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RESUMO 

 

Introdução: A avaliação da mulher com incontinência urinária envolve a investigação dos 

sintomas e o exame físico, para estabelecer o diagnóstico clínico, o uso de questionários para 

mensurar o seu impacto sobre a qualidade de vida (QV) e a realização de exames 

complementares, sendo o estudo urodinâmico (URD) o principal método.  

Objetivos: Avaliar o impacto dos diferentes diagnósticos urodinâmicos sobre a QV, 

comparando-os entre si, o impacto do diagnóstico urodinâmico sobre os domínios percepção 

geral de saúde (PGS) e impacto da incontinência (II), controlando para variáveis clínicas e 

sociodemográficas, o impacto da confirmação urodinâmica do diagnóstico clínico sobre PGS e 

o II, e a concordância entre os diagnósticos clínico e urodinâmico. 

Métodos: Trata-se de estudo transversal retrospectivo, com dados secundários obtidos do banco 

de dados de pacientes atendidas no ambulatório de Uroginecologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro no período entre 2010 e 2015. As variáveis sociodemográficas estudadas foram 

idade e escolaridade, e as variáveis clínicas foram tipo de parto, estado menstrual, história de 

histerectomia e de perineoplastia, número de comorbidades e estado nutricional. Os sintomas 

urinários definiram os diagnósticos clínicos de incontinência urinária de esforço (IUE), de 

urgência (IUU) e mista (IUM) e o resultado do URD definiu os diagnósticos urodinâmicos de 

IUE, IUM, hiperatividade do detrusor (HDI) e exame normal. A QV foi avaliada através da 

versão brasileira do questionário King’s Health Questionnaire (KHQ). 

Para comparar os escores dos domínios do KHQ de acordo com os diagnósticos urodinâmicos 

utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de comparações 

múltiplas de Dunn. 

Os domínios PGS e II foram dicotomizados e as demais análises foram feitas utilizando-se o 

teste do Qui-quadrado ou teste exato de Fisher, quando necessário. 

Resultados: Mulheres com diagnóstico urodinâmico de IUM tinham maior impacto sobre os 

domínios limitações de atividades diárias e limitações físicas quando comparadas com 

pacientes com URD normal, e sobre os mesmos domínios e medidas de gravidade, quando 

comparadas com IUE. Pacientes com diagnóstico de HDI tinham maior impacto sobre os 

domínios limitações das atividades diárias e sono e disposição que aquelas com IUE, e sobre 

limitações físicas, quando comparadas com exames normais.  

O número de comorbidades esteve associado a pior PGS, enquanto que o tipo de incontinência 

urinária, independentemente do método diagnóstico, não afetou este domínio. Nenhuma das 

variáveis esteve associada à percepção de maior II sobre a vida. A confirmação diagnóstica de 



  

incontinência urinária não mostrou associação com pior QV, e a correlação entre diagnóstico 

clínico e urodinâmico foi maior para IUE.  

Conclusões: Os vários diagnósticos urodinâmicos comprometem de modo heterogêneo os 

domínios de QV do KHQ. A ausência de HDI esteve associada com menor impacto sobre a 

QV. 

 

 

Palavras-chaves: Incontinência urinária; Urodinâmica; Qualidade de vida; Inquéritos e 

Questionários; Dissertações Acadêmicas. 

  



  

ABSTRACT 

 

Introduction: The evaluation of women with urinary incontinence includes investigation of 

symptoms and physical examination to establish the clinical diagnosis, use of questionnaires to 

measure its impact on quality of life (QoL) and diagnostic tests, urodynamic study (URD) 

considered the most important one.  

Objectives: To analyze and to compare the impact of different urodynamic diagnosis on QoL; 

to analyze the impact of urodynamic diagnosis on two specific domains: general health 

perception (GHP) and incontinence impact (II), controlling for clinical and sociodemographic 

variables; to analyze the impact of the confirmation of clinical diagnosis by urodynamic study 

on the GHP and II domains; and to analyze the concordance between urodynamic study and 

clinical diagnosis.   

Methods: This is a retrospective cross-sectional study, using a database from patients attended 

in the urogynecology clinic in Hospital Universitário Antônio Pedro, from 2010 to 2015. The 

sociodemographic variables studied were age and educational level, and the clinical variables 

were type of delivery, menstrual state, history of hysterectomy and perineoplasty, number of 

comorbidities, and nutritional state. Three types of clinical urinary incontinence were included: 

stress (SUI), urgency (UUI) and mixed (MUI). The urodynamic study diagnosis included SUI, 

MUI, detrusor overactivity (DO) and normal exam. The QoL was assessed by the Brazilian 

version of the King´s Health Questionnaire (KHQ). 

The Kruskal-Wallis non-parametric test, followed by Dunn´s multiple comparison test, were 

used to compare the scores of each domain of the KHQ according to the urodynamic diagnosis.  

The GHP and the II scores were divided into two groups each domain, and the Chi-Square test 

or Fisher´s exact test was used to analyze the data.  

Results: Women with MUI on URD had greater impact on the role limitations and the physical 

limitations domains when compared to normal urodynamic studies, and on both and the severity 

of urinary symptoms domain, when compared to women with SUI. DO patients had worse 

scores in the role limitations and the sleep and energy domains, compared to patients with SUI, 

and in the physical limitations domain, when compared to normal exams.   

The number of comorbidities was associated with a worse GHP, while the type of urinary 

incontinence, either diagnosed by clinical assessment or urodynamic study, did not affect this 

domain. None of the variables were associated with worse II on QoL. The confirmation of the 

diagnosis did not show association with worse QoL, and the correlation between clinical and 

urodynamic diagnosis was significant only for SUI.  



  

Conclusions: The different urodynamic diagnosis compromise, in a diverse way, QoL, 

according to the KHQ. The lack of DO was associated to less impact on QoL.  

 

 

Keywords: Urinary Incontinence; Urodynamics; Quality of life; Surveys and Questionnaires; 

Academic Dissertations. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Os sintomas do trato urinário inferior, que incluem a incontinência urinária (IU), são 

causas frequentes de demanda por consultas, e se tornam mais comuns com o avançar da idade, 

podendo acometer mais de 60% das mulheres.1 No entanto, estima-se que menos da metade das 

pacientes sintomáticas informe ao médico as queixas urinárias, por motivos como o 

constrangimento, a falta de boa relação médico-paciente, falta de informações acerca do 

problema e dos tratamentos, até mesmo pela presença concomitante de doenças consideradas 

mais graves.2,3,4 É importante, então, que na anamnese o profissional de saúde aborde esses 

sintomas, pois apesar de não estarem diretamente associados a risco de vida, podem causar 

impacto negativo na vida social e familiar das pacientes.5  

De acordo com a padronização de nomenclatura das sociedades internacionais de 

incontinência, os sintomas do trato urinário inferior são definidos a partir da perspectiva de uma 

disfunção ou mudança de condição percebida por um indivíduo, que busca o sistema de saúde.6,7 

Em geral, não podem ser utilizados para estabelecer um diagnóstico definitivo, e podem ser 

classificados em três grupos: sintomas de armazenamento, de esvaziamento e pós-miccionais.7 

Os sintomas de armazenamento surgem durante a fase de enchimento vesical e incluem, 

entre outros, a incontinência urinária, que é a queixa de perda involuntária de urina, e pode ser 

classificada a partir do diagnóstico clínico em incontinência urinária de esforço (IUE), 

incontinência urinária de urgência (IUU) e incontinência urinária mista (IUM). 

A IUE é a perda urinária que ocorre nas manobras de esforço com aumento da pressão 

intra-abdominal (manobras de tosse, de Valsalva, durante espirro, ou atividade física). A IUU 

é caracterizada pela perda urinária associada ao sintoma de urgência miccional, que é o desejo 

súbito e imperioso de urinar e difícil de conter. Já a IUM é a associação da queixa de perda 

urinária associada à urgência e também aos esforços. 

Merece menção a síndrome da bexiga hiperativa, definida pela presença de urgência, 

habitualmente acompanhada do aumento da frequência urinária e da noctúria, com ou sem IUU, 

na ausência de outras patologias do trato urinário. A noctúria é definida como a interrupção do 

sono ao menos uma vez pelo desejo de urinar.7 

Alguns fatores de risco para incontinência urinária são bem conhecidos, e incluem 

idade, hereditariedade, paridade, obesidade, cirurgias ginecológicas prévias, entre outros.  

A idade é o principal fator de risco, sendo a IUE mais comum em pacientes de 40 a 49 

anos, e a síndrome da bexiga hiperativa em mulheres em faixas etárias mais avançadas.8,9,10 A 
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propósito, é reconhecida a ação do estrogênio na manutenção do trofismo urogenital e da 

anatomia do assoalho pélvico, inclusive na vascularização e na inervação. Em mulheres na 

menacme, com níveis fisiológicos de estrogênio, existe uma maior resistência uretral à pressão 

intravesical, e uma menor sensibilidade da bexiga quando comparadas com pacientes na pós 

menopausa. Por outro lado, as pacientes hipoestrogênicas tendem a ter afrouxamento com 

enfraquecimento ligamentar ou muscular, diminuição da espessura muscular e da quantidade 

de elastina perineal,1 além da diminuição da inervação autônoma.11 

Já a paridade aumenta o risco de IUE principalmente se o parto for vaginal com período 

expulsivo prolongado, em casos de fetos macrossômicos e nas mulheres multíparas.12,13,14,15 A 

hereditariedade também é considerada fator de risco para incontinência urinária, com aumento 

do risco de IUE em até três vezes.16,17 A obesidade (índice de massa corpórea (IMC) > 30 

kg/m2) é 4,5 vezes mais frequente em mulheres com incontinência, e o aumento da pressão 

intra-abdominal é uma possível explicação para a  perda.1 

Outras causas de incontinência urinária incluem o uso de medicamentos como 

diuréticos, colinérgicos e antagonistas alfa-adrenérgicos, uma vez que seu uso pode levar ao 

aumento da diurese, relaxamento uretral ou à estimulação da contração vesical, 

respectivamente.18 Do mesmo modo, doenças crônicas como o diabetes mellitus, podem cursar 

com disfunção vesical, além da poliúria, e também estão associadas à presença de incontinência 

urinária.19 Importante descartar também a infecção do trato urinário, doenças mentais como 

demência ou delírio que afetam a cognição, e constipação intestinal importante com impactação 

fecal.20  

A abordagem da queixa de perda urinária deve ser feita através de anamnese dirigida 

minuciosa, buscando informações sobre o tempo do surgimento dos sintomas, fatores 

desencadeantes (tosse, levantamento de peso, risada, espirro, sem causa aparente), quantidade 

da perda, momento da perda e se há perda durante a relação sexual.  

Durante o exame físico, devem ser avaliados o IMC, o trofismo da mucosa vaginal e a 

anatomia pélvica. Além disso, devem ser feitas manobras como tosse e Valsalva com o objetivo 

de observar a perda urinária. 

Exames complementares, como o teste do absorvente (utilizado para quantificar a perda 

urinária), avaliação do volume residual por meio de cateterismo vesical pós-miccional ou 

ultrassonografia e o diário miccional de três dias, para avaliar os hábitos vesicais e a perda 

urinária, podem ser solicitados, além do estudo urodinâmico (URD), considerado por muitos 

como padrão-ouro para a avaliação de mulheres com incontinência urinária.21,22  
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O URD busca reproduzir, em um ambiente controlado, as fases de enchimento e de 

esvaziamento vesical. Pode permitir a identificação das causas de perda urinária, além de 

detectar alterações que podem influenciar na decisão terapêutica ou até na conduta pós-

tratamento,19 como baixa pressão de perda, hipocontratilidade do detrusor, IUM, alterações de 

sensibilidade vesical, entre outras. É composto de três tempos principais, que são a 

urofluxometria, a cistometria e o estudo miccional.  

A urofluxometria é a etapa inicial do URD, não é invasiva, e serve para avaliar o 

esvaziamento vesical. A diurese espontânea é avaliada em termos de volume e tempo de 

micção. O resíduo pós-miccional também é avaliado ao término desta etapa, através da inserção 

de sondas vesicais em preparação à segunda etapa, considerada o tempo principal, a cistometria. 

Nesta, estuda-se o comportamento do músculo detrusor na fase de enchimento vesical com 

solução fisiológica isotônica. Pode-se identificar a incontinência urinária durante manobras de 

esforço e tosse e, caso ocorra, é possível avaliar a pressão intravesical em que ocorre a perda 

urinária, além de detectar contrações involuntárias do músculo detrusor, o que caracteriza a 

hiperatividade do detrusor, que pode ser idiopática (HDI) ou neurogênica. O estudo miccional, 

última etapa, é útil para avaliar novamente o esvaziamento vesical, desta vez com análise das 

pressões intravesical e intra-abdominal, na tentativa de identificar as disfunções miccionais.23 

Existem ainda etapas acessórias que podem ser realizadas, como o perfil pressórico 

uretral e a eletromiografia. O primeiro, muito utilizado no passado, tinha como objetivo avaliar 

especificamente a função esfincteriana uretral, mas se mostrou pouco útil ao ser observada a 

superposição de níveis de pressão intrauretral em pacientes continentes e incontinentes. Já a 

eletromiografia pode ser realizada conjuntamente com o URD, e permite avaliar a função 

neuromuscular do assoalho pélvico, podendo ser útil na investigação de lesões pós trauma ou 

doenças neurológicas.  

Apesar de ser considerada por alguns como exame fundamental para o diagnóstico da 

incontinência urinária, a conclusão do URD pode divergir do diagnóstico clínico, assim como 

é possível que não seja evidenciada qualquer anormalidade durante o exame, o que fornece 

subsídios para o questionamento da obrigatoriedade da sua realização na avaliação da mulher 

com sintomas do trato urinário inferior.24,25,26 Grande debate vem sendo travado na literatura. 

De acordo com a European Association of Urology (EAU), a American Urological Association 

(AUA), e a International Urogynecological Association (IUGA), o URD tem importância clara 

nos casos em que se planeja tratamento irreversível de incontinência urinária ou nos casos 

complicados,27 como após falha terapêutica, presença de sintomas mistos ou conflitantes com 

achados ao exame físico, suspeita de bexiga neurogênica, entre outros.28,29 Já no grupo de 
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pacientes com queixa de IUE isolada, a realização do URD de rotina no pré operatório pode 

não influenciar no resultado do tratamento.30,31 Por outro lado, a confiança dos cirurgiões e das 

pacientes é maior quando é realizado o URD previamente à cirurgia.32 Portanto, mesmo que as 

críticas ao método tenham fundamento, não há consenso sobre em que situações seria possível 

prescindir do exame.10,33  

Entre as desvantagens do método estão o custo de sua realização, a necessidade de 

profissional qualificado, o fato de ser um exame invasivo, que pode levar a complicações, o 

incômodo causado pelo exame, e o atraso que pode gerar no tratamento por ser mais um exame 

a ser realizado antes da instituição deste.34  

A incontinência urinária não está associada à mortalidade ou à letalidade, mas pode 

influenciar a qualidade de vida (QV) das mulheres tanto quanto doenças crônicas consideradas 

de maior gravidade, como insuficiência cardíaca congestiva e doença pulmonar obstrutiva 

crônica.35 Além disso, tem capacidade de influenciar negativamente outras patologias, como 

depressão, doenças cardiovasculares e renais.1 Transtornos psiquiátricos podem ser 

desencadeados ou piorados com o afastamento de familiares e amigos devido à perda urinária, 

pelo constrangimento de ter odor de urina e também por um aumento da sensação de culpa e 

diminuição da autoestima, em pacientes suscetíveis.5,35,36,37 

Qualidade de vida tem uma concepção ampla e multidimensional, que incorpora de 

forma complexa a saúde física do ser humano, bem como do seu estado psicossocial, nível de 

independência, crenças pessoais e relações entre seus pares e o meio ambiente.38 Foi definida 

em 1995 pela Organização Mundial da Saúde como a impressão que uma pessoa tem da sua 

vida, no contexto de felicidade e realização, dependendo de objetivos, de expectativas, da 

cultura e do conjunto de valores nos quais vive.39 Para avaliar a QV,  levam-se em consideração 

os hábitos e comportamentos usuais, que são comparados com o padrão considerado ideal para 

as realização pessoal de cada indivíduo.40 Assim, a importância do conceito de QV está em 

compreender o quanto um determinado sintoma afeta cada paciente, deixando para segundo 

plano a gravidade da doença, já que a maneira com a qual o indivíduo reage a cada sintoma 

varia.41,42 Dependendo dos hábitos e modo de vida, pacientes com perda urinária de pequena 

monta podem ter mais constrangimento com seus sintomas que pacientes com perda mais grave.   

Contudo, não é possível avaliar diretamente o bem-estar ou status de saúde de um 

indivíduo. Só é possível a sua aferição através de indicadores mensuráveis de sintomas e 

percepções relatadas, os questionários, que podem ser gerais ou específicos. Os questionários 

gerais têm função de avaliar o estado atual de saúde e a QV de forma ampla em indivíduos com 

ou sem patologias. Dentre eles, podemos citar o SF-36,43 que possui uma versão em língua 
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portuguesa falada no Brasil.44 Já os questionários específicos estão indicados para pacientes 

com determinado sintoma ou doença. Estes são mais sensíveis na detecção de aspectos pontuais 

de influência sobre a QV, determinados pela patologia, e conseguem avaliar mudanças 

discretas, porém clinicamente significativas, induzidas pelo tratamento, por exemplo.  

Em relação à incontinência urinária, os questionários específicos são muito superiores 

aos gerais,45 principalmente porque os sintomas podem não causar alterações significativas na 

saúde como um todo, apesar de afetar aspectos específicos da vida diária. Na verdade, o impacto 

da perda urinária espontânea sobre a QV depende de diversos fatores pessoais, como a 

autoestima, a vida social e a atividade laboral que a mulher apresenta, entre outros. Pode causar 

incômodo importante pela necessidade de utilizar absorventes higiênicos constantemente, e 

também pode prejudicar a vida social ou sexual, viagens, e atividades de lazer ou esportivas.42 

Dentre os instrumentos específicos para avaliar a QV de pacientes com incontinência 

urinária temos o King´s Health Questionnaire (KHQ), o Incontinence Impact Questionnaire 

(IIQ), o International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ), o Urogenital Distress 

Inventory (UDI), o Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-

12), o Incontinence Severity Index (ISI), e o Incontinence Quality of Life (IQOL). O KHQ,46 o 

ICIQ,47 o IQOL,48 e o PISQ-1249 já foram traduzidos e validados para o português falado no 

Brasil.  

O KHQ, foi desenvolvido na Inglaterra, publicado em 1997 por Kelleher et al.,50 e 

traduzido e validado para o português do Brasil pela primeira vez em 2003. É um questionário 

considerado de primeira linha na investigação e avaliação de QV de pacientes com 

incontinência urinária,1,51 graças à sua validade e confiabilidade comprovadas ao longo de anos 

de utilização em pesquisas. O questionário é constituído por uma escala de sintomas 

urinários, que a paciente deve assinalar caso apresente, além de quantificar o quanto cada 

um afeta a sua QV. Possui ainda 21 perguntas, divididas em 9 domínios: percepção geral 

de saúde (PGS), impacto da incontinência (II), limitações das atividades diárias, limitações 

sociais, limitações físicas, relações pessoais, emoções, sono/disposição e medidas de 

gravidade. Todas as perguntas participam na formação de escores que variam de 0 a 100, 

sendo que quanto maior o valor, maior o impacto desfavorável sobre a QV. 

Estudos sobre o impacto da incontinência urinária sobre a QV baseando-se em aplicação 

de questionários são bastante frequentes na literatura, e já está bem estabelecido o quanto os 

sintomas de incontinência impactam negativamente a vida das mulheres. Tais estudos se 

baseiam na gravidade de sintomas e/ou nos tipos de incontinência para avaliar o impacto sobre 

a QV, e muitos deles buscam o controle de fatores de confundimento, como, idade, IMC, 
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cirurgias prévias, história obstétrica, comorbidades e uso de medicações. Resultados desses 

estudos são variados, com alguns mostrando que a quantidade da perda influencia mais que o 

tipo de perda,52,53 enquanto outros obtiveram resultados em que a IUE é o tipo menos prejudicial 

dos três tipos.54,55,56 Já a IUM é frequentemente considerada como a mais impactante sobre a 

QV.57,58,59,60  

No entanto, grande parte dos estudos se baseia apenas nos sintomas clínicos para 

classificar o tipo de perda, sem a realização do URD. Dentre os estudos que incluem o URD, 

grande parte foi realizado apenas com pacientes com IUE. Dos poucos estudos que incluem 

URD com diagnósticos variados, foi observado que, comparativamente, a presença de HDI 

implica em maior impacto sobre a QV que a IUE.4,35,61,62  

O único estudo brasileiro que avaliou o impacto do diagnóstico urodinâmico sobre a QV 

é o de Dedicação et al. 63 Esses autores incluíram 77 pacientes e concluíram que mulheres com 

IUM apresentam piores escores no domínio Percepção Geral de Saúde, além de maiores valores 

na escala visual analógica. No entanto, esta pesquisa excluiu casos com URD normal.  

Face à escassez de estudos na população brasileira, constituída em sua maior parte por 

indivíduos do sexo feminino, nos quais a prevalência dos sintomas é maior que em homens, e 

à ausência de artigos em que foram incluídas pacientes sintomáticas sem anormalidades 

urodinâmicas, interessou-nos estudar o impacto dos diagnósticos urodinâmicos sobre a QV 

atendidas em um ambulatório de Uroginecologia. 

 

 

2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – GERAL  

Avaliar o impacto do diagnóstico urodinâmico de incontinência urinária sobre a QV de 

mulheres atendidas no ambulatório de Uroginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP). 

 

2.2 – ESPECÍFICOS  

1) Avaliar o impacto do diagnóstico urodinâmico de incontinência urinária sobre 

os escores dos domínios de QV do KHQ.  
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2) Avaliar o impacto do diagnóstico urodinâmico de incontinência urinária sobre a 

percepção geral de saúde (PGS), controlando para fatores clínicos e 

epidemiológicos. 

3) Avaliar o impacto do diagnóstico urodinâmico de incontinência urinária sobre a 

percepção do impacto da incontinência (II), controlando para fatores clínicos e 

epidemiológicos. 

4) Comparar os escores de PGS e II de pacientes que tiveram o diagnóstico clínico 

confirmado pelo URD com aquelas que não o tiveram. 

 

 

3 – PACIENTES E MÉTODOS 

 

3.1 – PACIENTES E MATERIAL 

 

Trata-se de estudo transversal retrospectivo, com dados secundários obtidos do 

banco de dados do ambulatório de Uroginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), em Niterói, Rio de Janeiro. As pacientes são encaminhadas dos postos de saúde e 

hospitais menores para avaliação especializada, não disponível na rede básica de saúde. 

Período estudado foi entre junho de 2010 e junho 2015. 

Critérios de inclusão: 

• pacientes adultas do sexo feminino 

• capacidade cognitiva preservada 

• queixa clínica de incontinência urinária 

• preenchimento completo do questionário de QV e da ficha de Uroginecologia 

• diagnósticos urodinâmicos de IUE, HDI, IUM ou exame normal 

Foram excluídas as pacientes com: 

• história de infecção do trato urinário de repetição 

• história de nefrolitíase 

• sintomas de dor uretral ou vesical  

O banco de dados continha informações da ficha do ambulatório de Uroginecologia 

como anamnese e exame físico (Anexo 1) e as respostas ao questionário de QV, o KHQ 

(Anexo 2). A anamnese e o exame físico foram realizados na primeira consulta. Depois de 
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terem sido afastadas causas transitórias de incontinência urinária, como infecção, efeito de 

medicações, diabetes descompensado, entre outros, responderam ao questionário de QV, com 

ou sem auxílio do profissional que a atendeu, e foram encaminhadas para URD. 

Os dois primeiros domínios do KHQ avaliam o estado da saúde de um modo geral (PGS) 

e o impacto da incontinência urinária sobre a QV (II). A PGS possibilita respostas “muito boa”, 

“boa”, “regular”, “ruim’ e “muito ruim”, enquanto que o II tem como respostas possíveis “nem 

um pouco”, “um pouco”, “moderadamente” e “muito”.  

As perguntas que avaliam os domínios limitações das atividades diárias, limitações 

sociais, limitações físicas, relações pessoais e emoções admitem as mesmas respostas de II. 

Pacientes sem vida sexual podem escolher a resposta “não aplicável”. Já as perguntas que 

compõem os domínios sono/disposição e medidas de gravidade admitem como resposta 

“nunca”, “às vezes”, “frequentemente” e “o tempo todo”. 

O estudo urodinâmico de todas as pacientes foi realizado de acordo com as 

padronizações descritas na literatura, em aparelho da marca Dynamed,23 pelo mesmo 

profissional. A cistometria foi feita com a paciente na posição sentada. 

As informações obtidas alimentaram um banco de dados eletrônico do programa 

Excel, e este serviu como base de dados para a presente dissertação.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFF em 21/07/2015, com número do 

CAAE 44011915.2.0000.5243 e parecer de número 1.155.149 (Anexo 3). 

 

3.2 – METODOLOGIA E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis sociodemográficas estudadas foram idade e escolaridade. Já as 

variáveis clínicas foram tipo de parto (nulípara, parto vaginal, cesariana ou ambos os tipos), 

estado menstrual (menacme e pós-menopausa), história de histerectomia e de 

perineoplastia, número de comorbidades e estado nutricional. Os sintomas urinários 

definiram o diagnóstico clínico (IUE, IUU e IUM), e o resultado do URD definiu o 

diagnóstico urodinâmico (IUE, HDI, IUM e exame normal). 

Com finalidade de estratificação, foram classificadas como idosas as mulheres com 

mais de 60 anos. O estado nutricional foi calculado pela fórmula peso/altura2, e agrupados 

em peso normal ou baixo (IMC < 25), sobrepeso (IMC < 30), e obesidade (IMC ≥ 30), de 

acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde.64 Já o nível de escolaridade foi 
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dividido em duas categorias. A primeira incluiu as pacientes com escolaridade até o ensino 

fundamental, ao passo que o segundo, pacientes com ensino médio ou superior.  

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva ou exploratória para todas as 

variáveis consideradas no estudo. Para as variáveis quantitativas, incluindo os escores de 

impacto dos domínios do KHQ, foram calculadas medidas de posição e variabilidade; 

enquanto que para as variáveis qualitativas, foram construídas distribuições de frequências 

absolutas (número de casos) e relativas (porcentagem de casos).  

Para análise das variáveis idade, IMC, paridade média e número de partos vaginais 

em relação aos diagnósticos urodinâmicos, foram utilizados o teste de análise de covariância 

(ANOVA) e o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Para comparar os escores dos domínios do KHQ de acordo com os diagnósticos 

urodinâmicos (IUE, HDI, IUM, Normal), utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis, seguido pelo teste de comparações múltiplas de Dunn. 

Com o objetivo de evitar a pulverização de dados com prejuízo da interpretação dos 

resultados, os escores de percepção geral de saúde, assim como de impacto da 

incontinência, foram agrupadas. Para PGS, os escores foram dicotomizados em avaliação 

negativa (respostas ‘regular’, ‘ruim’ e ‘muito ruim’, ou seja, escores > 25) e avaliação 

positiva (respostas boa e muito boa, ou seja, escores ≤ 25). É importante salientar que a 

avaliação negativa incluiu a resposta ‘regular’ por ser o método mais frequentemente 

utilizado na literatura, apesar de não haver consenso entre os pesquisadores.65,66,67 Já para o 

II, os escores foram dicotomizados em maior impacto (escores ≥ 66,66) e menor impacto 

(escores ≤ 33,33).   

O teste Qui-quadrado foi, então, utilizado para avaliar a associação dos diagnósticos 

clínico e urodinâmico, assim como das variáveis sociodemográficas e clínicas com a PGS 

e o II. Nas situações em que este teste não era aplicável, foi utilizado o teste exato de Fisher. 

O teste foi utilizado ainda na avaliação de correlação entre os diagnósticos clínico e 

urodinâmico. 

Finalmente, para avaliar se as mulheres que tiveram o diagnóstico clínico 

confirmado pelo URD tinham pior QV do que aquelas com exame normal ou outro 

diagnóstico, as pacientes foram separadas de acordo com o diagnóstico clínico (IUE, IUU 

e IUM). Para cada um desses grupos, utilizou-se o teste do Qui-quadrado para avaliar a 

associação do diagnóstico URD (IUE, HDI, IUM e exame normal) com a PGS e II 

(dicotomizados, respectivamente, em positiva/negativa e menor/maior).  
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Todos os testes estatísticos foram realizados utilizando os softwares Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 20.0, e EpiInfo versão 7.0, 

considerando o nível de significância de 5% (p-valor≤0,05).  

 

 

4 – RESULTADOS  

 

 O estudo foi realizado no período de junho de 2010 a junho de 2015. Foram incluídas 

162 pacientes, das quais 27 receberam diagnóstico clínico de IUE, 15 de IUU e as demais 120 

pacientes tiveram como diagnóstico clínico a IUM.  

A idade das pacientes variou entre 30 e 81 anos, sendo 58,9 anos a idade média. A 

paridade variou entre 0 e 10, sendo a média de 2,94 filhos por mulher, e o IMC médio foi de 

29,98 kg/m2, variando entre 17,60 e 46,15 kg/m2.  

Tiveram pelo menos um parto normal 131 (80,9%) mulheres, encontravam-se na pós-

menopausa 124 delas (76,5%), 110 (68,3%) apresentavam distopia genital, 90 (55,6%) tinham 

vida sexual ativa e 43 (26,5%) não referiam ser portadoras de comorbidades (tabela 1). 
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Tabela 1 – Distribuição das pacientes atendidas no ambulatório de Uroginecologia do HUAP 

de acordo com dados sociodemográficos e clínicos (N=162). 

Características Número de mulheres (%) 

Faixa-etária  

Não idoso (< 60 anos) 81 (50%) 

Idoso (≥ 60 anos) 81 (50%) 

Escolaridade  

Até o fundamental 121 (74,7%) 

Médio ou superior 41 (25,3%) 

Nº de comorbidades  

Nenhuma 43 (26,5%) 

Uma 66 (40,8%) 

Duas ou mais 53 (32,7%) 

Menacme  

Sim 38 (23,5%) 

Não 124 (76,5%) 

Vida sexual ativa   

Sim 90 (55,6%) 

Não 72 (44,4%) 

Tipo de parto  

Normal 57 (35,2%) 

Cesáreo 25 (15,4%) 

Ambos os partos 74 (45,7%) 

Não teve parto 6 (3,7%) 

Histerectomia abdominal  

Sim 39 (24,1%) 

Não 123 (75,9%) 

Perineoplastia prévia  

Sim 39 (24,0%) 

Não 123 (75,92%) 

Distopia genital  

Sim 110 (68,3%) 

Não 51 (31,7%) 

Índice de Massa Corpórea  

Baixo peso/ Normal 34 (21%) 

Sobrepeso 55 (34%) 

Obeso 73 (45%) 

 

O gráfico 1 apresenta a distribuição do diagnóstico urodinâmico. Observa-se que a 

maioria das pacientes apresentava IUE (49,4%). Não foi observada diferença entre os grupos 

de diagnóstico URD para as variáveis idade média, IMC, paridade e número de partos vaginais 

(tabela 2).  
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Gráfico 1 – Distribuição dos diagnósticos urodinâmicos de 162 pacientes atendidas no 

ambulatório de Uroginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

Tabela 2 – Comparação dos grupos de diagnóstico urodinâmico de acordo com idade, índice de 

massa corpórea e história obstétrica das pacientes atendidas no ambulatório de Uroginecologia do 

HUAP (N=162). 

Variáveis  
Diagnóstico urodinâmico 

IUE HDI IUM Exame normal p-valor 

Idade média (anos) a 58,0 59,2 60,6 60,1 0,65 

IMC médio (kg/m2) a 29,6 30,6 30,7 29,4 0,73 

Paridade média b 3,0 2,7 2,8 3,1 0,91 

Partos vaginais b 2,2 1,8 1,7 2,5 0,29 
a ANOVA 
b Teste de Kruskal-Wallis 

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; IMC – índice de massa 

corpórea; IUE – incontinência urinária de esforço; IUM – incontinência urinária 

mista 

 

No que se refere ao impacto do diagnóstico urodinâmico sobre os domínios do KHQ, 

observamos diferença estatisticamente significante para limitações das atividades diárias, 

limitações físicas, sono/disposição, e medidas de gravidade (tabela 3). 

 

 

49,4%

21,6%

9,9%

19,1%

IUE - N=80

HDI - N=35

IUM - N=16

Exame normal - N=31

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; IUE – incontinência 

urinária de esforço; IUM – incontinência urinária mista 
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Tabela 3 – Análise comparativa dos escores médios dos domínios do KHQ segundo o diagnóstico urodinâmico das pacientes atendidas em ambulatório 

de Uroginecologia do HUAP (N=162). 

Domínios do King´s Health Questionnaire 

 

Diagnóstico urodinâmico  

p-valor a  
IUE 

(N=80) 

HDI 

(N=35) 

IUM 

(N=16) 

Exame normal 

(N=31) 

Média [mín–máx] Média [mín–máx] Média [mín–máx] Média [mín–máx] 

Percepção geral de saúde 53,8 [0-100] 56,4 [0-100] 57,8 [0-100] 54,8 [25-100] 0,802 

Impacto da incontinência 77,1 [0-100] 76,2 [0-100] 89,6 [33,3-100] 77,4 [33,3-100] 0,383 

Limitações das atividades diárias b 53,1 [0-100] 68,1 [0-100]  77,17 [16,7-100] 50,5 [0-100] 0,021* 

Limitações físicas c 46,0 [0-100] 58,1 [0-100] 65,6 [0-100] 36,6 [0-100] 0,022* 

Limitações sociais 27,1 [0-100] 36,5 [0-100] 47,2 [0-100] 26,2 [0-100] 0,067 

Relações pessoais § 44,7 [0-100] 44,1 [0-100] 55,6 [0-100] 34,5 [0-100] 0,637 

Emoções 51,1 [0-100] 65,4 [0-100] 65,3 [0-100] 58,1 [0-100] 0,188 

Sono e disposição d 32,1 [0-100] 57,1 [0-100] 51,0 [0-100] 43,0 [0-100] 0,004* 

Medidas de gravidade e 47,3 [0-100] 57,3 [13,3- 100] 65,0 [20-100] 53,3 [6,7-93,3] 0,046* 
a Teste de Kruskal-Wallis 

* p-valor≤0,05   

Teste de comparações múltiplas de Dunn mostrou significância estatística: 
b IUM>Normal (p=0,017), IUM>IUE (p=0,013), HDI>IUE (p=0,048), demais comparações p>0,05 
c IUM>Normal (p=0,009), IUM>IUE (p=0,046), HDI>Normal (p=0,018), demais comparações p>0,05 
d HDI>IUE (p=0,001), demais comparações p>0,05 
e IUM>IUE (p=0,014), demais comparações p>0,05 
§ N=90 pacientes 

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; IUE – incontinência urinária de esforço; IUM – incontinência urinária mista 
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De acordo com as tabelas 4 e 5, observamos que a única variável que mostrou associação 

estatisticamente significante com pior PGS foi o número de comorbidades. Não foi observada 

associação significante entre os diagnósticos clínico e urodinâmico e a PGS. 

 

Tabela 4 – Associação entre variáveis sociodemográficas, diagnósticos clínico e urodinâmico 

e a percepção geral de saúde agrupada em duas categorias das pacientes atendidas no ambulatório de 

Uroginecologia do HUAP (N=162). 

Variáveis  

Percepção Geral de Saúde  

p-valor a Positiva b 

N de casos (%) 

Negativa c 

N de casos (%) 

Urodinâmica 
   

IUE 16 (20,0%) 64 (80,0%) 

0,320 
HDI 4 (11,4%) 31 (88,6%) 

IUM 1 (6,3%) 15 (93,8%) 

Normal 3 (9,7%) 28 (90,3%) 

Diagnóstico clínico   
 

IUE 4 (14,8%) 23 (85,2%) 

0,930 IUU 3 (20,0%) 12 (80,0%) 

IUM 17 (14,2%) 103 (85,8%) 

Faixa-etária   

 

Não idoso (< 60 anos) 13 (16,0%) 68 (84,0%) 
0,825 

Idoso (≥ 60 anos) 11 (13,6%) 70 (86,4%) 

Escolaridade    

Até o fundamental 15 (12,4%) 106 (87,6%) 
0,201 

Médio ou superior 9 (22,0%) 32 (78,0%) 

Índice de Massa Corpórea    

Baixo peso/ Normal 7 (20,6%) 27 (79,4%) 

0,529 Sobrepeso 8 (14,5%) 47 (85,5%) 

Obeso 9 (12,3%) 64 (87,7%) 
a Teste Qui-quadrado 
b PGS positiva – escores PGS 0 ou 25 no King´s Health Questionnaire 
c PGS negativa – escores PGS 50, 75 ou 100 no King´s Health Questionnaire 

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; IUE – incontinência urinária 

de esforço; IUM – incontinência urinária mista; IUU – incontinência urinária de 

urgência; PGS – percepção geral de saúde 
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Tabela 5 – Associação entre número de comorbidades e história gineco-obstétrica e a percepção 

geral de saúde agrupada em duas categorias das pacientes atendidas no ambulatório de Uroginecologia 

do HUAP (N=162). 

Variáveis  
Percepção Geral de Saúde 

p-valor a Positiva b 

N de casos (%) 

Negativa c 

N de casos (%) 

Número de comorbidades    

Nenhuma 10 (23,3%) 33 (76,7%) 

0,016* Uma 12 (18,2%) 54 (81,8%) 

Duas ou mais 2 (3,8%) 51 (96,2%) 

Menacme 
  

 

Sim 3 (7,9%) 35 (92,1%) 
0,202 

Não 21 (16,9%) 103 (83,1%) 

Tipo de parto d   
 

Normal 10 (17,5%) 47 (82,5%) 

0,042* 
Cesáreo 0 (0%) 25 (100,0%) 

Ambos os partos 12 (16,2%) 62 (83,8%) 

Não teve parto 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

Histerectomia abdominal   

 

Sim 2 (5,1%) 37 (94,9%) 
0,068 

Não 22 (17,9%) 101 (82,1%) 

Perineoplastia 
  

 

Sim 4 (10,3%) 35 (89,7%) 
0,445 

Não 20 (16,3%) 103 (83,7%) 
a Teste Qui-quadrado 
b PGS positiva – escores PGS 0 ou 25 no King´s Health Questionnaire 
c PGS negativa – escores PGS 50, 75 ou 100 no King´s Health Questionnaire 
d Teste exato de Fisher 

* p-valor≤0,05    

Legenda: PGS – percepção geral de saúde 

 

Não foi observada associação estatisticamente significante entre as variáveis 

sociodemográficas, clínicas, gineco-obstétricas e diagnóstico urodinâmico e o domínio impacto 

da incontinência (II) dicotomizado em duas categorias (menor impacto e maior impacto), 

conforme descrito nas tabelas 6 e 7.  
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Tabela 6 – Associação entre variáveis sociodemográficas, diagnósticos clínico e urodinâmico 

e o impacto da incontinência agrupado em duas categorias das pacientes atendidas em ambulatório de 

Uroginecologia do HUAP (N=162). 

Variáveis 

Impacto da IU na QV 

p-valor a Menor b 

N de casos (%) 

Maior c 

N de casos (%) 

Urodinâmica 
   

IUE 20 (25,0%) 60 (75,0%) 

0,740 
HDI 9 (25,7%) 26 (74,3%) 

IUM 2 (12,5%) 14 (87,5%) 

Normal 7 (22,6%) 24 (77,4%) 

Diagnóstico clínico   
 

IUE 9 (33,3%) 18 (66,7%) 

0,363 IUU 4 (26,7%) 11 (73,3%) 

IUM 25 (20,8%) 95 (79,2%) 

Faixa-etária 
  

 
Não idoso (<60 anos) 16 (19,8%) 65 (80,2%) 

0,354 
Idoso (≥ 60 anos) 22 (27,2%) 59 (72,8%) 

Escolaridade   
 

Até o fundamental 29 (24,0%) 92 (76,0%) 
0,835 

Médio ou superior 9 (22,0%) 32 (78,0%) 

Índice de Massa Corpórea 
   

Baixo peso/ Normal 7 (20,6%) 27 (79,4%) 
0,942 Sobrepeso 13 (23,6%) 42 (76,4%) 

Obeso 18 (24,7%) 55 (75,3%) 
a Teste Qui-quadrado  
b Menor impacto – escores II < 50 no King´s Health Questionnaire 
c Maior impacto – escores II > 50 no King´s Health Questionnaire 

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; II – impacto da incontinência; 

IU – incontinência urinária; IUE – incontinência urinária de esforço; IUM – 

incontinência urinária mista; IUU – incontinência urinária de urgência; QV – qualidade 

de vida 
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Tabela 7 – Associação entre número de comorbidades e história gineco-obstétrica e o impacto 

da incontinência agrupado em duas categorias das pacientes atendidas no ambulatório de 

Uroginecologia do HUAP (N=162). 

Variáveis 

Impacto da IU na QV 

p-valor a Menor b 

N de casos (%) 

Maior c 

N de casos (%) 

Número de comorbidades    
Nenhuma 11 (25,6%) 32 (74,4%) 

0,671 Uma 13 (19,7%) 53 (80,3%) 

Duas ou mais 14 (26,4%) 39 (73,6%) 

Menacme   

 

Sim 7 (18,4%) 31 (81,6%) 
0,513 

Não 31 (25,0%) 93 (75,0%) 

Tipo de parto d   
 

Normal 14 (24,6%) 43 (75,4%) 

0,470 
Cesáreo 4 (16%) 21 (84%) 

Ambos os partos 20 (27%) 54 (73%) 

Não teve parto 0 (0%) 6 (100%) 

Histerectomia abdominal   

 

Sim 8 (20,5%) 31 (79,5%) 
0,671 

Não 30 (24,4%) 93 (75,6%) 

Perineoplastia   

 

Sim 8 (20,5%) 31 (79,5%) 
0,671 

Não 30 (24,4%) 93 (75,6%) 
a Teste Qui-quadrado  
b Menor impacto – escores II < 50 no King´s Health Questionnaire 
c Maior impacto – escores II > 50 no King´s Health Questionnaire 
d Teste exato de Fisher 

Legenda: II – impacto da incontinência; QV – qualidade de vida 

 

A tabela 8, que apresenta a correlação entre os diagnósticos clínico e urodinâmico, 

mostra que a concordância foi maior nos casos em que as pacientes apresentavam IUE isolada. 

 

Tabela 8 – Diagnósticos clínicos de incontinência urinária e suas correlações com achados 

urodinâmicos das pacientes atendidas no ambulatório de Uroginecologia do HUAP (N=162). 

  

Diagnóstico clínico 

Diagnóstico urodinâmico 

IUE (N=80) HDI (N=35) IUM (N=16) Normal (N=31) 

N de casos (%) N de casos (%) N de casos (%) N de casos (%) 

IUE (N=27) 22 (81,5%) 1 (3,7 %) 1 (3,7%) 3 (11,1%) 

IUU (N=15) 3 (20 %) 6 (40 %) 1 (6,7%) 5 (33,4%) 

IUM (N=120) 55 (45,8 %) 28 (23,3%) 14 (11,7%) 23 (19,2%) 

Teste Qui-quadrado, p-valor = 0,004  

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor; IUE – incontinência urinária de esforço; IUM – incontinência 

urinária mista; IUU – incontinência urinária de urgência 
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A análise da associação entre a confirmação do diagnóstico clínico pelo URD e os 

escores de PGS e II dicotomizados encontra-se nas tabelas 9, 10 e 11. Foi observado que dentre 

as mulheres com diagnóstico clínico de IUM e diagnóstico urodinâmico de IUE, havia maior 

proporção de PGS positiva, embora essa diferença não tenha sido estatisticamente significante.  

 

Tabela 9 – Análise comparativa da percepção geral de saúde e do impacto da incontinência de 

acordo com o diagnóstico urodinâmico, em pacientes com diagnóstico clínico de IUM (N=120). 

Diagnóstico 

urodinâmico                       

Percepção Geral de Saúde                        

p-valora 

Impacto da incontinência 

urinária na QV 

p-valora 
Positiva b  

N de casos (%) 

Negativa c  

N de casos (%) 

Menor d  

N de casos 

(%) 

Maior e  

N de casos 

(%) 

IUE (N=55) 13 (23,6%) 42 (76,4%) 

0,055 

11 (20%) 44 (80%) 

0,53 
HDI (N=28) 2 (7,1%) 26 (92,9%) 7 (25%) 21 (75%) 

IUM (N=14) 1 (7,1%) 13 (92,9%) 1 (7,1%) 13 (92,9%) 

Normal (N=23) 1 (4,4%) 22 (95,6%) 6 (26,1%) 17 (73,9%) 
a Teste Qui-quadrado  
b PGS positiva – escores PGS 0 ou 25 no KHQ 
c PGS negativa – escores PGS 50, 75 ou 100 no KHQ 
d Menor impacto – escores II < 50 no KHQ 
e Maior impacto – escores II > 50 no KHQ 

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; II – impacto da incontinência; IU – incontinência urinária; 

IUE – incontinência urinária de esforço; IUM – incontinência urinária mista; IUU – incontinência urinária de 

urgência; KHQ – King´s Health Questionnaire; PGS – percepção geral de saúde; QV – qualidade de vida 

 

Tabela 10 – Análise comparativa da percepção geral de saúde e do impacto da incontinência de 

acordo com o diagnóstico urodinâmico, em pacientes com diagnóstico clínico de IUU (N=15). 

Diagnóstico 

urodinâmico                                             

Percepção Geral de Saúde                      

p-valora 

Impacto da incontinência 

urinária na QV 

p-valora Positiva b  

N de casos 

(%) 

Negativa c  

N de casos 

(%) 

Menor d  

N de casos (%) 

Maior e  

N de casos (%) 

IUE (N=3) 0 3 (100%) 

0,80 

1 (33,3%) 2 (66,7%) 

1,00 
HDI (N=6) 2 (33,3%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

IUM (N=1) 0 1 (100%) 0 1 (100%) 

Normal (N=5) 1 (20%) 4 (80%) 1 (20%) 4 (80%) 
a Teste Qui-quadrado  
b PGS positiva – escores PGS 0 ou 25 no KHQ 
c PGS negativa – escores PGS 50, 75 ou 100 no KHQ 
d Menor impacto – escores II < 50 no KHQ 
e Maior impacto – escores II > 50 no KHQ 

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; II – impacto da incontinência; IU – incontinência urinária; 

IUE – incontinência urinária de esforço; IUM – incontinência urinária mista; IUU – incontinência urinária de 

urgência; KHQ – King´s Health Questionnaire; PGS – percepção geral de saúde; QV – qualidade de vida 
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Tabela 11 – Análise comparativa da percepção geral de saúde e do impacto da incontinência de 

acordo com o diagnóstico urodinâmico, em pacientes com diagnóstico clínico de IUE (N=27). 

Diagnóstico 

urodinâmico                                             

Percepção Geral de Saúde                        

p-

valora 

Impacto da incontinência 

urinária na QV 
p-

valora Positiva b  

N de casos 

(%) 

Negativa c  

N de casos 

(%) 

Menor d  

N de casos 

(%) 

Maior e  

N de casos (%) 

IUE (N=22) 3 (13,6%) 19 (86,4%) 

0,58 

8 (36,4%) 14 (63,6%) 

0,36 
HDI (N=1) 0 1 (100%) 0 1 (100%) 

IUM (N=1) 0 1 (100%) 1 (100%) 0 

Normal (N=3) 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 3 (100%) 
a Teste Qui-quadrado  
b PGS positiva – escores PGS 0 ou 25 no KHQ 
c PGS negativa – escores PGS 50, 75 ou 100 no KHQ 
d Menor impacto – escores II < 50 no KHQ 
e Maior impacto – escores II > 50 no KHQ 

Legenda: HDI – hiperatividade do detrusor idiopática; II – impacto da incontinência; IU – incontinência urinária; 

IUE – incontinência urinária de esforço; IUM – incontinência urinária mista; IUU – incontinência urinária de 

urgência; KHQ – King´s Health Questionnaire; PGS – percepção geral de saúde; QV – qualidade de vida 

 

 

5 – DISCUSSÃO 

 

A população estudada na dissertação apresentou-se com idade variada, entre 30 e 81 

anos, com dois terços tendo apenas educação fundamental, e com alto índice de sobrepeso ou 

obesidade e doenças pregressas.  

De modo geral, as pacientes que procuram atendimento nos hospitais públicos têm baixa 

renda, baixa escolaridade e muitas têm dificuldade de aderir ao tratamento ou não conseguem 

mudar os hábitos de vida indicados para o controle das suas comorbidades. Tais comorbidades 

e os medicamentos utilizados no seu tratamento podem contribuir para o surgimento ou piora 

dos sintomas de perda urinária espontânea. Além disso, é possível que mulheres que buscam 

tratamento apresentem queixas mais severas e/ou maior impacto sobre a QV que a população 

geral que não busca tratamento, e essa diferença precisa ser lembrada quando se estuda o tema.  

A incontinência urinária é classificada clinicamente de acordo com os sintomas 

predominantes, e a prevalência de cada tipo varia de acordo com o estudo. Em uma pesquisa 

feita no Hospital das Clínicas em São Paulo, o diagnóstico clínico de IUM (64,8%) foi mais 

frequente, seguido de IUE e IUU (20,6% e 14,6% respectivamente).68 Em outra pesquisa 

semelhante, realizada no hospital universitário de Jundiaí, a IUM também foi o diagnóstico 

clínico mais comum.69 Os nossos resultados estão de acordo com esses estudos, já que também 



33 
 

 

foi realizado num hospital universitário, sugerindo que mulheres que buscam atendimento 

nesses hospitais possuam perfis semelhantes. Além disso, os vários sintomas podem se sobrepor 

e dificultar a identificação do tipo de perda pelas pacientes, assim como há casos em que as 

contrações involuntárias do detrusor são deflagradas pelo esforço, o que justifica a maior 

prevalência de IUM.  

Após a realização do URD, observou-se que a IUM foi o tipo menos comum, com 

confirmação diagnóstica em apenas 9,9% das mulheres. Esses resultados estão de acordo com 

os estudos de Cheung et al., o de Fan et al. e o de Possavino et al.35,62,70 Brubaker et al.71 sugerem 

que a discrepância pode ser causada por uma definição vaga e não padronizada de IUM nos 

questionários específicos de incontinência urinária, o que pode levar a uma grande prevalência 

deste diagnóstico. Além disso, um sintoma pode predispor ao desenvolvimento de outro, de 

acordo com Minassian et al.9 Além disso, contrações involuntárias do detrusor podem ser 

eventuais, e não ocorrerem durante a realização do URD, reduzindo a confirmação diagnóstica 

de IUM.  

Por outro lado, o URD não foi capaz de identificar qualquer alteração em 19,1% dos 

casos no presente estudo. Em outros artigos, a porcentagem de exames normais variou entre 2,1 

e 37%.35,61,62,69,70,72,73 Segundo Haddad et al.,68 o URD auxilia no diagnóstico em casos positivos 

de incontinência, não sendo possível, no entanto, excluir a doença no caso de exame normal. 

Este pode ocorrer devido a um grau leve de incontinência urinária, que não pôde ser identificado 

no URD, bem como pelo limite do método, por ser realizado em condições não fisiológicas e 

diferentes do que acontece no cotidiano das pacientes incontinentes. O enchimento vesical é 

realizado com o uso de sondas e em velocidade maior que a produção normal de urina, em 

ambiente pouco propício e muitas vezes constrangedor. Mesmo assim, o URD foi eficaz para 

confirmar a incontinência urinária na maior parte das pacientes. 

Na casuística estudada, não foi observada diferença estatisticamente significante entre 

os quatro grupos de diagnósticos urodinâmicos no que se refere às variáveis idade, IMC, 

paridade e número de partos vaginais. Artigos oriundos de Hong Kong35e Turquia74 também 

não mostraram diferença em termos de idade e tipo de perda. No entanto, Trutnovsky et al.63 e 

Dedicação et al.75 observaram que pacientes com HDI apresentavam idade superior às pacientes 

com IUE, porém não incluíram exames normais na sua casuística. 

No que se refere ao impacto do tipo de incontinência urinária diagnosticado através do 

URD sobre cada domínio do KHQ, a hipótese de que pacientes com exames normais teriam 

menor impacto sobre a QV quando comparadas com pacientes com exames alterados foi 

confirmada apenas para os domínios limitações das atividades diárias e limitações físicas, onde 
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exames normais apresentaram melhores escores que pacientes com IUM. Essa diferença não 

foi identificada para os outros tipos de incontinência, e nem em outros domínios. 

A literatura que avalia a QV das pacientes de acordo com o diagnóstico urodinâmico é 

escassa e, além disso, os estudos são bastante diferentes entre si em termos de questionários 

utilizados, características demográficas das pacientes, objetivos e diagnósticos urodinâmicos 

incluídos, o que dificulta a comparação com os nossos resultados. De acordo com Fan et al.62 e 

Cheung et al.,35 pacientes com exames normais apresentavam menor impacto na QV que 

pacientes com qualquer anormalidade no URD, utilizando os questionários UDI-6, IIQ-7 e SF-

36. 

É importante lembrar que o exame considerado normal pode apresentar-se como falso-

negativo pelas limitações do método, e isso pode explicar porque mesmo em pacientes sem 

anormalidade no URD, a QV pode estar prejudicada, e porque foi observada diferença somente 

em alguns domínios de QV quando diagnósticos normais e alterados foram comparados. 

Autores como Haessler et al., e Duggan ressaltam em seus artigos que mesmo pacientes com 

URD normal podem apresentar sintomas de incontinência urinária que causam prejuízo na 

QV,4,61 e as pacientes devem ter suas queixas valorizadas e receber tratamento, quando 

demandarem por isso.  

A comparação dos escores de QV entre os grupos de exames alterados, mostrou 

diferença no impacto sobre alguns domínios. A IUE pura acarretou menor impacto sobre a QV 

quando comparada com IUM nos domínios limitações das atividades diárias, limitações físicas 

e medidas de gravidade. Uma explicação para isso pode ser o tipo de perda, que ocorre apenas 

em momentos em que há aumento da pressão intra-abdominal, mais previsível, no caso de IUE, 

enquanto que está presente tanto nesses momentos quanto em períodos aleatórios devido à 

contração involuntária do detrusor na IUM. A paciente com IUE pode ter comprometimento da 

QV, porém consegue muitas vezes evitar a perda através de esvaziamento vesical frequente e 

auxílio da musculatura perineal durante manobras que levam à perda urinária, o que não é 

possível para mulheres com IUM. Por isso, estas mulheres necessitam interromper suas 

atividades diárias, seja laborativas ou físicas, buscam ficar próximas a banheiros, usam 

protetores com mais frequência, justificando o impacto sobre aqueles domínios.  

Duggan, utilizando o KHQ, observou diferença entre IUM e IUE apenas no domínio 

medidas de gravidade.4 Já Dedicação et al. observaram diferença estatística entre IUM e outros 

diagnósticos apenas no domínio percepção geral de saúde.63  

Enquanto isso, pacientes com HDI apresentaram, na maioria dos domínios, média de 

escores que ficou entre as médias de escores de pacientes com IUE e IUM, mas tal diferença 
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não foi significante. É possível que o pequeno número de pacientes com diagnóstico 

urodinâmico de HDI tenha influenciado os resultados. No domínio sono e disposição a 

disparidade de escores foi significativa entre HDI e IUE, tendo como possível explicação que 

a noctúria, um dos sintomas associados à presença de contrações involuntárias do detrusor, leve 

à interrupção do sono, o que não acontece nas pacientes com IUE. Além disso, houve diferença 

no domínio limitações das atividades diárias, prejudicadas nas pacientes com HDI pela 

necessidade de frequentemente interromper suas atividades pela presença de sintomas de 

urgência e incontinência de urgência. 

Portanto, de acordo com os resultados da avaliação do impacto do diagnóstico URD 

sobre os domínios do KHQ, podemos observar que o tipo de incontinência urinária faz diferença 

em termos de QV no que se refere a alguns domínios do KHQ. É interessante notar que não 

houve um diagnóstico urodinâmico que tenha levado sempre a piores escores de QV, quando 

comparados com os demais. Por outro lado, o diagnóstico de IUE foi o que trouxe menor 

impacto sobre a QV, embora não tenha sido a regra.  

Ainda que as análises tenham mostrado diferenças entre os diagnósticos urodinâmicos 

em domínios específicos do KHQ, não foi observada diferença entre os grupos nos domínios 

que avaliam a percepção geral de saúde e o impacto da incontinência urinária sobre a vida da 

paciente. Considerando a possibilidade de a pulverização dos dados ter influenciado os 

resultados, as respostas a esses dois domínios foram agrupadas em duas categorias, conforme 

mostram as tabelas 4 a 7.  

No que se refere à percepção geral de saúde, 138 (85,2%) das pacientes tinham 

percepção negativa da sua saúde, referindo-a como regular, ruim ou muito ruim. Nas pacientes 

sem comorbidades, 76,7% tinham percepção negativa, enquanto que 96,2% das pacientes com 

duas ou mais comorbidades a tinham. Como descrito no estudo de Fortin et al., a presença de 

doenças crônicas afeta a QV em todos os seus aspectos, incluindo emprego, espiritualidade, 

relacionamento familiar, entre outros. As restrições de atividade, a quantidade de medicamentos 

e seus efeitos colaterais, e as limitações funcionais causam prejuízos na funcionalidade social 

e do bem-estar das pacientes.76 Por outro lado, o fato de a incontinência urinária não ser uma 

patologia associada à mortalidade ou incapacidade física ou mental pode justificar que não 

exista influência dos diagnósticos clínico e urodinâmico sobre a PGS. 

Em relação ao domínio impacto da incontinência não foi observada associação entre as 

variáveis, inclusive os diagnósticos clínico e urodinâmico, e o grau de impacto, apesar da 

incontinência afetar no mínimo moderadamente a vida da maior parte das pacientes. Pacientes 

que procuram atendimento especializado são as que mais apresentam prejuízo da QV e sofrem 
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mais com os sintomas, independentemente do tipo clínico ou urodinâmico, e é possível que seja 

esse o motivo de não ter sido observada diferença entre os grupos.   

Testando a hipótese de que pacientes com confirmação do diagnóstico clínico poderiam 

ter pior QV, foi avaliada em primeiro lugar a correlação entre os diagnósticos clínico e 

urodinâmico (tabela 8).  

Embora a análise da correlação entre os diagnósticos clínico e urodinâmico tenha 

mostrado um resultado estatisticamente significante, a confirmação do diagnóstico foi alta 

apenas para IUE, tendo ocorrido em 81,5% dos casos. Das 15 pacientes com IUU, somente 6 

tiveram confirmação de HDI (40%), e das 120 pacientes com queixas mistas tiveram 

diagnóstico confirmado apenas 14 pacientes (11,7%). Vários estudos na literatura também 

mostram pequena correlação entre diagnósticos clínico e urodinâmico, enfatizando a 

necessidade de desenvolvimento de melhores métodos complementares para a avaliação da 

incontinência urinária.35,62,68,69,70,74 

As tabelas 9, 10 e 11 foram desenvolvidas para avaliar se as pacientes com um 

determinado tipo de incontinência urinária confirmado pelo URD apresentavam com mais 

frequência PGS negativa e maior impacto da incontinência sobre a vida quando comparadas 

com aquelas que receberam outros diagnósticos. Notamos que pacientes com diagnóstico 

clínico de IUM que tiveram diagnóstico urodinâmico de IUE tinham, com menos frequência 

PGS negativa de saúde, e essa diferença tendeu à significância.  Uma possível explicação para 

a diferença pode ser a natureza da perda, que tende a ocorrer em momentos previsíveis, pode 

por vezes ser evitada, e pode não ser capaz de afetar a saúde de forma global. Nas tabelas 10 e 

11, nota-se uma pulverização dos casos entre os outros diagnósticos urodinâmicos, já que o 

número de pacientes é pequeno, e isso pode ter prejudicado a análise. 

Nota-se, no entanto, que 95,6% das pacientes com sintomas mistos, apesar de exames 

normais, tinham percepção negativa da sua saúde. Isso questiona, mais uma vez, a hipótese de 

que o exame normal poderia estar associado à melhor percepção de saúde.  

Apesar de algumas limitações, como a realização do estudo em um hospital terciário, 

universitário, com possíveis vieses de seleção de casos mais graves e do pequeno número de 

pacientes incluídas, o valor do presente estudo reside no fato de ter sido utilizado questionário 

de QV específico para incontinência urinária, terem sido obtidas informações 

sociodemográficas e clínicas, e o URD ter sido realizado de forma padronizada pelo mesmo 

profissional, o que dá maior consistência aos resultados.  

Desta forma, é importante valorizar as queixas das pacientes independente do resultado 

dos exames complementares e utilizar instrumentos de QV específicos para a avaliação da 
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incontinência urinária, que não mostrou impacto sobre a percepção geral de saúde, mas sim em 

aspectos particulares do cotidiano das mulheres atendidas no ambulatório de Uroginecologia 

do HUAP. 

 

 

6 – CONCLUSÕES 

 

Houve diferença entre os diagnósticos urodinâmicos no que se refere ao impacto sobre 

os escores de QV do KHQ. A IUM levou a maior impacto sobre os domínios limitações das 

atividades diárias, limitações físicas e medidas de gravidade, quando comparada com IUE. Já 

a HDI levou a maior impacto sobre os domínios limitações das atividades diárias e sono e 

disposição que pacientes com IUE.  

A percepção geral de saúde e o impacto da incontinência na QV não foram influenciados 

pelo tipo de incontinência urinária, independentemente do método diagnóstico, porém a 

presença de duas ou mais comorbidades mostrou associação com pior PGS. 

A confirmação do diagnóstico clínico pelo estudo urodinâmico não mostrou associação 

com pior PGS nem com maior II. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 – Ficha de Uroginecologia do HUAP 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

AMBULATÓRIO DE UROGINECOLOGIA 

 

Registro: ____________     Data: ____/____/____        Prontuário: ________________________ 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Telefone: ____________________ Data de nascimento: ____/____/____Idade:_______________ 

 

QP: __________________________________________________________________________ 

HDA (duração/tratamentos anteriores): ______________________________________________ 

 

SINTOMAS RELACIONADOS À 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

(1) IUE  

(2) Incontinência de urgência 

(3) Enurese 

(4) IU contínua 

(5) IU insensível 

(6) IU relacionada ao coito  

(7) Outros_________________________ 

 

SINTOMAS RELACIONADOS AO 

ARMAZENAMENTO DE URINA 

(1) Frequência urinária diurna (>7) 

(2) Noctúria 

(3) Urgência 

 

SINTOMAS SENSORIAIS 

(RELACIONADOS AO ENCHIMENTO 

VESICAL 

(1) Percepção vesical aumentada 

(2) Percepção vesical diminuída ou 

ausente 

 

SINTOMAS MICCIONAIS E PÓS-

MICCIONAIS 

(1) Hesitação 

(2) Jato fraco 

(3) Jato intermitente 

(4) Micção com esforço 

(5) Jato espalhado 

(6) Esvaziamento incompleto 

(7) Necessidade imediata de voltar para 

urinar  

(8) Perda pós-miccional 

(9) Disúria (queimação ou desconforto) 

(10) Retenção urinária 

 

 

 

PROLAPSO GENITAL 

(1) Não 

(2) Sim 

 

SINTOMAS DE DISFUNÇÃO SEXUAL 

(1) Dispareunia superficial 

(2) Coito obstruído 

 

SINTOMAS DE DISFUNÇÃO 

ANORRETAL 

(1) Incontinência anal 

(2) Incontinência fecal 

(3) Incontinência para gases 

(4) Constipação 

 

DOR NO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

(1) Dor vesical 

(2) Dor uretral 

 

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 

INFERIOR 

(1) Não 

(2) Sim 

 

 HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA 

(INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS) 

(1) Nenhuma doença anterior 

(2) HAS/CARDIOPATIA 

(3) AVC 

(4) DM 

(5) DPOC 

(6) NEUROPATIA: ________________ 

(7) COLAGENOSE 

(8) GLAUCOMA 

(9) Outras: ________________________ 
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USO DE MEDICAÇÕES 

(1) Nenhuma 

(2) Diuréticos 

(3) α-bloqueador 

(4) -Bloqueador 

(5) Benzodiazepínico 

(6) Antidepressivos/antipsicóticos 

(7) Bloqueadores dos canais de Ca 

(8) Anti-histamínicos 

(9) IECA 

(10) Outros:__________ 

 

HISTÓRIA FISIOLÓGICA 

Gesta: ______ PN: ______ PC: ______ Fórcipe 

______   Aborto: ______ 

Idade da menopausa: ______  

Tempo de pós-menopausa: __________  

TRH :______________ 

 

 

HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA 

(INTERCORRÊNCIAS CIRÚRGICAS) 

(1) Nenhuma cirurgia anterior 

(2) HTA 

(3) Colporrafia anterior 

(4) Colporrafia posterior 

(5) Histerectomia vaginal 

(6) Burch 

(7) Sling TOT 

(8) Sling retropúbico 

(9) Wertheim-Meigs 

(10) Radioterapia pélvica 

(11)  Laparotomia não ginecológica 

(12) Outras 

 

 

 

EXAME FÍSICO 

Peso: _________________ kg     Altura: _____________ m     IMC: _______________ 

Perda urinária ao esforço: (1) Sim    (2) Não 

Perda urinária após esvaziamento vesical (ortostase): (1) sim    (2) não 

Cotonete:  Repouso:________ Esforço:_______ Hipermobilidade do CV (1) Sim    (2) Não 

 

POP Q 

Aa Ba C 

HG CP CVT 

Ap Bp D 

 

Estadiamento 

PPA: Aa _______ Ba_______    PPP: Ap _______  Bp _______  Prolapso Uterino ________ 

Alongamento do colo uterino: (1) Não (2) Sim   PCúpula  ______________________ 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

IUE Bexiga Hiperativa IUM Disfunção Miccional Bexiga Dolorosa Outro 
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ANEXO 2 – King´s Health Questionnaire (de acordo com Tamanini et al.)46 

Nome do Investigador 

 

Número do Investigador 

 

Número da Paciente Data da consulta 

___/____/____ 

    dia         mês         ano 

Versão em Português do "King’s Health Questionnaire" 

1. Como você descreveria sua saúde no momento?   Muito boa 

  Boa 

  Regular 

  Ruim 

  Muito ruim 

2. Quanto você acha que o seu problema de bexiga afeta 

sua vida? 

  Nem um pouco 

  Um pouco 

  Moderadamente 

  Muito  

 

Gostaríamos de saber quais são seus problemas de bexiga e quanto eles afetam você.  

Da lista abaixo, escolha somente aqueles que você apresenta atualmente.  

Exclua os problemas que não se aplicam a você. 

Quanto que os problemas afetam você? 

                                                                                                         Um pouco      Moderadamente       Muito 

a. FREQÜÊNCIA (ir ao banheiro para urinar muitas vezes)                                                               

b. NOCTÚRIA (levantar à noite para urinar)                                                                                       

c. URGÊNCIA (um forte desejo de urinar e difícil de seguras)                                                           

d. URGE-INCONTINÊNCIA (vontade muito forte de urinar,com perda de urina antes de  

chegar ao banheiro)                                                                                                                               

e. INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO (perda urinária que ocorre durante a realização de esforço físico como 

tossir, espirrar, correr, etc.)                                                                                                                   

f. ENURESE NOTURNA (urinar na cama, à noite,  durante o sono)                                                  

g. INCONTINÊNCIA DURANTE RELAÇÃO SEXUAL 

 (perda urinária durante relação sexual)                                                                                                

h. INFECÇÕES URINÁRIAS FREQÛENTES                                                                                

i. DOR NA BEXIGA                                                                                                                        

j. DIFICULDADE PARA URINAR                                                                                                 

k. VOCÊ TEM ALGUMA OUTRA QUEIXA? 

QUAL?__________________________________                                                                               
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A seguir, estão algumas das atividades diárias que podem ser afetadas por seu problema de  

bexiga. Quanto seu problema de bexiga afeta você? Nós gostaríamos que você respondesse  

cada questão, escolhendo a resposta que mais se aplica a você. 

Limitações de atividades diárias                             Nem um pouco     Um pouco      Moderadamente     Muito 

3a. Quanto o seu problema de bexiga afeta seus afazeres 

 domésticos como limpar a casa, fazer compras, etc...?                                                                                     

3b. Quanto o seu problema de bexiga afeta seu trabalho 

 ou suas atividades diárias fora de casa?                                                                                          

 

Limitações físicas e sociais                                           Nem um pouco   Um pouco    Moderadamente   Muito 

4a. Seu problema de bexiga afeta suas 

atividades físicas como andar, correr, praticar 

 esportes, fazer ginástica, etc...?                                                                                                      

 

4b. Seu problema de bexiga afeta suas viagens?                                                                            

 

4c. Seu problema de bexiga limita sua vida social?                                                                       

 

4d. Seu problema de bexiga limita seu encontro 

ou visita a amigos?                                                                                                                           

 

Relações Pessoais                               Não aplicável   Nem um pouco   Um pouco    Moderadamente   Muito 

5a. Seu problema de bexiga afeta o  

relacionamento com seu parceiro?                                                                                              

5b. Seu problema de bexiga afeta sua 

vida sexual?                                                                                                                                    

5c. Seu problema de bexiga afeta sua 

vida familiar?                                                                                                                                 

 

Emoções                                                               Nem um pouco    Um pouco       Moderadamente      Muito 

6a. Seu problema de bexiga faz com que você 

se sinta deprimida?                                                                                                                        

 

6b. Seu problema de bexiga faz com que você 

se sinta ansiosa ou nervosa?                                                                                                          

 

6c. Seu problema de bexiga faz você sentir-se 

mal consigo mesma?                                                                                                                      

 

Sono e disposição                                                        Nunca     Às vezes     Frequentemente    O tempo todo 

 

7a. Seu problema de bexiga afeta seu sono?                                                                         

 

7b. Você se sente esgotada ou cansada?                                                                                   
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Medidas de gravidade 

 

Você faz algumas das seguintes coisas? E se faz, quanto?  

                                                                                     Nunca     Às vezes     Frequentemente    O tempo todo 

 

8a. Você usa forros ou absorventes  

para se manter seca?                                                                                                              

 

8b. Toma cuidado com a quantidade 

de líquidos que bebe?                                                                                                               

 

8c. Troca suas roupas íntimas quando 

elas estão molhadas?                                                                                                              

 

8d. Preocupa-se com a possibilidade 

de cheirar urina?                                                                                                                        

 

8e. Fica envergonhada por causa do 

seu problema de bexiga?                                                                                                           

 

 

Muito obrigado. Agora veja se você deixou de responder alguma questão. 

 

  



51 
 

 

ANEXO 3 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE  

Tabela 12 – Comparação dos escores médios e desvio padrão dos domínios de QV do KHQ de acordo com características populacionais das pacientes 

atendidas no ambulatório de Uroginecologia do HUAP (N=162) 

Características 

populacionais 

Domínios do KHQ 

PGS II LAD LF LS RP§ EM SO GR 

Faixa etária a p=0,61 p=0,73 p=0,67 p=0,60 p=0,89 p=0,65 p=0,57 p=0,60 p=0,44 

    < 60 anos 55,56 ±23,05 79,84 ±26,71 60,08 ±32,88 50,21 ±36,56 29,36 ±30,14 49,40 ±42,99 58,57 ±35,00 42,59 ±34,76 54,24 ±23,78 

    ≥ 60 anos 54,32 ±20,84 76,54 ±31,82 56,39 ±40,79 47,33 ±37,03 32,51 ±34,99 35,29 ±39,30 55,28 ±36,77 40,33 ±35,83 50,54 ±27,75 

Escolaridade a p=0,076 p=0,529 p=0,449 p=0,580 p=0,208 p=0,347 p=0,490 p=0,806 p=0,270 

    Fundamental 56,6 ±21,59 78,8 ±29,50 59,4 ±37,20 49,4 ±36,26 32,7 ±33,22 46,5 ±41,90 58,0 ±35,30 41,0 ±35,42 53,8 ±26,19 

    Médio ou mais 50 ±22,36 76,4 ±29,10 54,9 ±36,56 46,7 ±38,41 25,7 ±30,47 37,0 ±42,33 53,7 ±37,59 42,7 ±34,97 48,1 ±24,52 

Menacme a p=0,178 p=0,499 p=0,106 p=0,459 p=0,171 p=0,113 p=0,957 p=0,145 p=0,223 

    Sim 58,6 ±23,45 81,6 ±26,50 67,1 ±31,83 52,2 ±36,38 36,0 ±33,12 53,9 ±39,80 57,3 ±34,71 47,8 ±34,04 57,2 ±21,29 

    Não 53,8 ±21,39 77,2 ±30,16 55,5 ±38,12 47,7 ±36,89 29,4 ±32,41 39,2 ±42,50 56,8 ±36,29 39,5 ±35,46 50,9 ±26,97 

Tipo de parto b p=0,480 p=0,195 p=0,641 p=0,340 p=0,535 p=0,587 p=0,581 p=0,816 p=0,045 * 

    Vaginal 52,6 ±20,96 78,4 ±29,87 57,9 ±39,10 45,6 ±35,98 26,5 ±31,48 44,8 ±40,11 52,2 ±36,00 38,0 ±36,43 47,1 ±24,55 

    Cesáreo 61,0 ±17,79 85,3 ±25,60 66,7 ±32,98 54,7 ±35,52 32,0 ±29,63 52,8 ±43,71 62,2 ±36,71 42 ±31,96 64,0 ±25,96 

    Ambos os tipos 55,1 ±22,66 74,3 ±30,49 56,1 ±36,66 47,3 ±36,91 32,7 ±33,30 39,4 ±41,93 58,1 ±36,25 43,5 ±35,63 51,9 ±25,55 

    Nenhum 50,0 ±35,35 94,4 ±13,61 52,8 ±40,02 72,2 ±44,30 46,3 ±46,30 60,0 ±54,77 64,8 ±25,74 47,2 ±37,14 60,0 ±29,81 

Histerectomia 

abdominal a 
p=0,072 p=0,385 p=0,183 p=0,227 p=0,071 p=0,026 * p=0,135 p=0,523 p=0,535 

    Sim 60,3 ±18,78 81,2 ±29,41 65,0 ±35,83 54,7 ±35,86 39,3 ±35,03 61,9 ±40,19 64,7 ±33,12 44,4 ±34,90 55,2 ±21,19 

    Não 53,3 ±22,62 77,2 ±29,36 56,1 ±37,22 46,9 ±36,92 28,3 ±31,47 38,7 ±41,27 54,5 ±36,42 40,5 ±35,39 51,5 ±27,14 

Perineoplastia a p=0,848 p=0,885 p=0,979 p=0,678 p=0,965 p=0,177 p=0,608 p=0,308 p=0,663 

    Sim 55,8 ±21,04 77,8 ±32,74 57,3 ±41,85 47,4 ±40,56 32,8 ±36,13 55,6 ±42,01 53,8 ±39,12 36,8 ±36,11 50,6 ±26,61 

    Não 54,7 ±22,26 78,3 ±28,30 58,5 ±35,47 49,2 ±35,57 30,4 ±31,52 41,2 ±41,77 57,9 ±34,82 43,0 ±34,93 53,0 ±25,65 

Continua 
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Tabela 12 - Continuação 

IMC b p=0,87 p=0,77 p=0,68 p=0,79 p=0,86 p=0,76 p=0,54 p=0,95 p=0,84 

     Normal 52,94 ±21,99 81,37 ±27,45 54,41 ±39,21 51,96 ±37,33 32,68 ±34,81 43,75 ±43,40 51,96 ±38,17 40,69 ±38,53 51,76 ±27,07 

     Sobrepeso 55,45 ±24,86 78,18 ±29,55 55,27 ±34,66 48,79 ±35,55 29,49 ±32,52 44,59 ±41,58 55,96 ±33,60 40,30 ±31,70 51,03 ±26,70 

     Obeso 55,48 ±19,65 76,71 ±30,27 60,73 ±37,92 47,26 ±37,68 31,20 ±32,00 43,69 ±42,92 59,97 ±36,51 42,69 ±36,53 53,70 ±24,84 

a Teste de Mann-Whitney 
b Teste de Kruskal-Wallis 

* p-valor≤0,05   
§ N=90 pacientes        

EM – emoções; GR – medidas de gravidade; II – impacto da incontinência; LAD – limitações das atividades diárias; LF – limitações físicas; LS – limitações sociais; Nº – 

número; PGS – percepção geral de saúde; RP – relações pessoais; SO – sono e disposição 
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