
podem ser observados na tabela 3.
O domínio que aborda as relações pessoais não foi contemplado, devido ao escore
de 30 participantes serem considerados “Não se aplica” e somente quatro dos escores ter
tido valor superior a 0. Fato talvez explicado pelas porcentagens de viúvas, solteiras e
divorciadas entre as participantes, além da possível abstinência sexual entre os casados
com mais idade, visto que as perguntas deste item são as seguintes: “Seu problema de
bexiga atrapalha sua vida sexual?”, “Seu problema de bexiga atrapalha sua vida com o
companheiro?”, e “Seu problema de bexiga atrapalha seus familiares?”.
Na tabela 4, podem-se visualizar as comparações das médias dos escores do ICIQSF com a existência ou não de gestação, PVE e prática de atividade física. Nenhuma das
comparações demonstrou diferenças estatisticamente significativas.
Foi realizado o Teste de Spearman, para se verificar a existência de correlação
entre as variáveis nº de gestações, nº de PVE, nº de cesáreas versus escore do questionário
ICIQ-SF, nas quais todas apresentaram fraca correlação, e ausência de significância
estatística (Tabela 5).
5 DISCUSSÃO
A prevalência de IU averiguada no presente estudo foi de 73,4%, valor este que
se apresenta muito semelhante ao do estudo de Silva e D’Elboux [8] (72%), e
expressivamente maior que dos demais estudos com os maiores valores achados na
literatura, realizados com amostra brasileira idosa [9, 27], Silva e D’Elboux [8], Virtuoso
et al [9], e Faria et al [27], constataram prevalência de IU em idosas brasileiras, com
valores de 72%, 56% e 42% respectivamente. Desta forma, o presente estudo revelou uma
alta prevalência de IU entre as idosas atendidas no ambulatório de geriatria do hospital
universitário de Marília-SP.
Contudo, a prevalência de IU internacionalmente é ainda menor. Cerruto et al [28]
realizaram um estudo de revisão sistemática com artigos realizados na Europa em 2010 e
constataram uma prevalência de IU feminina (idosas e não idosas), que variou de 14,1%
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a 68,8%, sendo que os maiores valores acompanharam as maiores idades. Enquanto em
outra pesquisa, realizada no Japão, com a população feminina idosa, constatou uma
prevalência de IU de 34,2% entre as idosas japonesas [29]. Aslan et al [30] realizaram um
estudo em Istambu na Turquia, com amostra idosa, e constataram uma prevalência de
43,0%.
O tipo de IU mais ocorrente entre as participantes da pesquisa, segundo o
questionário ICIQ-SF, foi a IUM (63%), seguida da IUU (20%) e IUE (15%), outras
pesquisas realizadas com amostra brasileira idosa, encontraram dados semelhantes ao
deste estudo, em relação à sequência de prevalência dos tipos de IU [31,32]. Já, Carvalho
et al [12], contataram a IUE como o segundo tipo mais prevalente, seguido da IUU, o que
diverge do presente estudo.
Quanto à idade das participantes, constatou-se uma média de 73 ± 8,2 anos, o
processo natural de envelhecimento das fibras musculares do AP, reflete em prejuízos
para o processo de continência. Um estudo realizado com cadáveres femininos concluiu
que, há uma diminuição do número e densidade das fibras da musculatura lisa e estriada
da uretra advinda do avanço da idade [33].
A literatura aponta que a prevalência da IU varia de acordo com o grupo étnicoracial, sendo as mulheres brancas as que apresentam maior prevalência, independente da
faixa etária estudada [34]. Fato que corrobora com o presente estudo, no qual foi
constatada uma prevalência elevada de IU nas mulheres brancas (53,6%), quando
comparadas com as outras etnias presentes no estudo, sendo pardas 24,6%, negras 18,8%,
e somente 2,8% amarelas.
O baixo nível de escolaridade na amostra investigada é similar a de outros estudos
que envolvem população brasileira [8, 9, 12]. Fato este, que alerta os profissionais da
saúde sobre a importância de se abordar de maneira adequada as idosas incontinentes,
para que haja compreensão das informações acerca dos sintomas e possíveis tratamentos
da IU. Sabendo que a terapia comportamental faz parte do tratamento fisioterapêutico
para IU1, principalmente para IUM e IUU, e depende da compreensão das pacientes, para
que seja efetivo o tratamento fisioterapêutico.
O presente estudo contatou um IMC médio de 26,2 ± 4,2, indicando sobrepeso da
população estudada [26]. Estudos epidemiologicos apontam uma forte associação do IMC
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elevado com a prevalência de IU [3,12], demostram que os individuos que apresentam
um aumento do IMC tem maior chance de desenvolver a IU.
Leirós et al.[3] afirmam que a IU também é relacionada a aspectos de atitudes,
tais como a inatividade física, e sedentarismo. No presente estudo houve uma grande
porcentagem de inatividade fisica, sendo que 84% das idosas incontinêntes não
praticavam nenhuma atividade física. E apesar de não encontrarmos significancia
estatística (p=0,15) entre as comparações dos escores do ICIQ-SF e prática de atividade
fisica, foi observado uma tendência de melhor qualidade vida entre as idosas praticantes
de atividades físicas.
Quanto aos hábitos alimentares, 82,6% das idosas do estudo ingeriam café
diariamente. A literatura aponta a ingestão de cafeína, como um dos fatores de riscos para
IU. Arya et al. [35] afirmam em seu estudo que a ingestão de cafeína em alta concentração
pode gerar a IU, por instabilidade do músculo detrusor.
Komeilifar et al. [11] contataram que a multiparidade e o parto vaginal são
apontados como fatores de riscos para o desenvolvimento de IU. No presente estudo,
89,8% das participantes já haviam passado por gestações, sendo 4,2±2,8 o número médio
de gestações entre elas, também houve grande porcentagem de participantes que foram
submetidas ao PVE (76,8%). Esses resultados destacam a importância do trabalho
fisioterapêutico preventivo com gestantes que pretendem realizar partos vaginais
espontâneos. Contudo, embora exista este favorecimento ao desenvolvimento de IU em
virtude da multiparidade e o PVE, no presente estudo não foi encontrado correlação
significativa entre os escores do ICIQ-SF e tais variáveis, indicando indiferença no
impacto da QV frente à multiparidade e o PVE, entre as idosas participantes.
No que diz respeito aos conhecimentos acerca da IU, o presente estudo constatou
que grande parte das idosas não apresenta bons conhecimentos sobre a definição (31%) e
a existência de tratamento fisioterapêutico para IU (5%) e consequentemente poucas
participantes (31%) expuseram seu problema para o médico. Nesse sentido, Silva e Lopes
[15] contataram em seu estudo que grande parte dos sujeitos (45,7%) não conhecia
nenhuma forma de tratamento para IU, e mais da metade não buscou tratamento para o
problema, fato também contatado no presente estudo.
Em relação às características da IU verificadas através do ICIQ-SF, houve
predomínio de perdas urinárias na frequência de “Diversas vezes ao dia” (37,6%), em
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uma pequena quantidade (57,9%), fato que corrobora com o estudo de Silva e D’Elboux
[8] que utilizaram o mesmo instrumento na população idosa. Quanto ao escore médio do
ICIQ-SF, a amostra do presente estudo, apresentou como 13 ± 4,9, valor de escore
classificado em grau grave, o mesmo estudo citado anteriormente [8], constatou um
escore médio bem parecido, sendo 12,8, o que sugere impacto grave na qualidade de vidas
destas idosas incontinentes. Estes dados destacam a importância de uma abordagem
precoce para IU, visando à prevenção e diminuição do impacto negativo na QV.
Quanto aos momentos que mais ocorrem às perdas urinárias, dados pelo
questionário ICIQ-SF, foi observada uma concentração de respostas assinaladas para os
momentos, “antes de chegar ao banheiro” (84%) e “quando tusso ou espirro”, (78,2%)
respectivamente. Fato observado também em outros estudos, que utilizaram o mesmo
instrumento de coleta [8].
O presente estudo contatou que os domínios mais afetados do KHQ entre as idosas
incontinentes, foram os domínios, “Impacto da IU” com média de 63,2 ± 36,6, “Percepção
geral da saúde” (53,6 ± 21,5) e “Medidas de gravidade” (44 ± 22,6), respectivamente, fato
que corrobora com a literatura. Silva, Lopes15 e Faria et al [27] contataram em seus
estudos, os mesmos domínios como sendo os mais afetados entre os participantes, porém
as ordens de maior impacto na QV, difere do presente estudo. Contudo os domínios
menos afetados na pesquisa foram “Relacionamento pessoal” e “Limitação social”,
corroborando com a literatura [15].
Contudo, o impacto na qualidade de vida também foi claramente demonstrado
pelo KHQ, já que o domínio que mais se mostrou afetado foi o “impacto da IU na vida
diária”, o que mostra-nos que a maioria das idosas (85,5%) relatou algum grau de
incomodo, sendo este: pouco, mais ou menos ou muito. No estudo de Faria et al. [27], as
idosas foram avaliadas com o mesmo instrumento de coleta, e foi constatado que mais da
metade das participantes (60%) também referiram que a IU afetava negativamente sua
vida diária.
O estudo alcançou o objetivo de estimar a prevalência de incontinência urinária e
o impacto por ela causado na qualidade de vida da população-alvo. Destacando uma alta
prevalência de incontinência urinária, sendo a mista o tipo mais prevalente entre as idosas
participantes, e um grave impacto na qualidade de vida destas. Além da falta de
conhecimentos sobre a definição, existência de medidas preventivas e terapêuticas viáveis
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para minimizar e/ou sanar os sintomas causados por ela. Com essas evidências, destacase a importância da implementação de medidas preventivas e terapêuticas, nos serviços
de saúde que atendem a população idosa feminina, por meio de orientações sobre a
definição, sintomas de incontinência urinária e dos agravos voltados à qualidade de vida
quando não prevenida e/ou tratada. Bem como, explicitar as medidas de minimização dos
sintomas, com prática de fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico e terapias
comportamentais, visto que a fisioterapia é indicada pela ICS como terapia de primeira
linha para incontinência urinária, devido ao baixo custo, baixo risco e eficácia
comprovada.
Sugere-se que o assunto seja mais explorado, com propostas e intervenções
fisioterapêuticas, a fim de garantir melhor controle dos agravos da incontinência urinária
e melhoria da qualidade de vida das idosas incontinentes.
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