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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

A Incontinência Urinária (IU) feminina é um importante problema de saúde pública, 

quer pela sua elevada prevalência, quer pelo elevado impacto físico, psíquico e social na vida 

da mulher (SANTOS et al, 2006; HIGA; LOPES; REIS, 2006). A International Continence 

Society define incontinência urinária como “queixa de qualquer perda involuntária de urina”, 

podendo ser descrita em termos de sintomas, sinais e observações urodinâmicas (ABRAMS et 

al, 2003).   

A prevalência de IU é variável de acordo com a idade e a população estudada. 

Acredita-se que aproximadamente 40% das mulheres experimentarão ao menos um episódio 

de IU durante a vida (HANSEN et al, 2011; THAKAR; STANTON, 2000) e que essa 

população seja, em sua maioria, composta por mulheres de meia idade, em geral a partir do 

climatério/menopausa, com índice de 43% na faixa etária de 35 a 81 anos
8
 ( HIGA; LOPES; 

REIS, 2006).  

Existem situações transitórias e definitivas que podem levar, inevitavelmente, ao 

quadro de IU. Dentre as situações transitórias, o uso de medicamentos que interferem com o 

sistema urinário, como os diuréticos, deficiências hormonais, como a privação de estrogênio, 

infecção do trato urinário, doenças mentais que podem levar à perda da consciência da 

plenitude vesical, e gestação. Parto normal traumático, cirurgias abdominais ou pélvicas, 

traumatismos e tumores medulares, diabetes mellitus, esclerose múltipla, doença de Parkinson 

e doença vascular encefálica são algumas das situações definitivas que levam à IU 

(MEHNERT; NEHIBA, 2012; HERRMANN; PALMA, 2001; VALETON, 2010). 

Em relação aos fatores de risco para IU, podem, então, ser considerada idade, 

paridade, gravidez, tipo de parto, obesidade, diabetes mellitus, tosse crônica, menopausa, 

tabagismo, cirurgia pélvica prévia e uso de medicações (FITZGERALD et al, 2012; 

STOTHERS; FRIEDMAN, 2011; HIJAZ et al, 2011). Os fatores de risco mais comumente 

associados à ocorrência de IU nas mulheres jovens são a paridade e o parto vaginal 

(BURGIO, 2007; SOLANS-DOMENÈCH et al, 2010). Segundo Solans-Domènech et al, 

cerca de metade dos casos de IU em mulheres primíparas poderia ser prevenida se a cesariana 

fosse realizada. No entanto, a realização de cesarianas como estratégia preventiva desse 
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problema não é justificável, já que esse tipo de parto associa-se a maiores índices de 

morbidade e mortalidade materna e neonatal (SOLANS-DOMENÈCH et al, 2010; DIETZ, 

2006). Além disso, o seu efeito protetor dissipa após outros partos, diminui com a idade e é 

incompleto, já que 10% das mulheres que são submetidas à cesariana eletiva ainda 

apresentam IU (NYGAARD, 2006 apud BARACHO, 2010). 

A ocorrência da IU relacionada à gestação geralmente está associada às alterações 

mecânicas e aos danos neurológicos decorrentes do trauma obstétrico, que podem levar à 

importante perda de sustentação do colo vesical e da uretra (MEYER et al., 1998; CHALIHA 

et al., 1999; HUNSKAAR et al., 2000; CHALIHA et al., 2002 apud SCARPA, 2004). 

Numerosos estudos, entretanto, relatam o desencadeamento da incontinência urinária durante 

a primeira gestação (THOMAS et al., 1980; IOSIF, 1981; MEYER et al., 1998; CHALIHA et 

al., 1999 apud SCARPA, 2004; MACLENNAN et al., 2000; DI STEFANO et al., 2000; 

WIJMA et al., 2001; HVIDMAN et al., 2002 ). A própria gestação parece estar associada à 

recorrência de episódios de incontinência nas gestações subsequentes e posteriormente ao 

longo da vida (HANSEN et al., 2011). 

Diante do exposto, os dados disponíveis referentes ao papel da gestação, da via de 

parto e da paridade no desenvolvimento da IU continuam inconsistentes e a influência desses 

fatores ainda não é completamente compreendida (LUBER, 2004 apud VALENTON; 

AMARAL, 2010). Diante também do fato de que, no Brasil, há escassez de trabalhos 

científicos que avaliem IU em gestantes, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

prevalência e a gravidade da incontinência urinária em gestantes, de acordo com sua paridade, 

via de parto e idade gestacional.  

 

1.2 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO ASSOALHO PÉLVICO 

 

Assoalho Pélvico (AP) é um termo que se refere à complexa estrutura que engloba a 

pelve, enquanto o termo musculatura do assoalho pélvico (MAP) diz respeito às camadas 

musculares dessa região anatômica. Vagina, uretra e reto passam por meio do AP e são 

envolvidos por tal musculatura. A função do AP é suportar os órgãos pélvicos, enquanto o 

MAP se responsabiliza pela realização de contratura e relaxamento. A função de suporte 

depende da posição anatômica da musculatura, de sua atividade (suporte ativo) e da 

integridade das estruturas faciais (suporte passivo) (MESSELINK et al., 2005). 

Os grupos musculares do AP, da profundidade para a superfície, são o diafragma 



12 
 

 
 

pélvico, diafragma urogenital, músculos perineais superficiais e esfíncter anal. O esfíncter 

anal é composto por dois esfíncteres: um interno e outro externo. Esses esfíncteres se fundem 

superiormente com o componente puborretal do músculo do diafragma pélvico, 

proporcionando a continência fecal (SHELLY, 2007 apud VALENTON; AMARAL, 2010). 

O esfíncter anal interno é o responsável primário pelo fechamento do canal anal em repouso 

(BRARUCHA, 2006). 

O diafragma pélvico é o maior grupo muscular do AP, sendo responsável pela maior 

parte da função do mesmo. Essa camada é dividida em músculo coccígeo e levantador do 

ânus, que é subdividido em músculos iliococígeo e pubococcígeo, e este, por sua vez, se 

divide em pubovaginal e puborretal (SHELLY, 2007). O músculo elevador do ânus não se 

fixa diretamente à uretra, mas à fáscia endopélvica, rede de tecido fibromuscular com 

colágeno e elastina que circunda a parede da vagina. Esse músculo contém 70% de fibras 

musculares tipo I (contração lenta) que, em condições de repouso, mantêm o tônus 

continuamente e auxiliam a fáscia endopélvica, responsável pela sustentação das vísceras 

pélvicas. Contém também 30% de fibras musculares tipo II (contração rápida) que, durante 

aumento da pressão intra-abdominal, apresentam contração muscular reflexa e intensa, 

resultando em um fechamento uretral efetivo e auxiliando o mecanismo da continência 

urinária (DE LANCEY, 1986; KOELBL et al., 1989; WALL, 1993 apud SCARPA, 2004; 

CAMARGO et al., 2002; DE LANCEY; ASHTON-MLLER, 2004; SHELLY, 2007). 

Na posição ortostática, a porção posterior do músculo elevador do ânus, denominada 

placa do elevador, é responsável pelo mecanismo que previne o prolapso uterino. Na sua 

posição de anteversão fisiológica, o eixo longitudinal do útero orienta-se para esta região, e 

não para o hiato dos elevadores. O hiato é um espaço oval longitudinal pelo qual passam a 

vagina, a uretra e o reto, sendo considerado o ponto frágil do assoalho pélvico (CAMARGO 

et al., 2002). 

Os músculos perineais superficiais, representados pelo bulboesponjoso, 

isquiocavernoso e transverso superficial do períneo, ajudam na função sexual do AP e o 

diafragma urogenital, composto pelo esfíncter uretrovaginal, músculo compressor da uretra 

(antigamente denominados em conjunto com o músculo transverso profundo do períneo) e 

esfíncter da uretra, responde ao mecanismo de continência (SHELLY, 2007). 

A contração da musculatura do assoalho pélvico resulta em um movimento ascendente 

dos órgãos pélvicos e em um movimento ventral e cranial do períneo. Essa contração é 

importante para prevenir tanto incontinência urinária quanto fecal. Além disso, para as 
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mulheres, também é um mecanismo importante para o intercurso sexual (MESSELINK et al. 

2005).  

Outro importante músculo pélvico para a continência urinária é o esfíncter uretral. O 

mecanismo de fechamento do esfíncter da uretra é normalmente promovido pelos músculos 

uretrais e pelos elementos vasculares dentro da mucosa que tem função de coaptação. A 

pressão do fechamento uretral deve ser maior que a pressão da bexiga, tanto durante o 

repouso quanto durante o aumento da pressão intra-abdominal, a fim de conseguir armazenar 

urina dentro da bexiga. Quando a pressão intravesical aumenta, muitas vezes acima da pressão 

uretral, um processo dinâmico aumenta a pressão de fechamento uretral e mantém a 

continência por transmissão de pressão (ASHTON-MILLER; DELANCEY, 2007). 

A atividade normal basal do músculo levantador do ânus mantém o hiato urogenital 

fechado pela compressão da uretra, da vagina e do reto contra o púbis. A contração voluntária 

máxima desses músculos gera força e pressão, que é sentida durante o toque vaginal bidigital. 

A contração do músculo bulboesponjoso e das fibras ventrais do iliococígeo aumenta apenas a 

força de compressão devido a sua localização distante sobre o efeito intravaginal (ASHTON-

MILLER; DELANCEY, 2007). 

A interação entre MAP, os ligamentos e as fáscias também é crucial para o suporte dos 

órgãos pélvicos e para o mecanismo de continência. As fáscias e os ligamentos atuam 

estabilizando os órgãos pélvicos em suas posições por uma baixa tensão. Entretanto, os 

ligamentos conseguem sustentar as estruturas por pequenos períodos de tempo e, se o tecido 

conjuntivo continuar a ser estirado, provavelmente resultará em um prolapso genital 

(ASHTON-MILLER; DELANCEY, 2007). 

 

1.3 ANATOMIA FUNCIONAL DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

 

O trato urinário inferior é composto pela uretra, colo vesical e bexiga. A continência é 

mantida por um esforço coordenado entre tais estruturas. O mecanismo de continência na 

mulher está centrado na uretra proximal e na junção uretrovesical. Mecanismos estruturais e 

fisiológicos regulam o fechamento da uretra e suportam a junção uretrovesical e a bexiga. O 

fechamento efetivo da uretra é produzido por três sistemas diferentes: o esfíncter interno 

involuntário na base da bexiga, os músculos do esfíncter externo voluntário da uretra e a 

coaptação da mucosa produzida pelo plexo vascular da submucosa uretral (SANTIAGU, 

2008).  
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A bexiga é um órgão muscular liso recoberto por epitélio transicional que tem como 

função primordial armazenar urina para posteriormente eliminá-la, com controle voluntário. 

Na mulher, tem relações anatômicas com o útero e parede anterior da vagina. É dividida em 

corpo e base (colo), os quais estão separados pelos orifícios ureterais. A base é menos 

distensível que o corpo durante o enchimento do órgão e é nela que se localiza o trígono 

vesical. O relaxamento do órgão é mediado basicamente pelo sistema nervoso simpático, 

através de estímulos aos receptores beta adrenérgicos (BEREK, 2008; GRAY, 2004; 

SANTIAGU, 2008).  

O epitélio transicional faz referência à “transição” entre o epitélio cilíndrico simples 

do sistema tubular renal e o epitélio estratificado do terço distal da uretra. Ele é constituído 

por várias camadas que variam em número conforme a topografia. Na bexiga possui de 3 a 7 

camadas. A camada superficial é composta por células especiais, as células em guarda-

chuva”, de maior tamanho e forma plana. As células das camadas mais profundas têm o 

formato cilíndrico, abaixo do epitélio e da membrana basal, está a lâmina própria e, em 

seguida, a camada muscular denominada de músculo detrusor da bexiga, que constitui as 

paredes vesicais e é responsável pelo relaxamento e contração do órgão (BEREK, 2008). 

O músculo detrusor é um emaranhado de fibras musculares lisas, dispostas em várias 

direções. Quando a bexiga enche de urina, o detrusor permanece inativo, embora se expanda 

passivamente para acomodar o volume de urina. Sua contração diminui todos os diâmetros do 

órgão sendo capaz de esvaziá-lo completamente, quando a bexiga atinge sua máxima 

capacidade de volume. O trígono vesical é constituído de musculatura lisa especializada, 

encontrada na base da bexiga, que se estende para uretra proximal (NEWMAN, 2003; 

NORTON; BRUBAKER, 2006). É limitado superiormente pelos orifícios ureterais, e 

inferiormente pela uretra proximal (óstio uretral interno). Excetuando-se as fibras superficiais 

do trígono, a musculatura do detrusor apresenta rica inervação parassimpática, cujo 

neurotranmissor é a acetilcolina (BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009). 

A uretra feminina mede aproximadamente 4 a 5 cm. Apresenta luz virtual, que 

permanece ocluída, exceto durante a micção.  A parede uretral é constituída, além do epitélio 

que forma extensas fibras longitudinais, por uma camada circular externa de músculo 

estriado, que representa o esfíncter externo da uretra e por uma camada interna de 

musculatura lisa que se continua com a musculatura lisa do colo vesical (BEREK, 2008; 

GIRÃO; DE LIMA; BACARAT,2009). O esfíncter interno, localizado na junção 

uretrovesical é formado por um anel de músculo liso involuntário do trígono da bexiga e por 
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duas alças, em forma de 'U' de músculos lisos derivados do músculo detrusor (GRAY, 2004; 

BEREK 2008). O controle do esfíncter interno assim como do detrusor é involuntário. 

Quando a bexiga atinge sua capacidade máxima de volume, ocorre o relaxamento do esfíncter 

interno permitindo a passagem de urina (GIRÃO, DE LIMA; BACARAT, 2009; NEWMAN, 

2003; NORTON; BRUBAKER, 2006).  

O esfíncter externo compreende três pequenos músculos esqueléticos que envolvem a 

uretra, abaixo do nível do esfíncter interno. O mais proximal e o maior desses músculos é o 

músculo esfinctérico uretral (esfíncter da uretra). Os músculos uretrovaginal e compressores 

da uretra formam a porção distal do esfíncter uretral externo (GRAY, 2004). As fibras do 

músculo compressor da uretra são principalmente do tipo I, sendo responsáveis pela 

capacidade de manutenção da continência urinária em cerca de 50% das mulheres continentes 

com colo vesical incompetente. Além disso, a ocorrência de incontinência urinária de esforço 

após vulvectomia radical é explicada pela remoção da uretra distal, contendo os músculos 

compressor uretral e esfíncter uretro-vaginal (GIRÃO et al, 2007). 

O plexo vascular submucoso da uretra é considerado parte do mecanismo de 

continência, além dos esfíncteres interno e externo. Este complexo arteriovenoso localiza-se 

entre a camada de musculatura lisa da uretra e seu revestimento epitelial. O enchimento 

desses vasos melhora a coaptação da mucosa, causando coaptação das paredes da uretra, 

aumentando, então, a pressão uretral de repouso, fenômeno que impede a perda urinária 

involuntária (GRAY, 2004). 

 

1.4  NEUROFISIOLOGIA MICCIONAL 

 

 Para adequado funcionamento do trato urinário inferior, a uretra e a bexiga devem 

atuar de forma coordenada. Assim, na fase de enchimento, a bexiga permanece relaxada e a 

musculatura uretral contraída, sendo o inverso na micção. Tal sincronismo ocorrerá apenas 

diante da interação de numerosos arcos reflexos e circuitos nervosos (GIRÃO et al, 2007). 

Durante a fase de enchimento vesical, a pressão do músculo detrusor encontra-se inferior a 15 

cmH20, sob o volume de 150-200 ml. É sentido, então, o primeiro desejo de esvaziar a 

bexiga, que pode ser adiado, de modo voluntário, por um período considerável. A sensação de 

plenitude se eleva conforme aumenta a pressão do detrusor, chegando um momento em que 

não se pode mais evitar a micção (POLDEN; MANTLE, 2002). 

 A continência urinária é controlada por níveis neurológicos, que são o córtex cerebral, 
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a substância reticular mesencefálica, núcleos da base, sistema límbico, cerebelo e medula 

espinhal. Eles interagem entre si para que ocorra a micção, em torno de quatro a seis vezes ao 

dia (POLDEN; MANTLE, 2002).  

 Os neurônios motores da bexiga e da uretra estão localizados no seguimento sacral da 

medula espinhal (S2-S4) e são coordenados pelo centro pontino da micção e pelos núcleos da 

base do cérebro. Já o controle voluntário da micção se faz no córtex da face lateral do lobo 

frontal, em geral, com ação inibitória, bloqueando os reflexos de contração do músculo 

detrusor. A substância reticular pontomesencefálica, por sua vez, coordena a micção como um 

todo, constituindo-se como área de integração e organização dos estímulos aferentes e 

eferentes. Entretanto, é o centro cortical que determina o início, o retardo e o término da 

micção (GIRÃO, DE LIMA; BACARAT, 2009; BEREK, 2008; GIRÃO; SARTORI et al, 

2007). 

 Os principais núcleos da base envolvidos com a micção são: putámen, globo-pálido, 

núcleo caudado e substância nigra estriatal. Eles influenciam o esvaziamento da bexiga, em 

parte por inibição da atividade contrátil do detrusor, em parte por modulação do tônus do 

esfíncter uretral externo. Sua disfunção pode ser observada na Doença de Parkinson, por 

exemplo, em que a degeneração dos neurônios diminui consideravelmente a dopamina local, 

originando hiperatividade do músculo detrusor (GIRÃO et al, 2007). 

 O centro pontino da micção está localizado nas regiões medial e dorsolateral da ponte 

(centro de Barrington) e sua lesão pode levar à retenção urinária. Sua estimulação aumenta a 

pressão vesical, diminui a pressão uretral e a atividade elétrica do assoalho pélvico. O 

relaxamento da uretra ocorre por inibição dos neurônios morores e sacrais do esfíncter uretral. 

Na ponte existe, ainda, o centro esfincteriano ou centro da continência, sendo que através do 

trato retículo-espinal os impulsos chegam ao núcleo de Onuf, na medula sacral. Sua 

estimulação aumenta a pressão uretral e sua lesão pode causar incontinência urinária 

(GIRÃO; SARTORI et al, 2007). 
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Figura 1. Controle neurológico do armazenamento urinário. T10-L2 – segmentos tóracolombares da medula 

espinhal; S2-S4 – segmentos sacrais da medula espinhal. Setas indicam estimulação nervosa.    

Fonte:http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECJS-

77NJPP/disserta__o.pdf?sequence=1 

 

 

Figura 2. Controle neurológico do esvaziamento urinário. T10-L2 – segmentos tóracolombares da medula 

espinhal; S2-S4 – segmentos sacrais da medula espinhal. Setas indicam sentidos da estimulação nervosa. Linhas 

mais finas representam estímulos aferentes. Sinais negativos indicam inibição nervosa.  

Fonte:http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECJS-

7NJPP/disserta__o.pdf?sequence=1 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECJS-77NJPP/disserta__o.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECJS-77NJPP/disserta__o.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECJS-7NJPP/disserta__o.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECJS-7NJPP/disserta__o.pdf?sequence=1
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Cerebelo, sistema límbico e hipotálamo também têm sua ação específica para que 

ocorra a continência urinária. O sistema límbico (hipocampo, amígdala e giro cingulado), 

localizado no lobo temporal, é responsável pelo controle funcional do trato urinário inferior, 

explicando o comportamento do ciclo da micção em situações de estresse. O hipotálamo está 

relacionado ao início do ato de urinar: a área pré-optica envia fibras para o córtex cerebral e 

para o centro pontino da micção. Já o cerebelo age coordenando a musculatura que é 

responsável pelo equilíbrio e a postura durante a micção e recebe informações sensoriais da 

bexiga e do AP, sendo importante na manutenção do tônus do AP e na coordenação entre  

contração do detrusor e relaxamento do esfíncter (GIRÃO; D LIMA; BACARAT, 2009; 

GIRÃO et al, 2007). 

 A musculatura lisa da bexiga, a região uretro-trigonal e a uretra proximal são 

inervadas por três fontes: sistema nervoso simpático (SNS), que controla o enchimento 

vesical e é representado pelos nervos hipogástrios, sistema nervoso parassimpático (SNP),   

que controla o esvaziamento vesical e é representado pelos nervos pélvicos e os neurônios do 

sistema nervoso somático, que desempenham papel periférico no controle neurológico do 

trato urinário inferior, através da inervação do assoalho pélvico e do esfíncter externo da 

uretra. A inervação periférica de ambos é dada pelo nervo pudendo, que se origina no núcleo 

de Onuf, situado nos segmentos S2-S4 da medula. O sistema nervoso somático é uma via 

importante no controle voluntário da micção e um importante alvo nos tratamentos 

relacionados ao treinamento da musculatura do AP (GIRÃO; DE LIMA; BARCARAT, 2009; 

GIRÃO; SARTORI, et al, 2007). 

As fibras simpáticas pré-ganglionares passam pela cadeia ganglionar simpática em 

direção aos gânglios pré-vertebrais nos plexos hipogastricos superior e pélvico, e dirigem-se 

para os neurônios adrenérgicos curtos na bexiga e uretra. Na fase de enchimento vesical, as 

fibras pós-ganglionares liberam noradrenalina, cuja ação é dependente do tipo de receptor. A 

ligação da noradrenalina com os receptores do colo vesical e da uretra desencadeará ação alfa-

adrenérgica predominante na uretra, promovendo contração esfincteriana, enquanto que a 

ligação com receptores do corpo vesical promoverá uma ação beta-adrenérgica no músculo 

detrusor, levando ao seu relaxamento (CANALINI, 1999 apud VALENTON;AMARAL, 

2010). 

Os neurônios colinérgicos (SNP) pré-ganglionares situam-se na região intermédio-

lateral da medula sacral e enviam axônios para as células ganglionares do plexo pélvico e da 

parede vesical (POLDEN; MANTLE, 2002). A transmissão do impulso nervoso nos gânglios 
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vesicais é mediada por um mecanismo colinérgico nicotínico, que atua sobre receptores 

muscarínicos M2 e M3 da bexiga, promovendo contração do músculo detrusor. 

Simultaneamente impulsos da ponte inibem motoneurônios pudendos que inervam o esfíncter 

uretral estriado, relaxando-o. Iniciada a contração do detrusor, a descarga aferente gerada pela 

tensão na parede vesical reforça o reflexo miccional. O fluxo de urina pela uretra facilita o 

esvaziamento, pois também estimula a contração do detrusor. Quando a micção está chegando 

ao fim, o AP se contrai e eleva o colo vesical, que se fecha e a pressão do detrusor diminui 

(GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009; BEREK, 2008; GIRÃO et al, 2007). 

 

1.5  INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

 

A incontinência urinária (IU) é uma experiência que acomete milhões de pessoas de 

todas as idades, principalmente as do sexo feminino, afetando a qualidade de suas vidas. Com 

o aumento progressivo da expectativa de vida da população, o número de mulheres na meia 

idade tende a aumentar cada vez mais, sobretudo quando a IU torna-se mais prevalente, 

amiúde, haverá um número crescente de casos e, muitos deles não serão diagnosticados pela 

falta de busca no tratamento e por acreditarem que a IU é uma condição normal e resultado do 

processo de envelhecimento e não uma doença (HIGA; LOPES; REIS, 2008). 

Data de 1976 o primeiro relato da ICS – Sociedade Internacional de Continência 

Urinária, sobre os conceitos modernos relacionados aos mecanismos de continência urinária, 

baseados em achados urodinâmicos (DE LANCEY; ASHTON-MLLER, 2004). Inicialmente, 

os componentes centrais da função miccional eram a bexiga e a uretra, com seus respectivos 

controles neurais. O grande enfoque era considerar a posição adequada do colo vesical como 

supra-púbica ou intra-abdominal. Estando o colo vesical abaixo da borda inferior da sínfise 

púbica, a pressão intra-abdominal se transmite apenas à bexiga, mas não à uretra proximal. 

Assim, a pressão vesical suplanta a uretral levando a perda de urina (JEFFCOATE, 1952; 

GREEN, 1975 apud GIRÃO et al, 2007). 

De Lancey; Ashton-Mller (2004), e posteriormente, em 1990, Petrus e Ulmsten (1990 

apud GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009; OLIVEIRA et al, 2007), com a Teoria Integral 

da Continência, introduziram o conceito de um mecanismo extrínseco ativado por 

musculatura pélvica específica, que por estímulos inibitórios e facilitadores, coordenam um 

sistema de forças que atua sobre a vagina e permite o fechamento e abertura uretral (DE 

LANCEY; ASHTON-MLLER, 2004). Assim, a elasticidade e posição da vagina, bem como 
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os ligamentos, fáscias e músculos tornaram-se o ponto central, para explicar o mecanismo 

global de continência urinária (GIRÃO et al, 2007). 

A elasticidade vaginal e seu sistema de sustentação e de suspensão geram uma força 

anterior que mantém a uretra fechada durante o repouso. A elasticidade vaginal depende da 

integridade tecidual, dos componentes vascular e conjuntivo, que estão relacionados 

diretamente com o estímulo hormonal, e de particularidades constitucionais como tipo de 

colágeno e componentes da matriz extracelular de cada indivíduo (DE LANCEY; ASHTON-

MLLER, 2004; PETRUS E ULMSTEN, 1999 apud GIRÃO et al, 2007 ). O sistema de 

suspensão é composto principalmente pela fáscia endopélvica que se continua lateralmente 

com a fáscia púbica do arco tendíneo. Trata-se de um componente de tecido conjuntivo denso, 

fibroso, que circula a vagina e se fixa ao púbis e posteriormente à espinha isquiática dorsal 

sustentando a uretra sobre a parede vaginal anterior (Efeito hammock) ( PETRUS E 

ULMSTEN, 1999 apud GIRÃO et al, 2007).  

A frouxidão vaginal, além de não permitir a adequada compressão da uretra, para 

promover seu fechamento durante períodos de aumento transitório da pressão intra-

abdominal, também prejudica a transmissão neural, que coordena o funcionamento vesical-

esfincteriano, fazendo com que a bexiga não consiga se manter estável durante o enchimento, 

gerando a hiperatividade vesical (DE LANCEY; ASHTON-MLLER, 2004). 

A teoria integral, assim, considera que o componente central do mecanismo de 

continência é representado pela elasticidade vaginal. Esta, por sua vez, depende do 

componente conjuntivo e de sua posição anatômica, que propiciam o efeito adequado de 

forças direcionais. Estas forças mantêm a uretra fechada agindo contrariamente ao efeito da 

pressão hidrostática sobre os receptores neurológicos presentes no colo vesical, prevenindo 

seu estímulo prematuro que pode gerar um reflexo facilitador para contração do detrusor (DE 

LANCEY; ASHTON-MLLER, 2004). Em outras palavras, uma força anterior (F1) atua na 

parte distal da vagina e fecha a uretra, ao passo que uma força póstero-inferior ( F2) age na 

parte proximal da vagina e fecha o colo vesical. F2 abre o colo vesical, enquanto F1 relaxa. 

F1 é a força de menor intensidade criada pela contração do músculo pubucoccígeo, enquanto 

F2 é a força de maior intensidade, originária das contrações da placa do músculo levantador 

do ânus e do músculo longitudinal do ânus (PETRUS; ULMSTEN, 1990 apud OLIVEIRA et 

al.; 2007).  
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Figura 3. Esquema ilustrando as forças que mantêm a uretra fechada agindo contrariamente ao efeito da pressão 

hidrostática sobre os receptores neurológicos presentes no colo vesical. 

Fonte: GIRÃO et al, 2007. 

 

De acordo, ainda, com a teoria Integral da Continência, o músculo levantador do ânus 

contribui de forma importante para a manutenção da continência, e, em alguns casos, a IU de 

esforço pode ser secundária a lesões nesses músculos (PETRUS; ULMSTEN, 1990 apud 

OLIVEIRA et al, 2007). Ressalta-se que o perfeito funcionamento do músculo levantador do 

ânus depende de sua integridade anatômica e neural. O nervo pudendo é o condutor do 

sistema nervoso periférico para manter o tônus muscular (fibras tipo I) e promover a resposta 

reflexa durante o esforço (fibras tipo II) ( PETRUS E ULMSTEN, 1999 apud GIRÃO et al, 

2007).  

A International Continence Society publicou novas definições sobre sinais, sintomas, 

observações urodinâmicas e condições associadas aos sintomas do trato urinário inferior com 

a finalidade de padronizar e ser compatível com outros órgãos de interesse, como OMS e 

CID10. Logo, a IU deve ser descrita em fatores relevantes específicos como, tipo, frequência, 

severidade, fatores precipitantes, impacto social, efeito na higiene e qualidade de vida, entre 

outros (ABRAMS et al, 2003).   

A IU pode ser classificada principalmente em três tipos, de acordo com a ICS: IU de 

esforço (IUE), definida como perda involuntária de urina decorrente de estados ou situações 

em que se tem um aumento da pressão intra-abdominal, IU de urgência ou urge-incontinência, 

em que há perda involuntária de urina associada ou imediatamente precedida por um forte 
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desejo de urinar e IU mista, definida como perda involuntária de urina associada com 

urgência e também com o aumento da pressão intra-abdominal (ABRAMS et al, 2003).  

A incontinência urinária de esforço é o tipo mais comum de IU em mulheres, segundo 

vários estudos epidemiológicos, sendo considerada como a mais prevalente nos anos 

reprodutivos, e atingindo com maior frequência mulheres jovens com idade entre 25 e 49 anos 

(SANTOS et al., 2006; BARROS et al., 2007; MINASSIAN; DRUTZ, 2008; LASSERRE et 

al., 2009; LEE et al, 2008). Caracteriza-se pela perda de urina ao tossir, espirrar ou realizar 

esforço físico. Neste tipo de incontinência, ocorre uma alteração do gradiente de pressão entre 

a bexiga e a uretra devido a uma falha no mecanismo esfincteriano extrínseco ou intrínseco da 

uretra. Ou seja, resulta de uma hipermobilidade do colo vesical (alterações do mecanismo 

uretral extrínseco, referente ao posicionamento anatômico do colo vesical e da uretra 

proximal) e/ou insuficiência esfincteriana intrínseca (fechamento uretral ineficaz) (BARROS 

et al., 2007).  

A urge-incontinência é a perda involuntária de urina associada a repentino e forte 

desejo de micção (urgência), causada por hiperatividade da bexiga, que, por sua vez, pode ser 

de origem neurogênica ou não-neurogênica (BARROS et al., 2007). Já a incontinência 

urinária mista ocorre quando há uma associação dos sintomas tanto da incontinência de 

esforço quanto da urge-incontinência, em que a paciente desenvolve mudanças anatômicas 

vesicais e bexiga hiperativa. Dentre os sintomas apresentados, destacam-se: urgência para 

urinar, noctúria, gotejamento urinário constante, sensação de não esvaziamento da bexiga e 

jato urinário fraco (BARROS et al., 2007). 

Segundo Higa; Lopes; Reis (2004), a prevalência da incontinência urinária feminina 

pode variar entre 12% e 56%, a depender da metodologia utilizada para a realização do 

estudo, da característica da população (idade, atividade profissional, presença de doenças 

crônicas, menopausa) e método diagnóstico utilizado. Acredita-se que aproximadamente 40% 

das mulheres experimentarão ao menos um episódio de IU durante a vida (HANSEN et al, 

2011; THAKAR; STANTON, 2000) e que essa população seja, em sua maioria, composta por 

mulheres de meia idade, em geral a partir do climatério/menopausa, com índice de 43% na 

faixa etária de 35 a 81 anos ( HIGA; LOPES; REIS, 2006).  

Moller e colaboradores (2000), estudando a prevalência de sintomas urinários em 

mulheres dinamarquesas de 40 a 60 anos, observaram 16% de IUE, tendo aumento dessa 

prevalência dos 40 aos 55 anos e um declínio após essa idade. Outro estudo com mulheres 

dinamarquesas de 30 a 59 anos demonstrou que 14,8% tinham IUE, 8,6% urge-incontinência 
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e 7,1% IUM. Entre australianas incontinentes de 35 a 64 anos, 55% tinham IUE, 31% IUM e 

10% urge-incontinência. No entanto, em mulheres mais idosas (de 80 a 89 anos) da Islândia, 

ocorreu inversão da prevalência, isto é, 43% tinham urge-incontinência, 28% IUM e 26% IUE 

(O’BRIE et al., 1991; BJORNSDÓTTIR et al., 1998; FOLDSPANG et al., 1992 apud HIGA; 

LOPES; REIS, 2006).  

Estudo realizado na Turquia por Kocak et al. (2005) mostrou uma prevalência global 

de IU de 23,9%, das quais,  25,6% tiveram urge-incontinência, 33,1%, IUE e 41,3%  IU 

mista. 36,8% afirmaram ter perda urinária pelo menos uma vez por dia ou mais, enquanto  

63,2% das mulheres experimentaram uma perda de menos de duas vezes por semana. 

Trabalho realizado na Noruega, por Wesnes at al,  mostrou alta prevalência de IUE  tanto em 

nulíparas quanto em multiparas, com percentagens de 31% e 42%, respectivamente. Morkved 

e Bo, da Noruega, encontraram uma prevalência de 42% IUE durante a gravidez, que 

continuou alta, 38%, após 8 semanas do parto.  Outro estudo realizado por Wesnes et al 

(2009)  foi um grande estudo de coorte de base populacional com 12.679 partiurentes jovens 

(média de idade de 28 anos) continentes antes da gravidez, observou uma prevalência de IU 

durante a gestação de 39,64% , com predomínio da IUE.  Kacaöz et al., 2010 encontraram em 

seu estudo, uma prevalência de 27%, dos quais 54,7% dos indivíduos apresentavam IUE e 

25,5% tinham incontinência de urgência. 

Há poucos dados publicados sobre IU entre mulheres nulíparas jovens ou de meia-

idade. Em um estudo realizado por Nemir e Middleton, a prevalência de IUE entre os jovens 

estudantes nulíparas foi de 52,4%. Rortveit et al. relataram a prevalência de qualquer tipo de 

IU entre as mulheres de diferentes faixas etárias e paridade. Entre as mulheres nulíparas, com 

idade variando de 20 a 34 anos, a prevalência foi de 8%. Chiarelli e Brown encontraram uma 

prevalência de 11% de IU em nulíparas, com idade entre 18-23 anos. (HANSEN et al, 2011). 

 Dados referentes à população brasileira, embora ainda incipientes, apontam 

prevalência de incontinência urinária em mulheres entre 30 e 43%, sendo a IUE o tipo mais 

prevalente (FIGUEIREDO et al., 2008). Em seu estudo, Knorst et al. (2012) observaram que a 

média de idade foi de 53,6±10,5 anos e que metade das voluntárias apresentou IUM, 39,1% 

apresentaram IUE e 10,9% IUU ( KNORST et al., 2012).  Em série de casos de pacientes 

atendidas no setor de Uroginecologia da UNIFESP/EPM, os sintomas mistos foram os mais 

prevalentes (52,6%) e não houve pacientes com hiperatividade do detrusor entre aquelas com 

sintoma único de perda aos esforços. Da mesma forma, aquelas com queixa de 

urgência/urgeincontinência isolada não apresentavam IUE na avaliação urodinâmica 
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(FELDNER et al, 2006). 

Existem situações transitórias e definitivas que podem levar, inevitavelmente, ao 

quadro de IU. Dentre as situações transitórias, o uso medicamentos que interferem com o 

sistema urinário, como os diuréticos, deficiências hormonais, como a privação de estrogênio, 

infecção do trato urinário e doenças mentais que podem levar à perda da consciência da 

plenitude vesical podem ser citadas. Parto normal traumático, cirurgias abdominais ou 

pélvicas, traumatismos e tumores medulares, diabetes mellitus, esclerose múltipla, doença de 

Parkinson e doença vascular encefálica são algumas das situações definitivas que levam à IU 

(MEHNERT; NEHIBA, 2012; HERRMANN; PALMA, 2001 apud VALETON, 2010). 

Em relação aos fatores de risco para IU, um número significativo é descrito na 

literatura. Segundo Stothers e Friedman (2011), a idade tem papel importante no 

desenvolvimento de todos os tipos de IU. Um constante aumento na prevalência da IU ocorre 

em torno de 15%, na segunda década de vida e em torno de 30%, na quinta década de vida. 

Tal percentual permanece estável até a sétima década de vida, quando volta a crescer. Além 

disso, a prevalência de cada tipo de IU parece variar de acordo com a idade. Em artigo de 

revisão de literatura, HIJAZ et al (2011) mostraram que a idade avançada é forte fator de risco 

para IUE, assim como obesidade, diabetes mellitus, tosse crônica, menopausa, tabagismo, 

cirurgia pélvica prévia, medicações, gravidez e tipo de parto, dentre outros.  

Neste contexto, o aumento da idade, responsável pelo envelhecimento natural das 

fibras musculares, pode levar a uma hipotrofia ou a substituição destas por adipócitos ou  

células de tecido conjuntivo, diminuindo, assim, a capacidade  dos músculos do assoalho 

pélvico de contribuir de maneira efetiva para o processo de continência. Além disso, a 

diminuição do estrógeno na pós-menopausa prejudica a coaptação  da mucosa uretral, devido 

à atrofia epitelial e diminuição da  vascularização local.  

Sung (2009) mostrou, em seu estudo, que a prevalência da IU aumenta com a idade, 

variando de 20-30% em mulheres jovens, 30-40% em mulheres de meia-idade, e 40-50% em 

mulheres idosas. Na população norueguesa, entre mulheres com 20 anos ou mais, a 

prevalência de IU foi de 25%; no entanto, considerando as mais idosas, entre 80 e 89 anos, 

estes índices foram de 46% (HIGA; LOPES; REIS, 2006). Com o aumento progressivo da 

expectativa de vida da população, o número de mulheres na meia idade tende a aumentar 

levando a um crescente aumento do número de casos de IU. Contudo, muitos deles não serão 

diagnosticados pela falta de busca no tratamento e por acreditarem que a IU é uma condição 

normal e resultado do processo de envelhecimento e não uma doença (HIGA; LOPES; REIS, 
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2008).  Estima-se que apenas 25% das mulheres com o problema vão em busca de cuidados 

médicos (SUNG, 2009). 

O sobrepeso, presente em mulheres em período gestacional ou com elevado índice de 

massa corpórea (IMC), também tem sido apontado como fator de risco para a IU. A 

sobrecarga no assoalho pélvico pode desencadear alteração anatômica e/ou alterar a sua 

função de sustentação dos órgãos pélvicos e de controle miccional. Outro fator de risco 

importante é a história familiar, tendo em vista que características genéticas podem alterar a 

proporção entre fibras musculares tipo I e II e/ou de tecido conjuntivo (FIGUEIREDO et al, 

2008). 

As mulheres grávidas são o grupo populacional específico de jovens mulheres nas 

quais o risco, a incidência e a prevalência de IU aumentam. Vários estudos relataram uma alta 

prevalência de IUE durante a gravidez, variando entre 20% e 60%, e em particular, a 

ocorrência de um primeiro episódio de urge-incontinência como sendo mais frequente em 

nulíparas (STOTHERS; FRIEDMAN, 2011). Acredita-se que a fisiopatologia da IU na 

gestação e no puerpério seja multifatorial. O próprio estado gravídico, as alterações 

hormonais, os defeitos anatômicos após o parto, as alterações no ângulo uretero-vesical e a 

força dinâmica dos músculos do assoalho pélvico e do tecido conjuntivo parecem estar 

envolvidos nesse processo (LEWICKY-GAUPP; CAO; CULBERTSON, 2008), bem como a 

denervação do assoalho pélvico durante os partos instrumentais e a realização da episiotomia 

(HERBRUCK, 2008).   

O trato urinário possui íntima relação anatômica com o trato genital. Assim, 

determinadas condições que alteram o aparelho genital podem atingir também o trato urinário, 

e vice-versa, como se observa durante a pós-menopausa ou, ainda, no ciclo gravídico-

puerperal. Durante a gestação, o organismo materno sofre modificações funcionais e/ou 

anatômicas sendo as que ocorrem no trato urinário inferior podem originar distúrbios, 

algumas vezes, persistentes após o puerpério (PITKIN, 1993 apud OLIVEIRA, 2007). Neste 

âmbito, muitos são os sintomas urinários no decorrer da gestação. Marshal et al., 1998, 

estudando 7.771 mulheres no puerpério demonstraram que em 46,6% delas houve 

incontinência urinária durante a gestação. Ademais é relatada a ocorrência de noctúria, que 

atinge 55 a 65% das gestantes; freqüência em 45 a 95%; disúria em 30 a 55% e urgência 

miccional que ocorre em 60 a 70% (NEL et al., 2001 apud OLIVEIRA et al, 2007). O fluxo 

plasmático renal e a taxa de filtração glomerular se elevam desde o início da gravidez, 

colaborando, assim, para o aumento da freqüência miccional da gestante (NEME, 2000 apud 
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OLIVEIRA, 2007). 

Com o progredir da gestação, a bexiga desloca-se de seu sítio habitual caracterizando a 

ocorrência de distopia fisiológica. Torna-se anterior e superior, ocupando, no terceiro 

trimestre, uma posição mais abdominal do que pélvica (NEME, 2000 apud OLIVEIRA, 

2007). Verifica-se ainda aumento da vascularização e hiperemia da mucosa vesical (PITKIN, 

1993 apud OLIVEIRA, 2007). O detrusor se hipertrofia pelo estímulo estrogênico, porém, 

torna-se hipotônico pela ação progestacional, o que ocasiona aumento da capacidade vesical. 

Entretanto, com o crescimento do útero e a compressão exercida pelo feto, há diminuição da 

capacidade vesical com o evoluir da gravidez, que pode ser responsável pelo maior número de 

micções no último trimestre (NEME, 2000 apud SCARPA, 2004). 

Ao estudarem os parâmetros urodinâmicos de mulheres durante e depois da gestação, 

Nel et al., 2001 encontraram diminuição significativa da capacidade cistométrica máxima 

durante a gravidez, além de redução dos fluxos máximo e médio destas gestantes. Como parte 

das alterações urodinâmicas durante a gestação, salienta-se também o aumento da pressão 

máxima de fechamento uretral e do comprimento funcional da uretra (IOSIF & ULMSTEN, 

1981 apud OLIVEIRA, 2007).  Diante disso, observou-se que a gestação per se, e em alguns 

estudos, mais do que o próprio parto, tem se mostrado um fator de risco para disfunção do 

assoalho pélvico e consequente desenvolvimento de IU ao longo da vida (HIGA; LOPES; 

REIS,. 2006; MACLENNAN et al., 2000 apud SCARPA, 2004). 

Alguns estudos epidemiológicos mostraram a prevalência de sintomas urinários 

durante o período gestacional. IOSIF (1981) observou a prevalência de 72,5% de IU entre 306 

gestantes analisadas, sendo 135 nulíparas e CHALIHA et al. (1999) analisando 549 gestantes 

nulíparas, observaram que 35% apresentaram incontinência urinária de esforço (IUE), 81,1% 

polaciúria, 67% noctúria e 22,9% urgência miccional. A prevalência de IUE ocorreu em 59% 

e 19,9% das gestantes nulíparas avaliadas por WIJMA et al. (2001) e HVIDMAN et al. 

(2002), respectivamente (SCARPA, 2004). 

 Alguns autores notaram que a prevalência da IU aumenta ao longo da gestação. Em 

117 nulíparas estudadas, WIJMA et al. (2001) observaram que 16% apresentaram o sintoma 

entre a 12ª e a 16ª semanas de gestação, elevando-se esta proporção para 35% entre a 36ª e a 

38ª semanas de gestação. HVIDMAN et al. (2002) não notaram ocorrência significativa da IU 

no primeiro trimestre da gestação, porém observaram uma prevalência do sintoma em 19,9% 

das 352 nulíparas e em 24,1% das 290 primíparas nos dois últimos trimestres da gestação.  

(SCARPA, 2004). Wesnes et al. (2007) observaram que a prevalência de IU pré-gestacional 
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foi de 26%, aumentando para 58% na 30ª semana de gravidez. Sharma et al. (2009) 

encontraram uma prevalência de IU de 24,1% no primeiro trimestre, 23,6% no segundo e 

27,9% no terceiro trimestre. Já no estudo de Kocaöz et al. (2010), foi observado que a grande 

maioria das gestantes incontinentes estava no terceiro trimestre gestacional, com prevalência 

de IU de 2,8% no primeiro trimestre, 8,5% no segundo e 87,7% no terceiro. 

Sangsawang (2013), em seu artigo de revisão, mostrou que, embora a prevalência de 

IU durante a gestação seja discordante em todo o mundo, seu aumento com o desenvolver da 

gestação foi um ponto concordante na maioria dos trabalhos. Os autores relataram que a 

prevalência era mais elevada em terceiro trimestre, seguido pelo segundo e então primeiro 

trimestre, com percentagens de 37,5%, 19,2% e 13-19%, respectivamente. Apenas era 

relatado no primeiro trimestre. (SANGSAWANG, 2013). Em estudos encontrados na 

literatura que também avaliaram a IU no terceiro trimestre de gestação, a prevalência dessa 

doença variou entre 22,6% até 74% (WESNES et al.2007, SOLANS-DOMENECH et al, 

2010). Quando a IU foi classificada em IUE e IU de urgência em outros estudos, a 

prevalência do terceiro trimestre variou entre 29% ate 50% e 35% até 43%, respectivamente. 

E mesmo em alguns estudos realizados durante toda a gestação, observa-se que os sintomas 

foram maiores no ultimo trimestre de gestação (SHARMA et al, 2009; 

VALENTON;AMARAL, 2011; SANGSAWANG , 2013). 

O assoalho pélvico fornece o suporte para os órgãos pélvicos (evitando o aparecimento 

das distopias genitais) e mantém a continência urinária. Para o bom desempenho destas 

funções é crucial a manutenção da integridade de seus músculos, tecido conectivo e inervação 

(BAESSLER & SCHUESSLER, 2003 apud OLIVEIRA, 2007). Durante o período expulsivo 

do trabalho de parto, a cabeça fetal distende e estira o assoalho pélvico, incluindo os músculos 

e os tecidos conectivos. Nesta fase, poderá ocorrer a hiperdistensão e a ruptura dos músculos, 

tecidos conectivos e nervos (OLIVEIRA, 2007). Outros fatores de risco frequentemente 

associados à IU são a presença da IU gestacional e IU pós-parto, provavelmente devidos à 

neuropatia resultante do estiramento e pressão sobre o nervo pudendo, que pode iniciar 

durante a gestação, piorar no pós-parto e progredir lentamente com o avançar da idade. 

Segundo Dolan et al., a presença de IU gestacional duplica o risco de ocorrência de IU, 

impactando negativamente a qualidade de vida das mulheres no futuro (FIGUEIREDO et al, 

2008). 

O prolapso genital e a IU são consideradas, por alguns autores, sequelas do parto 

vaginal. A maioria deles defende que o parto vaginal é a mais importante causa de 
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incontinência urinária, mas o mecanismo exato é ainda incerto (RORTVEIT, 2003 apud 

OLIVEIRA, 2007). 

Em estudo realizado por Santos et al (2006), constatou-se que das mulheres que 

sofriam de IUE antes da gravidez atual, mais de metade ocorreu em consequência do primeiro 

parto por via vaginal. Person, Wolner-Hanssen e Rydhstroem (2000) referem que o primeiro 

parto por via vaginal parece causar mais danos ao nível de assoalho pélvico que os partos 

seguintes, sendo um importante fator associado à ocorrência da IUE. Estes e outros autores 

reforçam ainda esta ideia ao referir que a cesariana tem um efeito protetor na ocorrência da 

IUE (SANTOS et al, 2006). Entretanto, outros estudos mostraram que apesar do impacto do 

parto vaginal na musculatura do assoalho pélvico a função da mesma foi restaurada dez 

semanas após o parto vaginal, na maioria das mulheres (PESCHERS et al.,1997 apud 

SCARPA, 2004) e que, portanto, não haveria justificativa para usar tal impacto como 

argumento a fim de defender as cesarianas (STOTHERS; FRIEDMAN, 2011; (BARBOSA et al., 

2013).). Além disso, O parto vaginal isoladamente não é condição suficiente para deflagrar a 

IU na maioria das mulheres. Por inferência, a cesariana não é suficiente para prevenir todos os 

casos de IU (BARBOSA et al., 2013).
 
 

Ainda em relação à via de parto na prevalência de IU, Pescher et al. (1997), constatou 

que a força dos músculos do assoalho pélvico diminui depois do parto vaginal, mas não se 

altera depois da cesariana (OLIVEIRA; SARTORI, 2007). Segundo Sartori et al. (2004), após 

o parto vaginal, a posição do colo vesical em repouso e durante o esforço é mais baixa do que 

em mulheres nulíparas e nas submetidas à cesariana. Em estudo transversal de 91 primíparas, 

Sartori et al., 2004, realizaram a avaliação funcional do assoalho pélvico e a medida da 

mobilidade do colo vesical de primíparas consoante o tipo de parto. Estes autores encontraram 

melhores índices da avaliação funcional do assoalho pélvico no grupo de pacientes submetido 

à cesariana do que nos grupos com fórcipe ou parto vaginal. Indícios de dano neuromuscular 

no assoalho pélvico podem ser obtidos com a eletromiografia. Snooks et al., 1986, realizaram 

a avaliação do assoalho pélvico de mulheres antes e depois do parto normal por meio de 

eletromiografia e, encontraram evidências de denervação (aumento da densidade de fibras) 

nestas últimas. Tal achado não foi observado nas pacientes que se submeteram à cesariana 

(OLIVEIRA; SARTORI, 2007). 

Outro parâmetro para avaliação do dano neuromuscular é a medida do tempo de 

latência motora distal do nervo pudendo. Em estudo de coorte, observou-se que em cerca de 2 

a 3 dias após o parto normal há prolongação desta variável quando comparada com as 
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pacientes nulíparas. Além disso, no quinto ano de seguimento pós-parto, a prolongação do 

tempo de latência motora distal do nervo pudendo persistiu (SNOOKS et al., 1986 apud 

OLIVEIRA; SARTORI, 2007 ). A gestação isoladamente não causou mudanças no tempo de 

latência do nervo pudendo, uma vez que o fator causal da denervação é o período expulsivo 

do trabalho de parto (TETZSCHNER et al., 1997 apud OLIVEIRA; SARTORI, 2007 ).  

Em relação à paridade como fator de risco para IU, Wesnes et al. (2007) verificaram 

que 48% das nulíparas eram incontinentes enquanto 66,6% das multíparas o eram, associação 

também encontrada em outros trabalhos ( HANSEN et al, 2011; VALENTON;AMARAL, 

2010; SHARMA et al., 2009). Já em outros estudos, como o EPICONT, sugeriram expressiva 

associação entre multiparidade (>ou= 3 partos) e IU em mulheres entre 20 e 34 anos de idade. 

Observou-se em tal estudo, entretanto, que com o aumento da idade, outros fatores passariam 

a interferir no desenvolvimento de IU ( RORTVEIT et al., 2001). Um estudo realizado no 

Brasil mostrou que a multiparidade também tinha associação com IU em mulheres adultas 

(DELLÚ; ZÁCARO; SCHIMITT, 2008). Contrariando estes estudos, outros autores não 

encontraram aumento significativo na incidência de IU com o aumento da paridade (HIGA; 

LOPES; REIS, 2006; SCARPA, 2009). 

Sharma et al. (2009), em sua pesquisa com mulheres indianas gestantes, apontaram 

que quanto à paridade não houve diferença estatisticamente significativa, associando-a com a 

IU na gestação; já em especificação ao tipo de IU, houve significância estatística. Para Scarpa 

et al. (2006), a paridade também não foi associada à IUE no terceiro trimestre, contudo os 

episódios de perdas diárias de urina aumentaram nas multíparas com quatro partos normais ou 

mais, resultado encontrado também em seu estudo anterior sobre IU em gestantes (SCARPA, 

2004). Scarpa et al. (2006) ainda relataram que seria necessário um tamanho amostral maior 

para alcançar um poder de teste de 80% na associação entre a IU de esforço e a paridade. Ao 

avaliar a associação entre paridade e IU 3 anos após o parto, Scarpa et al. (2008) também não 

observaram diferença estatisticamente significativa em tal associação. 

A gestação per se parece exercer um efeito negativo no trato urinário inferior e no AP 

(BRUMMEN  et al. 2006; BARACHO, 2010; VALENTON;AMARAL, 2011; 

SANGSAWANG, 2013). Tradicionalmente, fatores obstétricos e neonatais têm sido os mais 

investigados, mas os resultados são inconsistentes.  Mais recentemente, estudos apontaram 

fatores relacionados à gravidez, tais como a ocorrência de IU durante esse período, como um 

preditor de IUE após o parto (BARACHO, 2010). De acordo com Dolan e colaboradores, 

quando a IUE é desencadeada durante a gravidez, dobra-se o risco de sua ocorrência quinze 
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anos mais tarde. Esses resultados sugerem que a própria gestação, independentemente do tipo 

de parto, já constitui fator de risco para o problema. Isso tem sido atribuído às alterações 

teciduais no AP provocadas por mudanças hormonais, bem como aos efeitos mecânicos 

provocados pelo útero gravídico e pelo ganho ponderal materno, levando ao aumento de 

pressão sobre a bexiga e sobre as estruturas de suporte do AP. Esses fatores parecem levar a 

deficiências funcionais nos músculos do AP e, consequentemente, à IUE (SCARPA, 2004; 

ARRUE, 2010; BARACHO, 2010) 

Estudos mostram não só considerável aumento na prevalência de IU com a primeira 

gestação como também que o único fator de risco independente associado à IU após o parto 

foi a presença de IU durante a gestação (WESNES et al, 2009; ARRUE, 2010; KOCAÖZ, 

2010; BARBOSA et al, 2013). Outros estudos constataram que a IU gestacional tem se 

mostrado bom preditor de IU persistente pós-parto ou de recidiva em 5 anos após o parto, mas 

que o fator mais importante associado à ocorrência de IUE em mulheres jovens é o parto 

(STOTHERS; FRIEDMAN, 2011). De acordo com Scarpa (2004), a gravidez e a via de parto 

são fatores de risco que alteram a força muscular do AP. Na gestação, no trabalho de parto e 

no parto ocorrem mudanças na posição anatômica, na forma da musculatura pélvica, nas 

vísceras e no períneo. A deficiência do AP tem relação com a gestação e com a via de parto, 

pois a sobrecarga pode causar neuropatia do pudendo. Estudos mostram que, no puerpério, 

independente da via de parto e da presença ou não de IU durante a gestação, o AP sofre 

modificações decorrentes da gestação que são traduzidas por diminuição de força 

(VALENTON ;AMARAL, 2011). 

Em relação aos fatores ligados à realização do parto normal, o efeito protetor da 

episiotomia sobre o assoalho pélvico, segundo a literatura, é controverso (SCARPA, 2009). 

Em 2005 era o procedimento cirúrgico mais frequentemente realizado em mulheres nos 

Estados Unidos. Neste país, àquela época, cerca de 30 a 35% dos partos vaginais incluíam a 

episiotomia (Hartmann et al., 2005 apud OLIVEIRA; SARTORI, 2007). Não há consenso 

sobre a conveniência do uso da episiotomia. Os obstetras que endossam seu uso rotineiro 

assim o fazem por acreditar que este procedimento evita o trauma perineal, impede o 

relaxamento do assoalho pélvico e, consequentemente, o prolapso genital. Além disso, 

admitem preferir praticá-la, pois é mais fácil repará-la a proceder ao reparo de lacerações que 

potencialmente podem ocorrer no assoalho pélvico quando a episiotomia não é praticada 

(OLIVEIRA; SARTORI, 2007 ). 

Outros fatores como o uso do fórcipe (VIKTRUP & LOSE, 1993 apud OLIVEIRA et 
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al., 2007 ) e o peso do recém-nascido superior a 4000g  parecem acentuar a tensão no 

assoalho pélvico, durante o período expulsivo, promovendo lesões nas suas estruturas, 

inclusive no esfíncter anal (ROGERS et al., 2008; FENNER et al., 2003 apud SCARPA, 

2009).  Entretanto, Scarpa e col. (2009) não observaram associação entre a presença de IU e 

parto fórcipe ou maior peso do recém-nascido. 

Pode-se observar, portanto, que a contribuição da maioria dos fatores obstétricos para 

o desenvolvimento da incontinência urinária é ainda bastante controversa. Revisão intitulada: 

“Variáveis do parto vaginal e desencadeamento de problemas no assoalho pélvico” apontou 

que vários trabalhos demonstram que o parto vaginal ocasiona maiores danos ao assoalho 

pélvico e aos mecanismos de continência urinária (CAMARGO et al., 2005). 

O editorial da Revista de Ginecologia e Obstetrícia (RBGO): “A questão das 

cesarianas” chama a atenção para o estudo de Rortveit et al., publicado em 2003, que mostrou 

que o parto vaginal tem razão de chance (OR) 2 com IC a 95% de 1,5 a 3,1 para a 

incontinência urinária moderada a grave em relação a cesariana, com o risco de incontinência 

urinária caindo de 10 para 5% se uma mulher tiver todos os seus filhos por cesariana eletiva. 

Além disso, neste editorial os autores comentam que muito se tem pesquisado e publicado em 

relação aos riscos e aos benefícios dos partos vaginais e das cesarianas, mas poucos sãos os 

estudos de boa qualidade. (Martins-Costa & Ramos, 2005). Por outro lado, um recente ensaio 

clínico randomizado entre cesariana planejada e parto vaginal não conseguiu demonstrar 

diferenças na prevalência de incontinência urinária entre os grupos depois de dois anos do 

parto (Hannah et al., 2004) (OLIVEIRA, SARTORI  et al. 2007). 

Em estudo realizado com 832 mulheres, na Universidade Estadual Paulista (FMB-

Unesp), constatou-se que cesarianas não são protetoras contra a incontinência urinária dois 

anos após o parto.
 
Tais resultados corroboram aqueles de Viktrup et al.,

 
que seguiram 278 

primíparas por cinco anos após o parto e não encontraram nenhuma associação 

estatisticamente significativa entre o primeiro nascimento por cesariana e IU durante o 

acompanhamento. Zhu et al.
  
avaliaram a prevalência e fatores de risco para IU entre as 

mulheres chinesas adultas e observaram que a paridade e o tipo de parto não foram fatores de 

risco (BARBOSA et al., 2013). 

Há autores que afirmam que o diagnóstico da IU é essencialmente clínico, baseado em 

uma história bem coletada e um adequado exame físico, podendo ser confirmado por meio de 

exames subsidiários (NORTON; BRUBAKER, 2006; BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2007). 

Contudo, Feldner et al (2006) e colaboradores, em artigo de revisão, afirmam que, embora a 
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história forneça diversas informações, é freqüente que não se obtenha o diagnóstico, uma vez 

que os sintomas urinários podem ser similares quando as etiologias são diferentes. Isto faz a 

história clínica, embora integrante da avaliação uroginecológica, constituir-se apenas de 

segmento da avaliação total da paciente.  

Ainda segundo Feldner et al (2006), a história clínica apresenta valor preditivo baixo 

em relação ao diagnóstico urodinâmico final, em revisão sistemática da literatura. Os autores 

concluíram que pacientes com queixa de perda urinária ao esforço, na avaliação urodinâmica, 

podem ter o componente de esforço, contrações não inibidas ou mesmo a coexistência de 

ambos. Assim, a queixa de perda urinária ao esforço tem sensibilidade de 0,82 e baixa 

especificidade (0,57), resultando em elevados índices de falso- positivo. Baseada nestes 

dados, a confiança somente em dados da história clínica pode levar a até 25% de erro 

diagnóstico. Deve-se lembrar, também, que aumentos na pressão abdominal podem 

desencadear contrações não inibidas do detrusor, falseando o diagnóstico. 

A avaliação da incontinência urinária começa com a anamnese. Muitas mulheres não a 

relatam espontaneamente, acreditando que a perda urinária é esperada com o evoluir da idade 

(NEWMAN, 2003; HIGA; LOPES; REIS, 2006). Portanto, queixas urinárias devem ser 

indagadas, a intensidade dos sintomas deve ser referida e a linguagem utilizada deve ser clara 

(GIRÃO et al, 2007). 

 Devem-se investigar sintomas referentes à fase de enchimento vesical, como perda 

urinária durante o esforço, urgência miccional, urge-incontinência, perda de urina durante a 

relação sexual, enurese, noctúria, aumento da frequência. Questionar, também, sobre sintomas 

referentes ao esvaziamento anormal, tais como esforço para iniciar a micção, hesitação, 

sensação de esvaziamento incompleto, jato urinário fraco e gotejamento terminal.  (GIRÃO et 

al, 2007). 

Os hábitos devem ser questionados, pois interferem no processo da doença. Assim, 

uma mulher que ingere grandes quantidades de líquido à noite, antes de deitar, terá uma 

percepção maior de um quadro de bexiga hiperativa, do que aquela que não o faz (GIRÃO et 

al, 2007). 

De grande importância é a pesquisa do uso de fármacos, pois muitos deles podem 

influenciar a atividade fisiológica da bexiga e uretra (OSTERGARD, 1985 apud GIRÃO et al, 

2007). Portanto, pacientes que usam drogas, como cardiopatas, hipertensas, diabéticas, 

psicopatas, neuropatas e outras, devem obedecer a rigoroso interrogatório (GIRÃO et al, 

2007). 
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No interrogatório inicial, deve-se atentar para a paridade da paciente, pois pacientes 

virgens e nulíparas podem apresentar queixas urinárias como sintomas iniciais de neuropatias 

centrais ou periféricas. O mesmo pode ocorrer com pacientes diabéticas (GIRÃO et al, 2007). 

Sabendo-se que os aspectos sociais, psíquicos e sexuais influem diretamente na 

percepção individual do processo da doença, deve-se aplicar o questionário de qualidade de 

vida em uroginecologia às pacientes com queixas de incontinência urinária, não só como um 

método auxiliar durante o diagnóstico, mas como controle de satisfação da terapia que será 

instituída (GIRÃO et al, 2007). 

Feita adequada anamnese, parte-se, então, para o exame clínico da paciente. Seu 

objetivo é reproduzir e caracterizar a perda urinária, descartar a presença de desordens 

neurológicas, avaliar a integridade do assoalho pélvico e excluir outras afecções pélvicas. 

(GIRÃO et al, 2007). Durante o exame ginecológico, deve-se avaliar o trofismo da mucosa 

vaginal, sinais de dermatite amoniacal, funcionalidade do assoalho pélvico (força de contração 

voluntária dos músculos do AP, tônus do esfíncter retal), sensibilidade do períneo e reflexos 

sacrais, além de eventuais distopias genitais. (GRAY, 2004; FELDNER et al., 2006). Ao exame 

físico, a paciente será solicitada a tossir e/ou realizar a manobra de Valsalva para avaliação de 

perda urinária ao esforço. Testes como o do cotonete (Q-tip test) e o teste de Bonney e 

Marshall-Marchetti eram utilizados para tal fim, mas foram proscritos por não apresentarem 

significância no diagnóstico clinico de IU (GIRÃO et al, 2007). Perda urinária sincrônica ao 

esforço sugere IUE. Caso o esforço preceda a perda de urina, ou seja, se a perda for assincrônica, 

a perda deve ser por urge-incontinência (GRAY, 2004; FELDNER et al., 2006,). 

Alguns autores têm proposto que a história associada à demonstração clínica da perda 

urinária ao esforço é suficiente para o diagnóstico de IUE. Esta visão vem sendo modificada 

pela grande maioria dos pesquisadores em estudos investigando a relação entre este sinal 

clínico e o diagnóstico urodinâmico final. A acurácia do sinal clínico de perda ao esforço foi 

comparada ao estudo urodinâmico em 863 pacientes e concluiu-se que tal sinal está presente 

em apenas 54,2% das 574 mulheres com diagnóstico final de IUE. Além disso, 38% tinham 

outro diagnóstico adicional, como hiperatividade vesical. Observaram que o sinal clínico tem 

valor preditivo positivo de 91% e valor preditivo negativo de 50%. Em contraposição, outros 

pesquisadores demonstraram que o sinal clínico tem valor preditivo positivo de 68,2% e valor 

preditivo negativo de 88,6%, indicando que a ausência de perda urinária ao exame clínico é 

mais útil na exclusão do diagnóstico que a sua presença na confirmação (FELDNER et al., 

2006). 

Uma avaliação mais objetiva pode ser realizada por meio de diários miccionais, teste 
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do absorvente (padtest) ou parâmetros urodinâmicos (FELDNER et al., 2006). O diário 

miccional é uma ferramenta importante que, além de auxiliar no diagnóstico e estimar a 

gravidade dos sintomas, nos permite avaliar as terapêuticas utilizadas. Durante o 

preenchimento do diário, a paciente deve ser orientada a anotar a frequência miccional (diurna 

e noturna), volume líquido ingerido, volume urinado, número de episódios de perda urinária, 

enurese noturna, urgência miccional ou perda durante relação sexual, bem como a quantidade 

de absorventes utilizados diariamente. A duração do diário miccional pode ser de 3, 5, 7 ou 14 

dias, de acordo com a maioria dos autores (FELDNER et al., 2006). É recomendável para 

todas as mulheres com incontinência urinária, particularmente para as com suspeita de bexiga 

hiperativa (MCKERTICH, 2008).  

O teste do absorvente é outra importante ferramenta diagnóstica particularmente útil 

na documentação e quantificação da perda urinária, além de ser auxiliar no controle do 

tratamento. É especialmente recomendado nos casos cuja perda não foi observada ao exame 

clínico nem no estudo urodinâmico. Consiste na colocação de protetor (absorvente), com seu 

peso previamente aferido, junto ao meato uretral externo. (FELDNER et al., 2006; GIRÃO et 

al, 2007). A seguir, solicita-se à paciente que faça manobras de esforço, após as quais o 

protetor é retirado e seu peso novamente aferido. A diferença nos pesos caracteriza a perda de 

urina. O teste pode ser ambulatorial. (de curta duração), ou domiciliar (de longa duração) 

(GIRÃO et al, 2007). 

O teste domiciliar é mais sensível, porém, tem maiores dificuldades de padronização. 

É realizado com a paciente em seu domicílio, exercendo suas atividades rotineiras e usando o 

protetor por 24 ou 48 horas. O volume de líquido ingerido e as micções devem ser anotados. 

Os protetores são guardados em um saco plástico e pesados ao final do período considerado. 

Aumentos de peso entre 5,5 e 8 gramas em 24 horas são considerados normais (GIRÃO et al, 

2007). 

O teste ambulatorial é mais reprodutível, porém tem menor sensibilidade. Em 1983, a 

Sociedade Internacional de Continência recomendou o teste de 1 hora, com etapas 

especificadas. Na UNIFESP-EPM é realizado o teste ambulatorial simplificado de 20 

minutos: esvazia-se a bexiga com sonda uretral e infunde-se 250 ml de água destilada. A 

padronização do volume vesical permite uma avaliação mais confiável da incontinência 

urinária (Lose et al, 1988). Retira-se a sonda e coloca-se o protetor. Em seguida, a paciente 

deve tossir agachar-se, pular, dobrar-se, subir e descer escadas por 10 vezes; lava a mão em 

água corrente por 1 minuto e anda por mais 10 minutos. Em seguida, remove-se o protetor e 
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afere-se o seu peso. Aumento superior a dois gramas indica IU (GIRÃO et al, 2007). 

     O estudo urodinâmico ocupa lugar de realce na propedêutica da incontinência 

urinária, sendo considerado o exame padrão ouro para a avaliação da função vesical. Ele 

analisa as relações entre as pressões uretral, vesical e abdominal, e nas fases de 

armazenamento e enchimento vesical, reproduzindo as queixas da paciente (ARRUDA et al., 

2006; MCKERTICH, 2008). Em outras palavras, é o estudo dos fatores fisiológicos e 

patológicos envolvidos no armazenamento, transporte e esvaziamento do trato urinário 

inferior (BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009). É composto por quatro 

fases: urofluxometria, cistometria, estudo fluxo-pressão e perfil pressórico uretral (ARRUDA 

et al., 2006; MCKERTICH, 2008).  O objetivo da avaliação urodinâmica é identificar a 

etiologia específica dos sintomas das pacientes, seja o problema incontinência urinária 

sintomas irritativos do trato urinário ou disfunção miccional, além de fornecer dados para 

orientar o melhor tratamento a ser empregado, seja ele cirúrgico ou não (FELDNER et al., 

2006). 

Embora o estudo urodinâmico seja considerado o melhor método diagnóstico para 

avaliação da função do trato urinário, alguns autores acreditam que o mesmo não é 

rotineiramente necessário e preferem conduzir suas pacientes baseando-se em sintomas 

clínicos. Sua utilização rotineira ainda permanece controversa. Alguns guias de conduta não o 

recomendam se a opção inicial de tratamento é a terapia conservadora (FELDNER et al., 

2006; BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009). 

A primeira fase do exame urodinâmico é a urofluxometria. Consiste na representação 

gráfica da medida do fluxo e volume urinários em um determinado intervalo de tempo 

(BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009).  Nesta etapa, a paciente urina em 

uma cadeira de fluxo sob a qual se encontra um fluxômetro. Este envia sinais eletrônicos ao 

computador durante a micção, desenhando um gráfico (curva de fluxo). A urofluxometria 

analisa dados como o volume miccional, o tempo de fluxo, tempo total de micção, fluxo 

urinário, fluxo máximo, fluxo médio, tempo para fluxo máximo, padrão da curva (ABRAMS 

et al., 2003; ARRUDA et al., 2006). Isoladamente, esse procedimento não tem valor 

diagnóstico. Ele é importante na avaliação de pacientes com suspeita de obstrução uretral e 

para a escolha da técnica cirúrgica a ser empregada (BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; 

BACARAT, 2009). 

Em seguida vem a segunda e mais importante fase do exame, a cistometria, na qual a 

relação pressão/volume é registrada com o objetivo de avaliar a atividade do detrusor, além de 
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sensações, capacidade e complacência vesicais (BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; 

BACARAT, 2009). Ela pode ser realizada com a paciente em posição ortostática, sentada ou 

em litotomia, sendo a melhor posição a ortostática (GIRÃO et al., 2002; ARRUDA et al., 

2006; BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009). Durante esta etapa é utilizado 

um cateter de dupla via ou dois cateteres, um para a infusão de líquidos e outro para medir a 

pressão vesical, que representa a pressão do detrusor acrescida da pressão abdominal exercida 

sobre a bexiga. A medida da pressão abdominal é feita simultaneamente por meio de um 

cateter que é introduzido no reto (ARRUDA et al., 2006). Na cistometria é feita a medida do 

resíduo pós-miccional, cujo valor normal deve ser menor que 100 ml ou inferior a 10% do 

volume urinado na fluxometria. A sensibilidade vesical é avaliada como normal, aumentada, 

reduzida, ausente, inespecífica, com dor vesical ou com urgência miccional. Durante a 

cistometria, a paciente deve referir o primeiro desejo miccional e o forte desejo miccional. 

Avalia-se ainda a capacidade cistométrica e a capacidade cistométrica máxima. A redução das 

capacidades vesicais pode estar associada a infecções, bexiga hiperativa e cistite intersticial 

crônica e seu aumento pode ser encontrado na neuropatia sensorial, lesão do neurônio motor 

inferior, obstrução à saída de urina, bexiga flácida e inibição social (GIRÃO et al., 2002; 

ARRUDA et al., 2006; BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 2009).    

O estudo urodinâmico permite a diferenciação entre hipermobilidade e defeito 

esfincteriano através da observação das pressões de perda (FELDNER et al., 2006; ARRUDA 

et al., 2006). Com 200 a 250 ml infundidos, determina-se a pressão de perda ou “abdominal 

leak point pressure”, definida como a menor pressão vesical, na qual se observa a perda de 

urina, durante aumentos da pressão abdominal, na ausência de contração do detrusor. Pressões 

de perda menores que 60 cmH2O indicam IU por defeito esfincteriano.  Valores superiores a 

90 cmH2O sugerem hipermobilidade do colo vesical, não se relacionando, em geral, com 

defeito esfincteriano (FELDNER et al., 2006; ARRUDA et al., 2006). Valores intermediários 

podem ser indicativos da associação de lesões, e devem ser correlacionados com a história 

clínica e passado cirúrgico da paciente (BEREK, 2008; GIRÃO; DE LIMA; BACARAT, 

2009).   O detrusor estável mantém-se com pressão baixa durante o enchimento vesical, 

mesmo após manobras provocativas. A hiperatividade vesical, por sua vez, é uma observação 

urodinâmica que se caracteriza por contrações do detrusor de aparecimento espontâneo ou 

provocado (GIRÃO et al., 2002; ARRUDA et al., 2006). 

No estudo fluxo/pressão é feito o registro concomitante do fluxo urinário durante a 

micção e da pressão vesical , determinando o mecanismo miccional da paciente. Este pode ser 
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de sete maneiras distintas que combinam contração ou não do detrusor, presença ou não de 

esforço abdominal e relaxamento ou não do assoalho pélvico. São avaliados a pressão pré-

miccional, pressão de abertura, tempo de abertura, pressão máxima, pressão no fluxo máximo, 

pressão de fechamento, pressão mínima durante a micção e tempo de hesitação (GIRÃO et 

al., 2002; ARRUDA et al., 2006). O estudo fluxo/pressão é utilizado no diagnóstico 

diferencial entre hipocontratilidade detrusora (pressões baixas com fluxos baixos) e obstrução 

à saída de urina (pressões elevadas com fluxo baixo) (GIRÃO et al., 2002; ARRUDA et al., 

2006). 

Outra forma de avaliação é feita pelo perfil pressórico uretral, obtendo-se parâmetros 

como a pressão máxima de fechamento uretral, comprimento funcional da uretra e pressão de 

transmissão abdominal à uretra (FELDNER et al., 2006). A pressão uretral pode ser medida 

em repouso ou durante o esforço, com a bexiga cheia ou vazia e durante a micção (GIRÃO et 

al., 2002; ARRUDA et al., 2006). Alguns autores preferem utilizar cateter eletrônico do tipo 

microtip para avaliação do perfil pressórico uretral, por este ser mais sensível que os cateteres 

de fluxo, embora seu uso seja limitado pelos custos e pelos artefatos (FELDNER et al., 2006) 

A avaliação urodinâmica deve ser realizada especialmente quando o tratamento 

cirúrgico é uma opção. É útil para confirmação do diagnóstico, orientação terapêutica e 

seguimento das pacientes. Apenas quando a terapia não cirúrgica é contemplada 

(comportamental, farmacológica ou fisioterapia), o exame urodinâmico pode ser dispensável 

(FELDNER et al., 2006). 

As pessoas que apresentam incontinência urinária desenvolvem alterações 

comportamentais para se adaptarem a essa nova situação e para reduzirem o impacto dos 

sintomas em suas vidas, formando-se, assim, um ciclo vicioso de ansiedade e sofrimento. 

Instrumentos para aferir a qualidade de vida são, então, utilizados na avaliação de doenças ou 

tratamentos para a determinação da percepção individual física, psicológica e bem-estar 

social. Os questionários genéricos, como o The Medical Outcomes Study 36-item Short Form 

Health Survey (SF-36), fornecem dados sobre o perfil individual, abrangendo conceitos de 

saúde geral, avaliando os aspectos físicos, psicológicos e sociais. Os questionários 

específicos, como o King’s Health Questionnaire (KHQ), são utilizados para avaliar com 

maior complexidade, refletindo melhor a mudança na resposta ao tratamento (FELDNER et 

al., 2006 apud VALENTON;AMARAL, 2010). 

O tratamento da IU deve ser realizado de acordo com seu tipo e suas etiologias. Se for 

devido a uma causa reversível como uma infecção do trato urinário, uso de um determinado 
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medicamento ou obstipação, deve ser corrigida a causa precipitante de forma apropriada para 

resolver o quadro de incontinência. As pacientes devem evitar os alimentos picantes, os cítricos, o 

café, o chá e os chocolates. Mudanças no estilo de vida que incluem perda de peso e suspensão do 

tabagismo também são indicadas no tratamento. Deve-se evitar a restrição exagerada de líquidos 

para diminuir o número de episódios de incontinência e a manutenção de uma elevada ingesta 

hídrica, principalmente à noite. Deve-se beber cerca de 1,5L de água por dia contando com a 

ingestão de líquidos e de alimentos sólidos (BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2007).     

O tratamento da IUE (causa mais comum de IU na mulher) pode ser dividido em 

conservador e cirúrgico. Dentre as indicações do tratamento conservador, estão os casos de 

gravidez (THAKAR; STANTON, 2000). o grande número de teorias explicando sua 

etiopatogenia, além dos inúmeros fatores de risco envolvidos, conduziram, ao longo do 

tempo, à elaboração de várias formas de tratamento. O tratamento cirúrgico, contudo, ainda 

permanece como a principal forma terapêutica (GIRÃO, SARTORI e col, 2007; BOTELHO; 

SILVA; CRUZ, 2007).    

A ICS cita, como técnicas de reabilitação do assoalho pélvico, a fisioterapia dos 

músculos pélvicos, biofeedback, terapia comportamental, estimulação elétrica, entre outras 

(ABRAMS et al, 2003). A fisioterapia dos músculos pélvicos descrita por Kegel consiste na 

contração voluntária dos músculos do esfíncter urinário e anal por 5 a 10 segundos, 10 a 15 

vezes por dia, durante pelo menos 6 meses. Devido à facilidade de realização desse método 

terapêutico, os exercícios de Kegel devem ser sempre recomendados como tratamento inicial 

da IU e como medida preventiva após o parto normal ou realização de cirurgias pélvicas 

(BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2007).   

Os exercícios perineais podem ser associados à técnica de biofeedback Ou ao uso de 

cones vaginais. Medidas que envolvem coletores de urina externos, suporte intravaginal ou 

oclusão do colo vesical, são válidas e tem sido eficientes para impedir a perda urinária durante 

a atividade física. Para as pequenas perdas de urina, protetores especialmente desenhados 

podem ser usados, por exemplo, durante treinos e competições (GIRÃO et al, 2007; 

NORTON; BRUBAKER, 2006). O Biofeedback consiste em uma técnica na qual a 

informação sobre um processo fisiológico inconsciente é repassada ao indivíduo ou terapeuta 

sob um sinal visual, auditivo ou tátil (ABRAMS et al., 2003). Tal mecanismo ajuda as 

doentes a identificarem os músculos do diafragma pélvico para saberem quando estão a 

contrair os músculos corretos e monitorizarem as suas contrações (BOTELHO; SILVA; 

CRUZ, 2007). Entretanto, revisões sistemáticas da literatura sugerem que a adoção do 

biofeedback não aumenta a eficácia dos exercícios perineais isoladamente, estando portanto 
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reservados às pacientes que não conseguem contrair adequadamente a musculatura perineal 

(GIRÃO et al, 2007). 

Outro método terapêutico conservador é a eletro-estimulação. Esta modalidade 

terapêutica foi descrita por Bors (1952), que estudou os seus efeitos na musculatura do 

assoalho pélvico. O mecanismo de ação não é totalmente conhecido, mas sabe-se que a eletro-

estimulação ativa reflexos inibitórios pelos nervos pudendos aferentes. Ocorre ativação de 

fibras simpáticas nos gânglios pélvicos e no músculo detrusor, bem como inibição central de 

eferentes motores para a bexiga e de aferentes pélvicos e pudendos provenientes da bexiga.  A 

contração da musculatura do assoalho pélvico e dos músculos para-uretrais representa um 

efeito adicional da eletro-estimulação no controle da hiperatividade vesical. O fechamento 

uretral desencadearia reflexo inibitório sobre o detrusor pelos aferentes pudendos (GIRÃO et 

al, 2007). 

A eletro-estimulação pode ser feita em regime ambulatorial ou domiciliar. Os 

eletrodos podem ser externos (vaginais ou anais), transcutâneos ou implantados diretamente 

na raiz nervosa sacral (S3) por meio de cirurgia. A eletro-estimulação sacral tem sido indicada 

principalmente em casos de bexiga hiperativa neurogênica. Os parâmetros elétricos são 

cruciais na determinação da resposta ao tratamento. Essa modalidade terapêutica é contra-

indicada em casos de incontinência urinária por defeito esfincteriano, usuárias de marca-passo 

cardíaco, durante a gravidez, na presença de distopias acentuadas e em mulheres com 

denervação completa do assoalho pélvico. Os resultados do tratamento são variáveis, 

com taxas de cura e de melhora entre 50% e 90%. Os índices de sucesso após um ano ou mais 

do término da terapêutica variam de 30% a 80%. Tais diferenças decorrem de vários fatores, 

entre os quais se destacam o tempo de tratamento, os parâmetros e o tipo de aparelho 

utilizado, bem como o critério de seleção das pacientes (GIRÃO et al, 2007). 

Em relação ao tratamento cirúrgico da IUE, a escolha da técnica deverá levar em 

consideração os índices de recidiva, a viabilidade em cada caso, bem como a experiência e 

segurança do cirurgião para cada procedimento (GIRÃO et al., 2002). 

Já foram descritos aproximadamente 100 técnicas cirúrgicas para a correção da 

incontinência urinária de esforço. Atualmente, as técnicas de eleição têm índices de cura 

acima de 80%. Algumas, como a de Kelly-Kennedy, foram abandonadas por apresentarem 

resultados insatisfatórios quando comparadas a outros procedimentos. Sabe-se que a escolha 

da técnica cirúrgica é importante, pois a melhor oportunidade de cura está na primeira 

operação. Os índices de cura caem progressivamente à medida em que a paciente se submete 
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a procedimentos cirúrgicos consecutivos (GIRÃO et al, 2007). 

As principais cirurgias para correção de incontinência urinária de esforço podem ser 

classificadas de acordo com a via de acesso cirúrgico, que pode vaginal (Kelly-kennedy), 

retropúbica (Marshall- Marchetti-Krantz ; Burch) ou via combinada (técnica com slings; 

técnica com faixas sintéticas sem tensão) (GIRÃO et al, 2007). 

Atualmente, a técnica de Kelly-Kennedy encontra-se em total desuso. Já a Técnica de 

Marshall-Marchetti-Krantz é um tipo de procedimento retropúbico, descrito pela primeira vez 

em 1949. Consiste na aplicação de 3 pontos de cada lado da uretra, distando 1 cm entre 

si, fixando a fáscia peri-uretral ao periósteo da face posterior do pube, com o objetivo de 

reposicionar o colo vesical. Apresenta índices de cura acima de 70%. Esta técnica já foi muito 

utilizada, contudo, foi gradualmente substituída pela técnica de Burch. Como complicação 

relata-se a osteíte púbica. Além disso, por aumentar o espaço reto-uterino, tem maior risco de 

prolapso genital, em especial, de retoenteroceles (GIRÃO et al, 2007). 

A Técnica de Burch foi descrita em 1961 e consiste na fixação da fáscia 

paravaginal ao ligamento ileopectíneo (Ligamento de Cooper). Os índices de cura variam de 

70% a 100%. Da mesma forma que a cirurgia de Marshall-Marchetti-Krantz, proporciona 

maior risco de prolapso do compartimento posterior da vagina. Não é indicada para 

incontinência urinária de esforço causada por defeito esfincteriano e deve ser evitada nas 

pacientes com sobrepeso devido ao risco potencial de angulação do ureter. Pode ser realizada 

por via laparoscópica, porém essa via parece não apresentar vantagens significativas sobre a 

técnica convencional (GIRÃO et al, 2007). 

A técnica de Burch tem sido gradualmente substituída pelas cirurgias de faixa 

sintética, pois estas têm índices de cura semelhantes, mas são indicadas para a correção de 

todos os tipos de incontinência urinária de esforço e têm menor morbidade. Entretanto, ainda 

é uma técnica bastante utilizada, particularmente quando associada a tratamento cirúrgico de 

miomas uterinos por via abdominal (GIRÃO et al, 2007). 

A Técnica de Sling foi descrita em 1907, por Giordano, que utilizou uma dobra do 

músculo grácil para realização do procedimento. Atualmente, as técnicas de slings utilizam 

vias de acesso combinadas que consistem na colocação de uma faixa (sling) sob a uretra, que 

servirá de suporte para a mesma, funcionando como um mecanismo esfincteriano. São 

indicadas para todos os tipos de incontinência urinária de esforço, especialmente nos casos de 

incontinência por defeito esfincteriano. Têm índices de cura que variam entre 80% e 100%, 

porém, se acompanham de altos índices de retenção urinária e de hiperatividade do detrusor, 

http://www.uroginecologia.com.br/videos/burch_site.wmv
http://www.uroginecologia.com.br/videos/burch_site.wmv


41 
 

 
 

que são suas principais complicações. Tem efeito protetor para a recorrência de cistocele. As 

técnicas descritas diferem em relação ao material utilizado, que pode ser orgânico (autólogo 

ou heterólogo) ou sintético, em relação ás vias de acesso e ao tipo de fixação (GIRÃO et al, 

2007). 

Na UNIFESP-EPM, realiza-se a cirurgia de Sling utilizando faixa de aponeurose do 

músculo reto abdominal ou retalho de mucosa vaginal. Resultados preliminares de estudos 

locais em andamento comparando as duas técnicas, mostram que ambas têm resultados 

semelhantes, com índices de retenção urinária pós-operatória mais elevados quando se utiliza 

a aponeurose do músculo reto abdominal (GIRÃO et al, 2007).  

A técnica cirúrgica ideal é aquela que proporciona uma intervenção eficaz, com pouca 

morbidade, minimamente invasiva, com tempo de hospitalização e imobilização reduzidos e 

resultados duradouros. Para alcançar estes objetivos, idealizou-se a técnica de TVT (Tension-

free Vaginal Tape), na qual se coloca uma faixa de polipropileno auto-fixante e livre de 

tensão sob a uretra média. É usualmente realizada por via retropúbica, sob anestesia local, em 

regime de  Day Hospital. Sendo praticamente indolor, a paciente retorna às suas atividades 

rotineiras em três ou quatro dias. Esta técnica tem índices de cura acima de 80% (GIRÃO et 

al, 2007). 

Entre as várias técnicas descritas até o momento, o TVT e similares são as que 

apresentam o maior número de publicações confirmando sua eficácia. Estudos comparativos 

são necessários para determinar quais são as melhores indicações de cada técnica na 

terapêutica atual(GIRÃO et al, 2007). 

Enquanto que o tratamento da incontinência urinária de esforço é essencialmente 

cirúrgico, o tratamento da incontinência de urgência é fundamentalmente farmacológico 

(BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2007). Utilizam-se medicamentos anticolinérgicos ou anti-

muscarínicos para suprimir as contrações vesicais mediadas por acetilcolina (NORTON; 

BRUBAKER, 2006; BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2007). Entretanto, em função dos seus 

efeitos colaterais, como boca seca e alterações gastro-intestinais, esses medicamentos 

apresentam eficácia limitada, estando todos contra-indicados no glaucoma de ângulo fechado. 

As medicações mais utilizadas são a Oxibutinina, Tolterodina, Propiverina, Cloreto de 

Tróspio e Darifenacin (BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2007). 

O tratamento clínico não farmacológico da urgeincontinência inclui as medidas gerais, 

tratamento comportamental e fisioterapêutico. Dentre as medidas gerais, é importante orientar 

a restrição líquida (1,5 litro/dia), evitar álcool, cafeína e nicotina. Deve-se ainda estar atento 
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aos medicamentos utilizados pelas pacientes, uma vez que diversos fármacos têm efeitos 

colaterais sobre o trato urinário, como por exemplo, os diuréticos e os alfa bloqueadores 

(GIRÃO et al, 2007). 

Com relação ao tratamento comportamental, a modalidade mais útil na prática clínica 

é o treinamento vesical, descrito por Jeffcoate e Francis. O objetivo é fazer com que a 

paciente readquira o controle sobre o reflexo da micção, deixando de experimentar episódios 

de urgência e de urge-incontinência. No treinamento vesical, o intervalo inicial entre as 

micções é fixo, de acordo com o diário miccional de cada paciente, de tal maneira que a 

micção só é permitida nos horários pré-estabelecidos. Este intervalo inicial é, então, 

gradualmente aumentado (15 minutos por vez), de tal forma que a paciente alcance um 

intervalo confortável de três a quatro horas entre as micções. As taxas de sucesso são de 

aproximadamente 80% no curto prazo (GIRÃO et al, 2007). 

Em relação ao tratamento fisioterapêutico, utiliza-se principalmente a eletro-

estimulação (GIRÃO et al, 2007). 

Além dos problemas físicos, a incontinência urinária afeta a auto-estima das mulheres, 

assim como suas atividades sociais e suas habilidades em manter um estilo de vida 

independente (SILVA; LOPES, 2009). A presença da IUE e de SUI compromete a qualidade 

de vida das mulheres de todas as idades, especialmente das jovens com menos de 45 anos de 

idade. Entretanto, muitas mulheres consideram a perda urinária esporádica uma situação 

normal, não referindo impacto nas atividades diárias e não reportam estes sintomas aos seus 

clínicos. Atitude simples e não invasiva como a fisioterapia pode atenuar as graves 

conseqüências da gestação e do trauma obstétrico sobre o assoalho pélvico da mulher, 

melhorando sua qualidade de vida  (SCARPA et al, 2008). 

Revisão sistemática de estudos qualitativos sobre incontinência urinária feminina  

realizada Volkmer et al.  (2012) mostrou que as experiências de mulheres incontinentes 

participantes dos estudos qualitativos estiveram relacionadas com as dificuldades em lidar 

com a IU, principalmente quanto ao impacto negativo que esta condição acarreta nas esferas 

emocional e física, e ainda, quanto à tendência das mulheres em subestimar este problema. Os 

sentimentos de regressão à infância e de constrangimento pelo fato de ser incontinente afetam 

a autoestima das mulheres, que, muitas vezes, preferem não compartilhar o problema e viver 

em silêncio, resultando em isolamento social (VOLKMER et al., 2012) 

Além disso, as concepções sobre as causas da perda urinária, o acesso ao cuidado 

profissional, a descrença nos tratamentos disponíveis, as diferenças culturais e as limitações 
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impostas foram outros fatores dificultadores que emergiram dos estudos analisados. Segundo 

Melville et al., a maioria das mulheres do estudo acreditava que a IU era simplesmente uma 

parte normal de ser mulher, fato observado em grande parte dos estudos qualitativos 

analisados no artigo de revisão de Volkmer et al. (VOLKMER et al., 2012) 

A questão cultural também foi abordada no estudo de Li et al., que retratou as 

influências das normas culturais chinesas e o estigma social em torno da IU, demonstrando 

que a mesma é uma situação considerada humilhante e muito vergonhosa para ser revelada a 

outros indivíduos. Mulheres com cultura muçulmana que viviam em países europeus 

relataram a interferência da IU nas rotinas religiosas, além da crença de que não deveriam 

abordar este assunto com os maridos, devido ao grande papel da vergonha na diferença entre 

os sexos nas culturas muçulmanas, associados ao fato da cultura desencorajar a consulta de 

mulheres com médicos do sexo masculino (VOLKMER et al., 2012) 

O motivo das mulheres optarem por não buscar tratamento, mantendo a situação de 

sofrimento e a necessidade de constantes adaptações, pode ser atribuído à desesperança, à 

depressão e ao constrangimento de ter que compartilhar sua condição com outros indivíduos. 

O processo de negação e de evitar admitir a condição levam as sofredoras a um desgaste 

físico e emocional acentuado. No entanto, mulheres muçulmanas acreditam que as doenças 

são designadas por Deus (Alá) e, da mesma forma, têm fé de que a IU, assim como qualquer 

outra enfermidade, pode ser curada por Deus e confiam na cura do problema, demonstrando 

expectativas positivas (VOLKMER et al., 2012) 

O modo de vivenciar a IU, mediante um ciclo experiencial, apresentado por mulheres 

de alguns dos estudos analisados por Volkmer et al. (2012) é similar às experiências de 

mulheres do estudo de MacDonald e Butller, que iniciaram o processo através da quebra do 

silêncio em relação à perda urinária. Em seguida, passaram a usar estratégias para enfrentar as 

dificuldades e a aceitar apoio profissional, buscando uma melhor qualidade de vida. 

(VOLKMER et al., 2012). 

Diante do exposto, os dados disponíveis referentes ao papel da gestação, da via de 

parto e da paridade no desenvolvimento da IU continuam inconsistentes e a influência desses 

fatores ainda não é completamente compreendida (LUBER, 2004 apud VALENTON 

;AMARAL, 2011). Diante também do fato de que, no Brasil, há escassez de trabalhos 

científicos voltados para a avaliação de IU em gestantes, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar a prevalência e a gravidade da incontinência urinária em gestantes, de acordo com sua 

paridade, via de parto e idade gestacional.  
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trabalho, consultorias, etc.  

3. No texto, deverá ser mencionada a submissão e aprovação do estudo pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da instituição onde foi realizado o trabalho.  

4. Artigo que trate de pesquisa clínica com seres humanos, deve incluir a declaração 

de que os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Informado.  

5. A partir de agosto de 2007, os periódicos indexados nas bases de dados Lilacs e 

SciELO deverão exigir que os ensaios controlados aleatórios (randomized controled trials) e 

ensaios clínicos (clinical trials) submetidos para publicação tenham o registro em uma base de 

dados de Ensaios Clínicos. Essa decisão é decorrente da orientação da Plataforma 

Internacional para Registros de Ensaios Clínicos (ICTRP) da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). As instruções para o 
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registro estão disponível no endereço eletrônico do ICMJE 

(http://www.icmje.org/clin_trialup.htm) e o registro poderá ser feito na base de dados de 

Ensaios Clínicos da National Library of Medicine disponível em 

http://clinicaltrials.gov/ct/gui.  

6. O número de autores de cada manuscrito é limitado a sete. Trabalhos de autoria 

coletiva (institucionais) deverão ter os responsáveis especificados. Trabalhos e estudos 

multicêntricos poderão ter número de autores compatível com o número de centros (cada 

situação será avaliada pela editoria e revisores). Os investigadores responsáveis pelos 

protocolos aplicados deverão ser especificados no fim do artigo. O conceito de co-autoria é 

baseado na contribuição substancial de cada um, seja para a concepção e planejamento do 

trabalho, análise e interpretação dos dados, ou para a redação ou revisão crítica do texto. A 

inclusão de nomes cuja contribuição não se enquadre nos critérios citados não é justificável. 

Todos os autores deverão aprovar a versão final a ser publicada. 

7. Os autores serão informados, por carta, do recebimento dos trabalhos e o número de 

protocolo na Revista. Os trabalhos que estiverem de acordo com as Instruções aos Autores e 

se enquadrarem na política editorial da Revista, serão enviados para análise por revisores 

indicados pelo Editor.  

8. Os originais em desacordo com essas instruções serão devolvidos aos autores para 

as adaptações necessárias, antes da avaliação pelo Conselho Editorial.  

9. Junto com os originais, deve ser enviada carta de encaminhamento assinada por 

todos os autores. Podem ser enviadas cartas separadas. Na carta, deve ficar explícita a 

concordância com as normas editoriais, com o processo de revisão e com a transferência de 

copyright para Revista. O material publicado passa a ser propriedade da Revista Brasileira 

de Ginecologia e Obstetrícia e da FEBRASGO, só podendo ser reproduzido, total ou 

parcialmente, com a anuência destas entidades.  

10. Para manuscritos originais, não ultrapassar 25 páginas de texto digitado. Limitar o 

número de Tabelas e Figuras ao necessário para apresentação dos resultados que serão 

discutidos (como norma geral, limitar a cinco). Para manuscritos do tipo Relato de Caso e 

Equipamentos e Técnicas, não ultrapassar quinze páginas, reduzindo também o número de 

Figuras e/ou Tabelas. As Notas Prévias deverão ser textos curtos, com até 800 palavras, cinco 

Referências Bibliográficas e duas ilustrações (ver Preparo do Manuscrito, Resultados).  

11. O trabalho deve ser enviado pelo sistema de submissão online no portal SciELO. O 

endereço eletrônico de todos os autores deve ser fornecido. Desta forma, os coautores 

http://clinicaltrials.gov/ct/gui
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receberão informação sobre a submissão do trabalho e, assim, não será necessária a assinatura 

de todos na carta de encaminhamento. O endereço eletrônico para correspondência com a 

revista é rbgo@fmrp.usp.br. O arquivo correspondente ao trabalho deve ser único e deve 

conter texto, referências, tabelas e figuras.  

 

Preparo dos Manuscritos  

 

As normas que seguem foram baseadas no formato proposto pelo ICMJE e publicado 

no artigo "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals", 

atualizado em Outubro de 2008 e disponível no endereço eletrônico:http://www.icmje.org/. 

 

Apresentação do texto 

 

1. Os trabalhos devem ser digitados em espaço 2 em todas as seções, da página de 

rosto às referências bibliográficas, tabelas e legendas. Cada página deve conter 

aproximadamente 25 linhas em uma coluna. Usar preferencialmente o processador de texto 

Microsoft Word® e a fonte Times New Roman 12. Não dar destaque a trechos do texto: não 

sublinhar ou usar negrito. Numerar todas as páginas, iniciando pela de rosto. 

2. Não usar maiúsculas nos nomes próprios (a não ser a primeira letra) no texto ou nas 

referências bibliográficas. Não utilizar pontos nas siglas (DPP em vez de D.P.P.). Quando 

usar siglas ou abreviaturas, descrevê-las por extenso na primeira vez que mencionadas no 

texto. Iniciar cada seção em uma nova página: página de rosto; resumo e palavras ou 

expressões-chave; abstract e keywords; texto; agradecimentos; referências; tabelas 

individuais e legendas das figuras. 

 

Página de rosto 

       

Apresentar o título do trabalho em português e em inglês; nomes completos dos 

autores sem abreviaturas; endereços eletrônicos válidos de todos os autores (opcional, em 

substituição à carta de encaminhamento); nome da instituição onde o trabalho foi 

desenvolvido; afiliação institucional dos autores; informações sobre auxílios recebidos sob 

forma de bolsas de estudos, financiamento, fornecimento de drogas, reagentes ou 

equipamentos. Obrigatoriamente deve ser fornecido o endereço da instituição onde o trabalho 

 

mailto:rbgo@fmrp.usp.br
http://www.icmje.org/
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foi desenvolvido, o qual é publicado na página inicial do trabalho. Devem ser indicados 

nome, endereço, telefone/fax e e-mail do autor para o qual a correspondência deve ser 

enviada. Essas informações pessoais são empregadas apenas para correspondência com a 

revista e somente são publicadas se houver pedido do(s) autor(es). 

 

Resumo 

 

O resumo do trabalho deve aparecer na segunda página. Para trabalhos completos, 

redigir um resumo estruturado, que deve ser dividido em seções identificadas: objetivo, 

métodos, resultados e conclusões. Deve ter aproximadamente 300 palavras. O resumo deve 

conter as informações relevantes, permitindo que o leitor tenha uma ideia geral do trabalho. 

Deve incluir descrição resumida de todos os métodos empregados e da análise estatística 

efetuada. Expor os resultados numéricos mais relevantes, e não apenas indicação de 

significância estatística. As conclusões devem ser baseadas nos resultados do trabalho e não 

da literatura. Evitar o uso de abreviações e símbolos. Não citar referências bibliográficas no 

resumo. Abaixo do texto do resumo indicar o número de registro e/ou identificação para os 

ensaios controlados aleatórios e ensaios clínicos (ver item 5 das "Informações Gerais").   

Na mesma página do resumo, citar pelo menos três palavras ou expressões-chave 

que serão empregadas para compor o índice anual da revista. Devem ser baseadas nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) publicado pela Bireme, que é uma tradução do 

Medical Subject Headings (MeSH) da National Library of Medicine e está disponível no 

endereço eletrônico: http://decs.bvs.br.  

O abstract deve ser versão fiel do texto do resumo estruturado (purpose, methods, 

results e conclusions). Deve ser também acompanhado da versão para o inglês das palavras 

ou expressões-chave (keywords). O resumo e o abstract dos Relatos de Casos e dos Artigos 

de Revisão e de Atualização não devem ser estruturados e são limitados a 150 palavras. 

 

Introdução 

 

Repetir, na primeira página da introdução, o título completo em português e inglês. 

Nessa seção, mostre a situação atual dos conhecimentos sobre o tópico em estudo, 

divergências e lacunas que possam eventualmente justificar o desenvolvimento do trabalho, 

mas sem revisão extensa da literatura. Para Relatos de Casos, apresentar um resumo dos casos 

http://decs.bvs.br/
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já publicados, epidemiologia da condição relatada e uma justificativa para a apresentação 

como caso isolado. Expor claramente os objetivos do trabalho. 

 

Métodos 

 

Iniciar essa seção indicando o planejamento do trabalho: se prospectivo ou 

retrospectivo; ensaio clínico ou experimental; se a distribuição dos casos foi aleatória ou não 

etc. Descrever os critérios para seleção das pacientes ou Grupo Experimental, inclusive dos 

Controles. Identificar os equipamentos e reagentes empregados (fabricante, cidade e país). Se 

a metodologia aplicada já tiver sido empregada, indicar as referências, além da descrição 

resumida do método. Descrever também os métodos estatísticos empregados e as 

comparações para as quais cada teste foi empregado. 

Os trabalhos que apresentam como objetivo a avaliação da eficácia ou a tolerabilidade de 

tratamentos ou drogas devem, necessariamente, incluir Grupo Controle adequado. Para 

informações adicionais sobre o desenho de trabalhos desse tipo, consultar ICH Harmonized 

Tripartite Guideline - Choice of Control Group and Related Issues in Clinical Trials 

(http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html). Ver também itens 4 e 5 das 

"Informações Gerais". 

 

Resultados 

 

Apresentar os resultados em sequência lógica, no texto, nas tabelas e nas figuras. 

Expor os resultados relevantes para o objetivo do trabalho e que são discutidos. Não repetir 

no texto dessa seção todos os dados das tabelas e figuras, mas descrever e enfatizar os mais 

importantes, sem interpretação dos mesmos (ver também "Tabelas"). Nos Relatos de Casos, 

as seções "Métodos" e "Resultados" são substituídas pela "Descrição do caso", mantendo-se 

as demais. 

 

Discussão 

 

Devem ser realçadas as informações novas e originais obtidas na investigação. Não 

repetir dados e informações já mencionados nas seções "Introdução" e "Resultados". Evitar 

citação de tabelas e figuras. Ressaltar a adequação dos métodos empregados na investigação. 

http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html
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Comparar e relacionar suas observações com as de outros autores, comentando e explicando 

as diferenças. Explicar as implicações dos achados, suas limitações e fazer as recomendações 

decorrentes. Para Relatos de Casos, basear a discussão em ampla e atualizada revisão da 

literatura. As informações sobre os casos já publicados podem ser tabuladas e exibidas nessa 

seção para comparações. 

 

Agradecimentos 

 

Dirigidos a pessoas que tenham colaborado intelectualmente, mas cuja contribuição 

não justifica coautoria, ou para aquelas que tenham provido apoio material. 

 

Referências 

 

Todos os autores e trabalhos citados no texto devem constar dessa seção e vice-versa. 

Numerar as referências bibliográficas por ordem de entrada no trabalho e usar esses números 

para as citações no texto. Evitar número excessivo de referências, selecionando as mais 

relevantes para cada afirmação e dando preferência para os trabalhos mais recentes. Não 

empregar citações de difícil acesso, como resumos de trabalhos apresentados em congressos, 

teses ou publicações de circulação restrita (não indexados). Não empregar referências do tipo 

"observações não publicadas" e "comunicação pessoal". Artigos aceitos para publicação 

podem ser citados acompanhados da expressão: "aceito e aguardando publicação" ou "in 

press", indicando-se periódico, volume e ano. Trabalhos aceitos por periódicos que estejam 

disponíveis online, mas sem indicação de fascículos e páginas, devem ser citados como 

"ahead of print". 

Outras publicações dos autores (autocitação) devem ser empregadas apenas se houver 

necessidade clara e forem relacionadas ao tema. Nesse caso, incluir entre as referências 

bibliográficas apenas trabalhos originais publicados em periódicos regulares (não citar 

capítulos ou revisões). 

O número de referências bibliográficas deve ser aproximadamente 35. Os autores são 

responsáveis pela exatidão dos dados constantes das referências bibliográficas. 

Para todas as referências, citar os autores até o sexto. Se houver mais de seis autores, 

citar os seis primeiros, seguidos da expressão et al., conforme os seguintes modelos: 
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Formato impresso 

 

 Artigos em revistas 

Ceccarelli F, Barberi S, Pontesilli A, Zancla S, Ranieri E. Ovarian carcinoma presenting with 

axillary lymph node metastasis: a case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2011;32(2):237-9. 

 

Jiang Y, Brassard P, Severini A, Goleski V, Santos M, Leamon A, et al. Type-specific 

prevalence of Human Papillomavirus infection among women in the Northwest Territories, 

Canada. J Infect Public Health. 2011;4(5-6):219-27. 

 

 Artigos com título em inglês e texto em português ou outra língua -  Utilizar o titulo 

em inglês, entre colchetes e no final da referência, indicar a língua na qual o artigo foi 

publicado. 

 

Prado DS, Santos DL. [Contraception in users of the public and private sectors of health]. 

Rev Bras Ginecol Obstet. 2011;33(7)143-9. Portuguese. 

 

Taketani Y, Mizuno M. [Application of anti-progesterone agents for contraception]. Rinsho 

Fujinka Sanka. 1988;42(11):997-1000. Japanese. 

 Livro 

Baggish MS, Karram MM. Atlas of pelvic anatomy and gynecologic surgery. 2nd ed. 

Philadelphia: WB Saunders; 2006. 

 

 Capítulos de livro 

 

Picciano MF. Pregnancy and lactation. In: Ziegler EE, Filer LJ, editors. Present knowledge in 

nutrition. Washington (DC): ILSI Press; 1996. p. 384-95. 

 

Formato eletrônico 

 

Apenas para informações estatísticas oficiais e citação de referências de periódicos 

não impressos. Para estatísticas oficiais, indicar a entidade responsável, o endereço 

eletrônico, o nome do arquivo ou entrada. Incluir o número de tela, data e hora do acesso. 
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Termos como "serial", "periódico", "homepage" e "monography", por exemplo, não são mais 

utilizados. Todos os documentos devem ser indicados apenas como [Internet]. Para 

documentos eletrônicos com o identificador DOI (Digital Object Identifier), este deve ser 

mencionado no final da referência, além das informações que seguem: 

Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS [Internet]. Informações de Saúde. Estatísticas 

vitais. Mortalidade e nascidos vivos: nascidos vivos desde 1994. Brasília (DF): Ministério da 

Saúde; 2008. [citado 2007 Fev 7]. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def>. 

 Monograph on the Internet or e-book 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. 

Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available 

at: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

 

Tabelas 

 

Apresentar as tabelas em páginas separadas, com espaço duplo e preferencialmente 

fonte Arial 8. A numeração deve ser sequencial, em algarismos arábicos, na ordem em que 

foram citadas no texto. Todas as tabelas devem ter título e todas as colunas da tabela devem 

ser identificadas com um cabeçalho. A legenda deve conter informações que permitam ao 

leitor entender o conteúdo das tabelas e figuras, mesmo sem a leitura do texto do trabalho. As 

linhas horizontais devem ser simples e limitadas a duas no topo e uma no final da tabela. Não 

empregar linhas verticais. Não usar funções de criação de tabelas, comandos de justificação, 

tabulações decimais ou centralizadas. Utilizar comandos de tabulação (tab) e não o espaçador 

para separar as colunas e, para nova linha, a tecla enter. No rodapé da tabela, deve constar 

legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados. 

 

Figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) 

 

As figuras devem ser apresentadas em páginas separadas e numeradas 

sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de aparecimento no texto. Todas 

as figuras devem ter qualidade gráfica adequada e apresentar título e legenda. Para evitar 

problemas que comprometam o padrão da revista, o processo de digitalização de imagens 

(scan) deve obedecer aos seguintes parâmetros: para gráficos ou esquemas, usar 300 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/
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dpi/bitmap para traço; para ilustrações e fotos (preto e branco), usar 300 dpi/RGB ou 

grayscale. Em todos os casos, os arquivos devem ter extensão .tif e/ou .jpg. Também são 

aceitos arquivos com extensão .xls (Excel), .eps, .psd para ilustrações em curva (gráficos, 

desenhos e esquemas). São aceitas, no máximo, cinco figuras. Se as figuras já tiverem sido 

publicadas, devem vir acompanhadas de autorização por escrito do autor/editor e constando a 

fonte na legenda da ilustração. 

 

 Legendas 

 

Digitar as legendas usando espaço duplo, acompanhando as respectivas figuras 

(gráficos, fotografias e ilustrações). Cada legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, 

correspondendo a cada figura, e na ordem em que foram citadas no trabalho. 

 

Abreviaturas e siglas 

 

Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no texto. 

Nas legendas das tabelas e figuras, devem ser acompanhadas de seu nome por extenso. As 

abreviaturas e as siglas não devem ser usadas no título dos artigos e nem no resumo. 

 

ENVIO DOS MANUSCRITOS 

 

O trabalho deve ser enviado pelo sistema de submissão online no portal 

SciELO http://submission.scielo.br/index.php/rbgo/login. 

Outras correspondências deverão ser enviadas para: 

Jurandyr Moreira de Andrade 

Editor 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - Editoria - Avenida Bandeirantes, 3.900, 8º 

andar - Campus Universitário - CEP 14049-900 - Ribeirão Preto (SP) - Fone: (16) 3602-2803 

- Fax: (16) 3633-0946 - E-mail: rbgo@fmrp.usp.br. 

 

  

ITENS PARA A CONFERÊNCIA DO MANUSCRITO 

  

Antes de enviar o manuscrito, conferir se as Instruções aos Autores foram seguidas e 

http://submission.scielo.br/index.php/rbgo/login
mailto:rbgo@fmrp.usp.br
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verificar o atendimento dos itens listados a seguir: 

1. Carta de encaminhamento assinada por todos os autores (escaneada e anexada 

como documento suplementar ou enviada pelo correio) ou informação dos endereços 

eletrônicos válidos de todos os autores na página de rosto; 

2. Citação da aprovação do projeto do trabalho por comissão de ética em pesquisa, 

assinatura do termo de consentimento livre e informado (na seção "métodos") e informação 

sobre o atendimento das exigências para pesquisa em animais; 

3. Número ou código do registro do estudo, se necessário, na página de rosto (item 5 

das "informações gerais"); 

4. Conflito de interesses: informar se há ou não. Se houver, explicar sem omissão de 

informações relevantes; 

5. Página de rosto com todas as informações solicitadas; 

6. Resumo e abstract estruturados e compatíveis com o texto do trabalho; 

7. Três ou mais palavras-chave relacionadas ao texto e respectivas keywords baseadas 

no decs; 

8. Verificar se todas as tabelas e figuras estão corretamente citadas no texto e 

numeradas, e se as legendas permitem o entendimento das mesmas; 

Referências bibliográficas: numeradas na ordem de aparecimento e corretamente 

digitadas. Verificar se todos os trabalhos citados estão na lista de referências e se todos os 

listados estão citados no texto  
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Prevalência e intensidade de incontinência urinária em gestantes de acordo com a paridade, 

via de parto e idade gestacional 

 

RESUMO  

 

Objetivo: Avaliar prevalência e intensidade de incontinência urinária (IU) em gestantes de 

acordo com paridade, via de parto e idade gestacional. Métodos: Foi realizado um estudo 

analítico, do tipo transversal, observacional com 350 gestantes. Foram critérios de inclusão 

ser gestante com realização de pré-natal regular e aceitar participar da pesquisa. Foram 

excluídas gestantes hipertensas, diabéticas, com infecção urinária, obesas, com antecedentes 

de cirurgia pélvica, portadoras de doenças neurológicas, cardiopulmonares ou  renais  e em 

uso de medicamentos que interferem com a função do trato urinário. As gestantes 

responderam a um questionário sobre antecedentes obstétricos e à tradução do International 

Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF), validado para o 

português. A análise de dados foi realizada através do programa SPSS 17.0. O teste de 

hipóteses relativas às variáveis categóricas foi realizado mediante o teste Qui-quadrado de 

Pearson. Resultados: A prevalência de IU foi de 50,3%, destas, 45,5% apresentaram 

incontinência urinária de esforço; 23,5%, incontinência urinária mista; 20,5%, urge-

incontinência e 10,2% apresentaram outros tipos. No tocante à intensidade, 46% referem 

perda grave, 26,1% moderada, 25% muito grave e 2,8% perda leve. Quando estudada a 

associação entre paridade e prevalência e intensidade de IU, não houve diferença 

estatisticamente significativa em relação à prevalência e o número de gestações (p=0,12), 

como também não houve em relação à gravidade (p=0,3). Quanto à análise da associação 

entre o tipo de parto e a presença e gravidade de IU não existiram diferenças significativas 

tanto em relação à prevalência (p=0,62) quanto à gravidade (p=0,79). Em relação à Idade 
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Gestacional, a análise mostrou que não houve diferença estatisticamente significante tanto na 

associação de Idade gestacional com a prevalência de IU ( p=0,15), quanto com a intensidade 

(p=0,17). Conclusão: Foi elevada a prevalência de IU durante a gestação e a maioria referiu 

perda grave. Paridade, via de parto e idade gestacional não foram fatores determinantes para o 

desenvolvimento de IU, assim como também não interferiram na intensidade da mesma. 

 

Palavras-chave: Incontinência Urinária. Gravidez. Paridade. Idade Gestacional. Índice de 

Gravidade da Doença. Parto Obstétrico. Cesárea. 
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Prevalence and severity of urinary incontinence in pregnant women according to parity, mode 

of delivery and gestational age  

 

ABSTRACT  

 

Objective: To evaluate the prevalence and severity of urinary incontinence (U.I.) in pregnant 

women according to parity, mode of delivery and gestational age. Methods: An analytical 

study was done, cross-sectional and observational type with 350 pregnant women. Inclusion 

criteria were being pregnant with conducting regular prenatal and agree to participate of the 

research. Pregnant women who reported hypertension, diabetes, urinary infection, obesity, 

previous pelvic surgery were not able to participate. So do patients with neurological, 

cardiopulmonary or renal diseases and using medicines that interfere the function of the 

urinary tract. Those women completed a form about obstetric history and also, a translated 

International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), validated 

for the Portuguese. Data analysis was performed using the software Statistical Package for 

Social Sciences 17.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL). The hypotheses test concerning categorical 

variables was performed using Pearson’s chi-square test. Results: The prevalence of U.I. was 

50.3%, of these, 45.5% were stress incontinence, 23.5%, mixed incontinence, 20.5%, urge 

incontinence and 10.2% were other types . Regarding the severity, 46% reported severe loss, 

26.1% moderate, 25% highly severe and 2.8% low loss. When the association between parity 

and the prevalence and severity of UI was studied, there was no statistically significant 

difference in prevalence and number of pregnancies (p = 0.12), as there was no relative to 

gravity (p = 0.3). In relation to the analysis of the association between mode of delivery and 

the presence and severity of UI there were no significant differences in both prevalence (p = 

0.62) and severity (p = 0.79). Regarding gestational age, the analysis showed no statistically 
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significant difference either the association of gestational age with the prevalence of UI (p = 

0.15), or the severity (p = 0.17). Conclusion: It was concluded that the prevalence of UI 

during pregnancy was severe and the majority reported serious loss. Parity, mode of delivery 

and gestational age were not factors for the development of UI, and did not affect the severity 

of it either. 

 

Keywords: Urinary Incontinence. Pregnancy. Parity. Gestational age. Severe illness index. 

Obstetric delivery. Cesarean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 
 

Prevalência e intensidade de incontinência urinária em gestantes de acordo com a paridade, 

via de parto e idade gestacional 

 

Prevalence and severity of urinary incontinence in pregnant women according to parity, mode 

of delivery and gestational age  

 

INTRODUÇÃO  

 

          A Incontinência Urinária (IU) feminina é um importante problema de saúde pública, 

quer por sua elevada prevalência, quer pelo elevado impacto físico, psíquico e social na vida 

da mulher
1-3

. A International Continence Society define incontinência urinária como “queixa 

de qualquer perda involuntária de urina”
4
. 

A prevalência da incontinência urinária feminina pode variar entre 11% e 72%, a 

depender da metodologia utilizada para a realização do estudo, da característica da população 

(idade, atividade profissional, presença de doenças crônicas, estado menopausal) e método 

diagnóstico utilizado
5-8

. Acredita-se que aproximadamente 40% das mulheres experimentarão 

ao menos um episódio de IU durante a vida 
6,7,9,10

 e que essa população seja, em sua maioria, 

composta por mulheres de meia idade, em geral a partir do climatério/menopausa, com índice 

de 43% na faixa etária de 35 a 81 anos
2
.  

Existem situações transitórias e definitivas que podem levar, inevitavelmente, ao 

quadro de IU. Dentre as situações transitórias, o uso de medicamentos que interferem com o 

sistema urinário, deficiências hormonais, como a privação de estrogênio, infecção do trato 

urinário, doenças mentais que podem levar à perda da consciência da plenitude vesical e 

gestação podem ser citadas. Parto normal traumático, cirurgias abdominais ou pélvicas, 

traumatismos e tumores medulares, diabetes mellitus, esclerose múltipla, doença de Parkinson 
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e doença vascular encefálica são algumas das situações definitivas que levam à IU 
4,6,11,12

.  

As mulheres grávidas são o grupo populacional específico de jovens mulheres nas 

quais o risco, a incidência e a prevalência de IU aumentam. Vários estudos relataram uma alta 

prevalência de IUE durante a gravidez, variando entre 20% e 60%, e em particular, a 

ocorrência de um primeiro episódio de urge-incontinência como sendo mais frequente em 

nulíparas
13

. Acredita-se que a etiologia da IU na gestação e no puerpério seja multifatorial. O 

próprio estado gravídico, as alterações hormonais, os defeitos anatômicos após o parto, as 

alterações no ângulo uretero-vesical e a força dinâmica dos músculos do assoalho pélvico e do 

tecido conjuntivo parecem estar envolvidos nesse processo
15

, bem como a denervação do 

assoalho pélvico durante os partos instrumentais e a realização da episiotomia 
15

.  

Numerosos estudos relatam o surgimento da incontinência urinária durante a primeira 

gestação
8,16,23

. A própria gestação parece estar associada à recorrência de episódios de 

incontinência nas gestações subsequentes e posteriormente ao longo da vida 
6,10,24

.  Há 

estudos que sugerem maior prevalência de IU em multíparas
25-27

 e um incremento da 

prevalência de IU com a evolução da gestação
27-30

. 

A via de parto como fator de risco para IU permanece um tema controverso. O parto 

vaginal é considerado por alguns autores o fator mais importante associado à ocorrência da 

IUE em mulheres jovens. Alguns estudos epidemiológicos ratificam o fato de que a 

prevalência de IU é significativamente maior em mulheres com partos vaginais prévios, 

quando comparadas àquelas com cesarianas prévias. Parto vaginal com uso de fórceps, 

segundo estágio prolongado, circunferência da cabeça fetal maior que 38 cm e peso fetal 

maior que 4 kg foram identificados como fatores de riso potenciais relacionados ao parto 

vaginal
13

. 

Entretanto, outros estudos mostraram que apesar do impacto do parto vaginal na 

musculatura do assoalho pélvico, a função do mesmo foi restaurada dez semanas após o parto 
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vaginal, na maioria das mulheres
31

 e que o parto vaginal isoladamente não é condição 

suficiente para deflagrar a IU na maioria das mulheres e, portanto, a cesariana não seria 

suficiente para prevenir todos os casos de IU
8
.
  
Portanto, não haveria justificativa para usar 

tais argumentos a fim de defender as cesarianas
13

.  

Diante do exposto, os dados disponíveis referentes ao papel da gestação, da via de 

parto e da paridade no desenvolvimento da IU continuam inconsistentes e a influência desses 

fatores ainda não é completamente compreendida
32

. Tendo isso em vista, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a prevalência e a intensidade da incontinência urinária em gestantes, de 

acordo com sua paridade, via de parto e idade gestacional.  

  



70 
 

 
 

  

MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo do tipo transversal, observacional, analítico e com dados 

coletados de forma prospectiva a partir de gestantes que realizavam acompanhamento pré-

natal no Centro de Atenção integral à Saúde da Mulher (CAISM) e em quatro Unidades de 

Saúde da Família do município de Aracaju, estado de Sergipe, no período de outubro de 2012 

a dezembro de 2012, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética para Pesquisa em Seres 

Humanos das Instituições (CAAE: 03043812.7.0000.0058).  

A amostra obtida foi não aleatória e as gestantes foram selecionadas de forma 

consecutiva. O tamanho amostral foi estimado em 259 segundo a prevalência de IU em 

gestantes de 20% 
13,30

 com nível de significância de 5,0 e erro amostral de 5,0% 
33

  para n = 

259. 

Foram incluídas no estudo 350 gestantes que realizaram regularmente o pré-natal e 

que aceitaram, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram presença de hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus, infecção do trato urinário no momento da entrevista, história 

pregressa de cirurgia pélvica, obesidade (foram utilizados os pontos de corte por idade 

gestacional propostos por Atalah et al. e adotados pelo Ministério da Saúde
34

), doenças 

neurogênicas, doenças cardiopulmonares ou renais graves e uso de medicamentos que 

interferem com a função do trato urinário. 

As gestantes que compareciam à consulta de pré-natal eram convidadas a participar do 

estudo, após seu consentimento, eram avaliados os critérios de inclusão e exclusão por meio 

de uma Lista de Verificação. Das 486 gestantes abordadas, 136 foram excluídas do estudo 

após aplicação da Lista de Verificação.  
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Utilizou-se um questionário constituído por duas partes. Avaliou-se inicialmente dados 

sócio-demográficos (idade e estado civil) e antecedentes pessoais ginecológicos e obstétricos 

como número de gestações, paridade, idade gestacional, número de abortos, número de partos 

cesáreos e número de partos normais.  A seguir, as mulheres eram solicitadas a responder o 

questionário “International Consultation on Incontinence Questionnaire- Short Form (ICIQ-

SF)” 
35

, traduzido e validado para o português
36

.  

O ICIQ-SF é um questionário simples e breve, utilizado para avaliar o impacto da 

incontinência urinária na qualidade de vida, quantificar e qualificar a perda urinária das 

pacientes entrevistadas. É composto por questões que avaliam frequência, gravidade, impacto 

da IU, além de um grupo de oito itens relativos a causas ou situações que desencadeiam perda 

involuntária de urina vivenciadas pelas respondentes
35

. O escore do ICIQ-SF é obtido através 

da soma das questões 3, 4 e 5, cujo valor classificará a perda urinária em leve (escore entre 1-

5), moderada (escore entre 6-12), grave (escore entre 13-18) ou muito grave (escore entre 19-

21)
37

.  

A análise de dados foi realizada através do programa Statistical Package for Social 

Sciences 17.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL). As variáveis numéricas foram expressas em média e 

desvio padrão, já as categóricas, descritas através de frequências simples e relativas e 

intervalo de confiança para 95% quando pertinente. Para o teste de hipóteses relativo às 

variáveis categóricas, utilizou-se o teste do Qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher 

quando mais adequado. O nível de confiança foi 0,05 para erro α.  
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RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 350 gestantes cuja idade variou de 13 a 45 anos, com média de 26,7 

anos. A maioria era casada (72,6%) e encontrava-se no terceiro trimestre de gestação (53,4%). 

Os antecedentes obstétricos estão demonstrados na tabela 1. 

A prevalência de IU no presente estudo foi de 50,3% (IC 95% de 44,9% a 55,7%). 

Destas, 45,5% apresentaram Incontinência urinária de esforço (IUE), 23,5%  incontinência 

urinária mista (IUM), 20,5% urge-incontinência e 10,2% apresentaram outros tipos de IU. 

Em relação à gravidade da IU, das 176 mulheres que apresentaram perda, 46% 

corresponderam à IU grave, 26,1% à IU moderada, 25% à IU muito grave e apenas 2,8% 

apresentaram IU leve. Quando questionadas sobre a interferência da IU na qualidade de vida, 

50% das gestantes relataram que a IU não interfere ou interfere pouco em sua vida diária, 

35% referiram um moderado incômodo no dia-a-dia, e 15% relataram grande incômodo.  

Quanto à frequência de perda urinária, 29,6% definiram perder uma vez por semana ou 

menos; 17,1% relatam perda entre duas a três vezes por semana; 16,5% afirmaram perda uma 

vez ao dia; 30,6% relatam perder urina diversas vezes ao dia; e 6,1% afirmaram perder urina o 

tempo todo. Quando indagadas sobre a quantidade de perda urinária que apresentam, 61,6% 

delas relatam perder uma pequena quantidade, 25,8% referem uma moderada perda e 12,5% 

referem uma perda de grande quantidade de urina.  

Quando avaliada associação entre prevalência e intensidade de IU e paridade, não se 

observou associação entre prevalência e o número de gestações (p=0,12), como também não 

se observou em relação à gravidade (p=0,3) (Tabela 2).   

 No tocante às vias de parto prévias, também não se observou associação com 

prevalência (p=0,62) e intensidade de IU (p=0,79) ( Tabela 3) 
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 Em relação à Idade Gestacional, a associação entre prevalência (p=0,15) e intensidade 

(p=0,17) de IU também não foi demonstrada (Tabela 4).  
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DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, observamos alta prevalência de incontinência urinária (IU) durante a 

gestação (50,3%), sendo a maioria do tipo esforço, similar ao observado em artigo de revisão 

que avaliou estudos entre 1990 e 2012 e demonstrou prevalências de IU na gestação entre 

18,6% e 60%, com média de 40% e o tipo mais comum também foi IUE 
30

.   

Estudo de coorte com 12.679 partiurentes com média de idade de 28 anos continentes 

antes da gravidez, observou prevalência de IU durante a gestação de 39,64%, com predomínio 

da IUE
6
.  Em estudo realizado com 393 mulheres em diferentes trimestres da gravidez, a 

prevalência de IU foi de 27%, dos quais 54,7% dos indivíduos apresentavam IUE e 25,5% 

tinham incontinência de urgência
26

.
   
 

Dados referentes à população brasileira feminina, embora ainda incipientes, apontam 

prevalência de incontinência urinária entre 30 e 43%, sendo a IUE o tipo mais prevalente
38

 e 

na gestação, prevalências entre 21,4% e 50% 
27, 39,40

.  

Em relação à intensidade da IU, nosso estudo constatou que 46% referiram perda 

grave, no entanto, 50% relataram que a IU não interfere ou interfere pouco em sua vida diária. 

É possível que isto seja explicado pelo fato de as mulheres grávidas tenderem a considerar a 

IU como um “desconforto” comum associado à gestação.  

A maioria dos estudos que avaliam o impacto da IU na qualidade de vida demonstra 

impacto negativo
26,28,30, 42-44

. Em um artigo de revisão
42

 e em estudo sobre IU feminina
43

, 

realizado no oeste da Turquia, observou-se que a IU levava a um impacto moderado a grave 

em 10 a 22% e em 87,2% dos indivíduos, respectivamente. Já em estudo prospectivo com 396 

mulheres, que avaliou prevalência, fatores de risco e  impacto da IU na qualidade de vida seis 

meses após o primeiro parto vaginal, foi observado que as mulheres avaliadas apresentaram 
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IU leve a moderada e impacto baixo na qualidade de vida
24

. 

Alguns dos fatores de risco para IU citados na literatura são idade, paridade, gravidez, 

tipo de parto, obesidade, diabetes mellitus, tosse crônica, menopausa, tabagismo, cirurgia 

pélvica prévia e medicações
13,45-47

. Os mais comumente associados à ocorrência de IU nas 

mulheres jovens são a paridade e o parto vaginal 
29,48,49

. 

  Em relação à paridade como fator de risco para IU, estudo avaliando IU em gestantes 

demonstrou prevalência 48% em nulíparas e 66,6% em multíparas
25

, similar ao encontrado 

em nosso estudo e em outros trabalhos 
10,27,50

. Trabalho realizado com gestantes norueguesas, 

cujo objetivo foi avaliar associação entre paridade e IU, incluindo subtipos e sua gravidade, 

sugeriu expressiva associação entre multiparidade e IU em mulheres entre 20 e 34 anos de 

idade
51

. Em estudo de coorte realizado com nulíparas e primíparas, observou-se que a 

prevalência de IU foi significativamente maior no grupo das primíparas (32,1% contra 13,8% 

em nulíparas)
10

. 

Em nosso estudo, apesar do percentual de perda urinária em multíparas (60,5%) ter 

sido superior ao das primigestas (47%) não houve diferença significativa, o mesmo sendo 

observado em relação à intensidade da IU.  

Estudo realizado com gestantes indianas, também não observou associação 

significativa entre paridade e prevalência de IU
50

, bem como pesquisa desenvolvida em 

Campinas, na qual paridade não se associou à prevalência de IUE no terceiro trimestre de 

gestação
52

, nem 3 anos após o parto
53

. Vale ressaltar a elevada prevalência de IU observada 

em primigestas do nosso estudo, o que reitera a afirmativa de que a gestação per se exerce um 

efeito negativo no trato urinário inferior e no assoalho pélvico (AP)
27,28,30,44

,  tanto por 

mudanças hormonais como pelos efeitos mecânicos provocados pelo útero gravídico e pelo 

ganho ponderal materno, levando ao aumento de pressão sobre a bexiga e sobre as estruturas 

de suporte do AP, o que pode levar ao desenvolvimento de IU
24,39,44

.  
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Em estudo realizado com 492 mulheres grávidas primigestas entre 34-40 semanas, 

demonstrou-se que, quando há IUE durante a gestação, dobra-se o risco de sua ocorrência 

após 15 anos
54

. A IU durante a gestação tem, então, mostrado-se bom preditor de IU pós-

parto
13

, e para alguns autores é considerada único fator de risco independente associado à IU 

pós-parto
6,8,24,26

, todavia o fator mais importante associado à ocorrência de IUE em mulheres 

jovens seja o parto
13

. 

No que concerne à via de parto prévia como fator de risco para IU, não há 

homogeneidade entre os trabalhos. Em estudo transversal realizado com 336 parturientes do 

distrito de Viana do Castelopor, demonstrou-se que o primeiro parto por via vaginal pareceu 

causar mais danos ao AP que os seguintes, sendo fator associado à ocorrência de IUE 

enquanto que a cesárea poderia prevenir tal afecção
1
. Outros trabalhos realizados em 

diferentes países corroboram os dados encontrados em tal estudo
29,48,55,56

. 

No entanto, outros estudos não demonstraram associação entre tipo de parto e 

prevalência de IU, como também não constataram que a cesariana é fator protetor contra 

IU
27,39,53,57,58

, similar ao encontrado no presente trabalho, que não demonstrou associação 

entre prevalência e intensidade de IU e vias de parto prévias. 

A escolha do parto cesariana em detrimento do parto normal como estratégia 

preventiva de IU não é considerada justificável, já que aquele tipo de parto se associa a 

maiores índices de morbidade e mortalidade materna e neonatal
29,56

. Além disso, o efeito 

protetor da cesariana, segundo estudos, dissipa após outros partos, diminui com a idade e é 

incompleto, já que 10% das mulheres que são submetidas à cesariana eletiva ainda 

apresentam IU
58

.   

Em relação à idade gestacional, a literatura demonstra associação entre a evolução da 

gestação e a prevalência de IU 
25-28,30

. Estudo realizado com 117 nulíparas, observou que 16% 

apresentaram o sintoma entre a 12ª e a 16ª semanas de gestação, elevando-se esta proporção 
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para 35% entre a 36ª e a 38ª semanas de gestação
22

. Pesquisa realizada na Dinamarca com 352 

gestantes nulíparas e 290 primíparas, não observou ocorrência significativa da IU no primeiro 

trimestre da gestação, porém constatou uma prevalência do sintoma em 19,9% das nulíparas e 

em 24,1% das primíparas nos dois últimos trimestres da gestação 
23

. 

Em coorte realizada na Noruega com 12.679 gestantes, observou-se que a prevalência 

de IU pré-gestacional foi de 26%, aumentando para 58% na 30ª semana de gravidez 
25 

. 

Estudo realizado em Berlim com 240 gestantes em diferentes trimestres gestacionais observou 

prevalência de IU de 24,1% no primeiro trimestre, 23,6% no segundo e 27,9% no terceiro 

trimestre
50

. Já em outro estudo com 393 gestantes turcas, foi observado que a grande maioria 

das gestantes incontinentes estavam no terceiro trimestre gestacional, com prevalência de IU 

de 2,8% no primeiro trimestre, 8,5% no segundo e 87,7% no terceiro
26

.  

Artigo de revisão reitera que o aumento da prevalência de IU com o desenvolvimento 

da gestação foi um ponto concordante na maioria dos estudos
30

. No entanto, no presente 

estudo, não houve associação significativa entre prevalência e intensidade de IU e idade 

gestacional, apesar de ter havido um aumento progressivo da prevalência do primeiro ao 

terceiro trimestre.  

Foram limitações deste estudo a natureza transversal do mesmo, o diminuto número de 

gestantes no primeiro trimestre gestacional e o pequeno percentual de cesáreas prévias, 

provavelmente devido à média de idade baixa das gestantes e à ausência de fatores de risco 

que indicariam a cesárea em detrimento do parto normal. A escassez de mulheres nos meses 

iniciais de gestação pode retratar a inadequada assistência pré-natal, que deveria ser iniciada 

quando do diagnóstico positivo de gravidez. A não aderência ao acompanhamento pré-natal 

precoce pode estar relacionada à ausência de conscientização das próprias gestantes sobre a 

importância de tal acompanhamento ou pela falta de implementação de programas de saúde 

pública que divulguem tal importância
59

. 
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Diante do exposto, foi observado, então, no presente estudo, elevada prevalência de IU 

durante a gestação, sendo que a maioria das gestantes referiu IU grave e não foi demonstrada 

associação entre prevalência e intensidade de iu e paridade, vias de parto prévias e idade 

gestacional. 
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TABELAS 

Tabela 1 - Dados sociodemográficos e antecedentes ginecológicos e obstétricos de gestantes atendidas no Centro de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher e em quatro unidades básicas do município de Aracaju/SE(n=350) 

Variável Descritiva 

Idade  (anos) 26,7± 8,6 

Estado civil  

Casada/união estável 254 (72,6 %) 

Solteira/separada/viúva 96 (27,4%) 

Idade Gestacional  

1º trimestre 22 (6,3%) 

2º trimestre 141 (40,3%) 

3º trimestre 187 (53,4%) 

Paridade  

Primigesta 132 (37,7%) 

Multigesta (2 e 3 gestações) 142(40,6%) 

Multigesta (>= 4 gestações) 76(21,7%) 

Via de Parto  

Nulípara 161 (46%) 

Vaginal 139 (39,7%) 

Cesárea 40 (11,4%) 

N + C 10 (2,9%) 

Partos normais  

0 161 (46%) 

1 51 (14,6%) 

 ≥2 88 (25,1%) 

Partos cesáreos  

0 26 (7,4%) 

1 14 (4%) 

 ≥2 10 (2,9%) 

Abortos  

sim 98 (28%) 

não 252 (72%) 

Nota : resultados expressos por média +- esvio padrão ou frequência (percentual) 
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Tabela 3 – Prevalência e intensidade de IU em gestantes de acordo com a Via de Parto Prévia 

Categoria Nulíparas 

(n=161) 

1 PN 

(n=51) 

>=2 PN 

(n=88) 

1 C 

(n=26) 

>=2 C 

(n=14) 

N+C 

(n=10) 

P¹ 

        

           IU          n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  

         Sim 73 (45,3) 29 (56,9) 49 (55,7) 13 (50) 7 (50) 5 (50) 0,62 

         Não 88 (54,7) 22 (43,1) 39 (44,3) 13 (50) 7 (50) 5 (50) 

 

 

 

Gravidade IU         (n=73)         (n=29)          (n=49)         (n=13)           (n=7)         (n=5)    

        
         Leve 3 (4,1) 0 (0) 1 (2) 1 (7,7) 0 (0) 0 (0)  

 Moderada 17 (23,3) 12 (41,4) 11 (22,4) 3 (23,1) 2 (28,6) 1 ( 20) 0,79 

          Grave 33 (45,2) 9 (31) 28 (57,1) 6 (46,2) 3 (42,9) 2 (40)  

     Muito grave 20 (27,4) 8 (27,6) 9 (18,4) 3 (23,1) 2 (28,6) 2 (40)  

        

1
 Teste qui-quadrado 
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Tabela 2 - Prevalência e Intensidade de IU em gestantes de acordo com a paridade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria 
Primigestas 

(n=132) 

2 a 3 gestações 

(n=142) 

>=4 gestações 

(n=76) 
p

1
 

 

 

Incontinência Urinária 

n (%) n (%) 

 

n (%) 

 

 

Sim 62 (47,0) 68 (47,9) 46 (60,5)  0,12 

Não 70 (53,0) 74 (52,1) 30 (39,5)  

 

Gravidade da IU                                  (n=62)                               (n=68)                              (n=46)   

 

Leve 2 (3,2) 1 (1,5) 2 (4,3)     0,30 

Moderada 12 (19,4) 23 (33,8) 11 (23,9)  

Grave 31 (50) 25 (36,8) 25 (54,3)  

Muito grave 17 (27,4) 19 (27,9) 8 (17,4)  

1
Teste qui-quadrado  
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Tabela 4 – Prevalência e Intensidade da IU em gestantes de acordo com a Idade Gestacional 

Categoria 

Trimestre 
p¹ 

 1º (n=22) 2º (n=141) 3º (n=187) 

Incontinência urinária                                 n (%) n (%) n (%)  

       Sim 8 (36,4) 66 (46,8) 102 (54,5) 0,15 

        

       Não 

 

    14 (63,6) 75 (53,2) 85 (45,5)  

Gravidade da IU  (n=8)   (n=66)   (n=102)  

       Leve 1 (12,5) 0 (0) 4 (3,9)  

       Moderada 3 (37,5) 22 (33,3) 21 (20,6) 0,17 

       Grave 3 (37,5) 28 (42,4) 50 (49)  

       Muito grave 1 (12,5) 16 (24,2) 27 (26,5)  

1
 Teste qui-quadrado 
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Apendice A – Lista de verificação 

Lista de Verificação  

     
1. A Sra. tem diabetes?  (   ) não   (   ) sim* 

 

 

2. A Sra. tem doença pulmonar obstrutiva crônica?    (   ) não   (   ) sim* 

 

 

3. A Sra. tem infecção urinária no momento?   (   ) não   (   ) sim* 

 

 

4. A Sra. tem cálculo renal ou pedra nos rins?    (   ) não   (   ) sim* 

 

 

5. A Sra. realizou alguma cirurgia pélvica? Qual? Quando?  (   ) não  (   ) sim*      

 

  

6. Qual o seu peso e altura?  

 

 

7. A Sra. está tomando atualmente algum dos medicamentos abaixo? 

 

[A] Anti-hipertensivo (Prazosin, Terazosin, α-metildopa, Reserpine)  (   ) não    (   ) sim* 

 

 

[B] Neurolépticos (Tioridazine, Cloropromazine, Haloperidol, Clozapine)    (   ) não   (   ) sim* 

 

 

[C] Benzodiazepínicos (Valium, Diazepan)   (   ) não   (   ) sim* 

 

 

[D] Diuréticos (Furosemida, Hidroclorotiazida)  (   ) não   (   ) sim* 

 

 

[E] Betanecol, Cisapride   (   ) não  (   ) sim* 

 

 

[F] Anticolinérgicos (Hiosiamina, Oxibutin)   (   ) não   (   ) sim* 

 

 

[G] Agentes antiparkinson (Benzotropina, Triexipenidil)   (   ) não   (   ) sim* 

 

 

[H] β-bloqueadores (Pindolol, Propranolol)   (   ) não   (   ) sim* 

 

 

[I] Diospiramida  (   ) não    (   ) sim* 

 

 

[J] Inibidor da ECA (Enalapril, Captopril)  (   ) não    (   ) sim* 

 

 

[K] Ferro, narcóticos, álcool, sedativo, ansiolítico  (   ) não   (   ) sim 

          

 
NOME: ___________________________________________________________ 

Nº IDENTIDADE: _________________________ 
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ANEXO A – Aprovação de projeto 
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            ANEXO B – Termo de consentimento 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “PREVALÊNCIA E 

SEVERIDADE DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES PRIMIGESTAS 

E MULTÍPARAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU”, que tem como objetivo avaliar a 

prevalência da incontinência urinária em gestantes primigestas e multíparas que foram 

acompanhadas durante o pré-natal no CAISM e na UBS Maria do Céu,  situados no município 

de Aracaju. 

A participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento, inclusive diante de constrangimento. Sua recusa não lhe trará 

nenhum prejuízo. Asseguramos que sua identificação e os dados obtidos através dessa 

pesquisa serão mantidos em sigilo (segredo). 

Eu,__________________________________________, RG nº_________________, 

concordo em participar da pesquisa intitulada “PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DA 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES PRIMIGESTAS E MULTÍPARAS 

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU”. Declaro que tomei conhecimento das informações 

contidas nesse documento e que fui devidamente informado sobre os procedimentos da 

pesquisa. O pesquisador também explicou que possuo o direito de retirar os meus dados da 

pesquisa a qualquer momento que desejar, sem que isso me cause qualquer prejuízo. 

______________________________             ______________________________                

Karine Emanuelle Pacheco de Andrade   Daniela Siqueira Prado                           

(Pesquisadora Responsável) 

Acadêmica de medicina / UFS                            Profª. Assistente do Departamento de                                                     

karine_pacheco.7@hotmail.com                                          Medicina/UFS 

          (79) 8878-0505                                              danisprado@ig.com.br  / 9931-3830          

 

Sujeito da pesquisa 

 

 

mailto:karine_pacheco.7@hotmail.com
mailto:danisprado@ig.com.br
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ANEXO C -  Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

Identificação e antecedentes ginecológicos e obstétricos: 

1. IDADE: ____________anos 

2. ESTADO CIVIL: (  ) Solteira  (  ) Casada ou convive com parceiro  (  ) Separada/divorciada  (  ) Viúva 

3. IDADE GESTACIONAL: _______________ 

4. NÚMERO DE GESTAÇÕES: ______________   NÚMERO DE ABORTOS: _____________ 

5. NÚMERO DE PARTOS NORMAIS:_____________   NÚMERO DE PARTOS CESÁRIOS:__________ 

6. TIPO DE CICLO MENSTRUAL: (  ) Regular  (  ) Irregular 

                                                                                                              

ICIQ -SF 
 

Nome do Paciente: ________________________ Data de Hoje: _____/____/____ 

 

Muitas pessoas perdem urina alguma vez. Estamos tentando descobrir quantas pessoas 

perdem urina e o quanto isso as aborrece. Ficaríamos agradecidos se você pudesse nos 

responder às seguintes perguntas, pensando em como você tem passado, em média nas 

ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS. 

 

1. Data de Nascimento: ____/____/____ ( Dia / Mês / A no ) 

 

2. Sexo: Feminino (  ) Masculino (  ) 

 

3. Com que frequência você perde urina? (assinale uma resposta ) 

     Nunca  (  ) 0 

    Uma vez por semana ou menos  (  ) 1 

    Duas ou três vezes por semana (  )  2 

    Uma vez ao dia  (  ) 3 

    Diversas vezes ao dia  (  ) 4 

    O tempo todo  (  ) 5 

 

4. Gostaríamos de saber a quantidade de urina que você pensa que perde 

(assinale uma resposta) 

    Nenhuma  (  ) 0 

    Uma pequena quantidade  (  ) 2 

    Uma moderada quantidade  (  ) 4 

    Uma grande quantidade  (  ) 6 

 

5. Em geral quanto que perder urina interfere em sua vida diária? Por favor, circule 

um número entre 0 (não interfere) e 10 (interfere muito) 

 

0        1        2        3       4        5        6        7        8        9        10 

                         Não interfere                                                                              Interfere muito 

 

ICIQ Escore: soma dos resultados 3 + 4 + 5 = __________ 

 

6. Quando você perde urina? 

(Por favor assinale todas as alternativas que se aplicam a você) 

     Nunca (  ) 

    Perco antes de chegar ao banheiro (  ) 

    Perco quando tusso ou espiro (  ) 

    Perco quando estou dormindo (  ) 

    Perco quando estou fazendo atividades físicas (  ) 

    Perco quando terminei de urinar e estou me vestindo (  ) 

    Perco sem razão óbvia (  ) 

    Perco o tempo todo (  ) 


