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RESUMO 

 
Objetivo: analisar os malefícios da incontinência urinária (IU) na qualidade de vida (QV) em mulheres de 40 a 

70 anos em Belém-PA. Método: estudo transversal envolvendo 90 mulheres na faixa etária de 40 a 70 anos com 

queixas de IU, que assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), avaliadas, individualmente, 

por meio do King’s Health Questionnaire (KHQ), no ambulatório da Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade da Amazônia, entre janeiro e março de 2009. Para o teste estatístico, utilizada a Correlação Linear 

de Pearson para variáveis dependentes (domínios do KHQ) e independentes (domínios do KHQ). Foi, 

previamente, estabelecido 95% como nível de significância e nível alfa = 0,05 como nível de decisão para 

rejeição da hipótese de nulidade. Resultados: destacaram-se as correlações com os domínios: emoções com 

limitações da atividade diária (0,62); limitações físicas com limitações sociais (0,56); medidas de gravidade com 

limitação da atividade diária (0,54) e com emoções (0,66), bem como limitações sociais com emoções (0,54). 

Conclusão: a IU apresentou grande influência sobre a QV das participantes, demonstrando que o impacto da IU 

foi o fator mais importante e os domínios emoções e medidas de gravidade apresentaram as correlações mais 

intensas nas pacientes analisadas. 
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INTRODUÇÃO 

A incontinência urinaria (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, muito deles não serão 

diagnosticados pela falta de busca no tratamento e 

por acreditarem que a IU é uma condição normal, 

resultante do processo de envelhecimento e não 

uma doença 
(1)

. 

Aproximadamente 200 milhões de pessoas 

no mundo apresentam algum tipo de IU, o mais 

freqüente tipo é a IU de esforço (IUE), definida 

como a queixa de perda involuntária de urina 

mediante um esforço físico, espirro, tosse ou 

atividade física
 (2)

. 
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A International Continence Society (ICS) 

recentemente alterou a definição de incontinência 

urinária, antes considerada como perda involuntária 

de urina, sendo um problema social ou higiênico, 

para perda involuntária de urina que é um problema 

social ou higiênico, valorizando a queixa do 

paciente 
(3)

. 

Desta forma, o estudo objetivou analisar os 

malefícios da incontinência urinária na qualidade 

de vida em mulheres de 40 a 70 anos em Belém-PA, 

por meio do King’s Health Questionnaire (KHQ), 

verificando a prevalência de seus sintomas clínicos 

e as correlações significativas existentes entre os 

domínios de KHQ. 

 

MÉTODO 

 

Aspectos gerais 

Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade da Amazônia sob parecer número 

227135/08. Aplicou-se o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido – TCLE de acordo com a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(2000), a fim de que todas as informações 

pertinentes às entrevistadas pudessem ser 

preservadas no processo de análise. 

 

Tipo de estudo 

Transversal, realizado em uma amostra de 

mulheres no ambulatório da referida instituição. 

 

Local da pesquisa 

Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade da Amazônia - Fisioclínica, na cidade 

de Belém-PA, no período de janeiro a março de 

2009. 

 

Critérios de inclusão 

Mulheres com IU de urgência, esforço e 

mista, entre 40 a 70 anos de idade, não 

institucionalizadas, não portadoras de doenças 

neurológicas associadas. 

 

Critérios de exclusão 

Mulheres operadas para correção de IU, 

histerectomizadas, que faziam uso de medicamentos 

que poderiam interferir potencialmente na 

continência urinária; as que estavam no período 

gestacional e as que não se enquadraram no critério 

de inclusão. 

 

Coleta de dados 

 Visando facilitar o preenchimento do 

instrumento-KHQ, em mulheres com IU conforme 

os critérios de inclusão, e assinado o TCLE, foram 

simplificados certos termos para que as 

participantes pudessem ter uma melhor 

compreensão. 

Cada questão foi analisada, individualmente, 

considerando as respostas de cada uma e o conjunto 

das respostas da amostra total foi analisada através 

do percentual direto. 

 

 

 

 

Análise dos dados 

Com base nos escores finais obtidos através 

do KHQ, utilizou-se o pacote estatístico BioEstat 

5.0 e a planilha eletrônica Microsoft Office Excel 

2007 para o armazenamento dos dados. Foi 

utilizado o Coeficiente de Correlação Linear de 

Pearson para variáveis dependentes (domínios do 

KHQ) e independentes (domínios do KHQ), 

ficando, previamente, estabelecido 95% como nível 

de significância e alfa = 0,05 como nível de decisão 

para rejeição da hipótese de nulidade. 

 

A partir das respostas obtidas dos 

questionários, foram calculados os escores para 

cada indivíduo e analisados através da porcentagem 

das respostas, além da obtenção de estatísticas 

descritivas (média, mediana, desvio-padrão, 

Q25-Q75, mínimo e máximo) em cada domínio, 

expressos em gráficos e quadros com uso do 

programa Microsoft Excel 2007. 

 

A correlação linear entre os domínios foi 

aplicada para determinar se há correlação 

significativa entre si. O coeficiente alpha de 

Cronbach 
(4)

 mediu a consistência interna do KHQ. 

A estatística descritiva e a Correlação linear 

utilizou-se o pacote estatístico BioEstat versão 5.0. 

 



RESULTADOS 

 

A amostra do estudo foi composta por 90 

mulheres entrevistadas com queixa de incontinência 

urinária. A média de idade foi de 51 ± 12,5 anos, 

com mediana de 52 anos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
¹ dp: desvio padrão 
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Domínio do KHQ Média dp¹ Mediana Q25-Q75 Mínimo - Máximo 

Percepção geral de saúde 37,8 17,3 25,0 25,0 - 50,0 0 - 75 

Impacto da incontinência 51,6 27,9 58,3 33,3 - 66,6 0 - 100 

Limitações de atividades diárias 35,8 28,8 33,3 11,6 - 66,6 0 - 100 

Limitações físicas 33,3 29,9 33,3 11,6 - 50,0 0 - 100 

Limitações sociais 27,8 30,6 16,6 0,0 - 44,4 0 - 100 

Relações pessoais 25,0 29,1 16,6 0,0 - 33,3 0 - 100 

Emoções 30,9 27,4 33,3 11,0 - 44,4 0 - 100 

Sono/disposição 38,7 27,3 33,3 16,6 - 66,6 0 - 100 

Medidas de gravidade 38,7 22,9 38,8 20,0 - 60,0 0 - 93,33 

Gráfico 1: Quanto você acha que seu problema de 

bexiga afeta sua vida. 
Fonte: Dados do pesquisador (2009). 

 

Gráfico 2: Frequência miccional. 
Fonte: Dados do pesquisador (2009). 

Gráfico 3: Incontinência urinaria aos esforços. 
Fonte: Dados do pesquisador (2009). 

QUADRO I – Descrição dos valores dos escores obtidos (média, mediana, desvio-padrão, Q25-Q75, mínimo e máximo) 

nos diferentes domínios do KHQ, Belém-PA, 2009. 

Fonte: Dados do pesquisador (2009). 



 

Domínios do 

KHQ 

Percepção 

geral de 

saúde 

Impacto da 

inconti- 

-nência 

Limitações 

de atividades 

diárias 

Limitações 

físicas 

Limitações 

sociais 

Relações 

pessoais 
Emoções 

Sono/ 

Disposição 

Medidas de 

gravidade 

Percepção geral de 

saúde 
- - - - - - - - - 

Impacto da 
incontinência 

0,16 - - - - - - - - 

Limitações de 
atividades diárias 

0,25 0,48* - - - - - - - 

Limitações físicas 0,18 0,43* 0,60* - - - - - - 

Limitações sociais 0,14 0,36* 0,45* 0,56* - - - - - 

Relações pessoais -0.10 0,00 0,02 0,03 -0,04 - - - - 

Emoções 0,32* 0,46* 0,62* 0,67* 0,54* -0,02 - - - 

Sono/disposição 0,06 0,22 0,01 0,23* 0,29* -0,18 0,04 - - 

Medidas de 

gravidade 
0,13 0,37* 0,54* 0,54* 0,51* -0,12 0,66* 0,05 - 

 

 

 

 

DISCUSSÃO  

 

Observamos nos resultados do gráfico 1, que 

a maioria das participantes relataram que o seu 

problema de bexiga afeta um pouco ou nada a sua 

vida. Neste contexto, Silva e Lopes
(5)

, citam que, 

dos 14 estudos prévios realizados, 50% dos 

pacientes reportaram que a IU afetava apenas um 

pouco a sua vida, achando normal perder urina, ou 

não consideram um problema importante. O mesmo 

ocorreu nos estudos de Sebben e Filho
 (6)

, onde as 

participantes relataram que a IU é um problema que 

não afetava muito a sua vida, ao mesmo tempo em 

que desconheciam informações em relação ao 

tratamento, ou ficavam envergonhadas em 

responder as perguntas durante a entrevista. 

No que tange à freqüência miccional, 35,6% 

das participantes relataram um estágio moderado de 

micção, que em comparação à população estudada 

por Bueno 
(7)

, (n=16) 43,7% das entrevistadas 

relataram utilizar o banheiro com bastante 

freqüência. Porém, assim como os demais 

componentes do KHQ os eventos não são 

quantificados e sim estudam o impacto dos mesmos 

na vida dos indivíduos. 

Os dados relacionados à perda urinária aos 

esforços demonstraram que a maioria das 

entrevistadas (38,9%) relatou que a IUE influencia 

apenas um pouco ou nada a sua vida. Entretanto, na 

pesquisa realizada por Bueno 
(7)

, com 16 

entrevistadas na faixa etária de 60 a 75 anos, 

encontrou-se um percentual maior de queixas 

relacionadas a este tipo de IU, uma vez que as 

respostas moderadamente e um pouco, somaram 

apenas 25%. 

Quanto ao percentual encontrado no 

resultado concernente à troca de roupas íntimas 

quando estão molhadas, nossos achados são 

semelhantes àqueles encontrados por Silva e Santos 
(8)

, nos quais em estudos com 51 mulheres com IU, 

encontrou-se um percentual de 43,13% para as que 

tinham relatado sensação freqüente de umidade na 

região geniturinária. Autores como Santos et. al. 
(9)

, 

também acharam dados semelhantes, nos quais, 

55% das mulheres afirmaram sentir-se 

moderadamente ou muito incomodadas com o fato 

de se sentirem úmidas. 

Desta forma, Auge 
(10)

, confirma que a 

necessidade do uso de absorventes e da troca da 

roupa intima também afetam a QV. O fato de mais 

de 70% das nossas entrevistadas sofrerem por 

constrangimento mostra que a IU leva a prejuízos 

psíquicos importantes. De qualquer forma, a 

coexistência de sintomas depressivos e IU refletem 

a influência negativa desta na QV das pacientes que, 

quando depressivas e incontinentes, apresentam 

maior probabilidade de gravidade do quadro 

psiquiátrico. 

A IU normalmente determina problemas 

emocionais, físicos e psicológicos, alterando de 

QUADRO II - Correlação linear dos escores obtidos entre os domínios do KHQ, Belém-PA, 2009. 

*p-valor <0,05, Correlação Linear de Pearson.  

- valores iguais da correlação. 

Fonte: Dados do pesquisador (2009). 

 



 

forma significativa a saúde da mulher
 (11)

. 

De acordo com os resultados obtidos nos 

diferentes domínios do King’s Health Questionnaire 

(KHQ), o domínio que mais se destacou foi o de 

impacto da incontinência na qualidade de vida que 

obteve escore médio de 51,6, o que corrobora com 

autores como Mourão et. al.
(12)

 e Tamanini et al.
(13)

, 

nos quais, o escore para o mesmo domínio foi em 

média de 53,96, confirmando que o impacto da 

incontinência urinaria é o fator mais agravante entre 

mulheres incontinentes. 

A IU também impactou nas limitações físicas 

e no sono das participantes, sendo que os escores 

obtidos nestes domínios foram respectivamente 

33,3 e 38,7. Conforme Bueno 
(7)

, em função das 

limitações físicas e psicológicas impostas pela IU, 

essas mulheres alteram sua rotina diária, o sono 

passa a ser perturbado, fazendo com que fiquem 

indispostas alterando a QV. 

Segundo Bueno 
(7)

, a IU traz mudanças 

associadas à ocorrência de distúrbios do sono e 

fazem com que pessoas com mais de 65 anos 

apresentem 1 a 2 episódios de noctúria. Nossos 

resultados revelam um escore médio de 38,7, uma 

vez que as idades das entrevistadas variaram entre 

40 e 70 anos. 

No aspecto emocional, nossos dados 

apontam um escore médio de 30,9, 

significativamente inferior aos achados de Bueno 
(7) 

com escore médio de 52,06, e Tamanini et al.
(13)

 

com escore médio de 68,7, uma vez que ambos 

afirmam ter ocorrido um agravante voltado para 

depressão, nervosismo, ansiedade nas participantes, 

confirmando que a IU é um fator que desencadeia 

um alto índice de depressão. 

O domínio percepção geral de saúde, obteve 

escore médio de 37,8, porém, em estudos anteriores 

realizados por Tamanini et al. 
(13)

, o mesmo domínio 

obteve um escore médio de 45,2 em uma amostra 

de 156 entrevistadas com IU na cidade de 

Campinas-SP. 

Caetano et al. 
(14)

 e Tamanini et al.
 (13)

, 

afirmam que associada à IU também ocorre uma 

alteração no que diz respeito à ingestão de líquidos, 

demonstrando assim os piores escores obtidos que 

correspondem às pessoas que utilizaram mais de 

quatro absorventes por dia, ou seja, com quadros de 

perda urinaria mais intensa, sendo confirmado no 

domínio medidas de gravidade onde obteve escore 

médio de 38,7.  

Nos resultados obtidos no domínio limitações 

das atividades diárias encontramos escore médio de 

35,8. Indo de encontro com Azevedo 
(15)

 (n=33; 

escore médio=40,4), que afirma que as atividades 

diárias incluem um item relacionado ao trabalho e, 

nesse sentido, seus achados mostraram maiores 

chances de desenvolver bexiga hiperativa (BH) para 

mulheres de classes sócio econômicas mais baixas e 

com baixo nível de escolaridade, semelhante aos 

resultados de um estudo realizado por Parazzini et 

al. (2003)
(8)

 na Itália. Interessante observar que 

60,7% das mulheres com BH têm idade acima de 40 

anos, além do numero significativo de mulheres 

sem ocupação definida que apresentam BH (57,6%) 

e que compreende, mormente, o universo de donas 

de casa e aposentadas. 

Levando-se em conta as correlações 

estatísticas entre os domínios do KHQ, nossos 

dados obtiveram resultados significantes para a 

correlação entre o domínio emoções e os domínios 

percepção geral de saúde, impacto da incontinência, 

limitações da atividade diária, limitações físicas, 

limitações sociais; e para a correlação entre o 

domínio medidas de gravidade e os domínios 

limitação da atividade diária, limitações físicas, 

limitações sociais e emoções. Concordando com 

Rett et al. 
(11)

, que dizem que, mesmo conhecendo 

as variações individuais, sabemos que, em maior ou 

menor proporção, a IU e seus sintomas associados 

podem repercutir negativamente não só na saúde 

física, mas em aspectos emocionais e psicológicos. 

De acordo com o coeficiente alpha de 

Cronbach 
(4)

 padronizado, foi obtido um satisfatório 

nível de confiabilidade (α=0,74), demonstrando 

assim, a consistência interna do KHQ em seus oito 

domínios clássicos, além de sua escala de medidas 

de gravidade.  

Desta forma é importante ressaltar que a 

confiabilidade do questionário obtida através do 

valor deste coeficiente, indica que o instrumento de 

pesquisa foi satisfatório e mediu realmente a IU 

demonstrada pelas participantes dessa pesquisa, 

demonstrando coerência entre as respostas do 

conjunto de perguntas do KHQ. 

No presente estudo, apesar do nível de 

confiabilidade ter obtido α igual a 0,74, através do 

teste de confiabilidade (coeficiente alpha de 

Cronbach padronizado), para medir a 

homogeneidade dos itens do instrumento (KHQ), 

Tamanini et al. 
(13)

, diz que, como regra geral, a 

acurácia não deve ser menor que 0,80 se a escala 

for amplamente utilizada, porém valores acima de 

0,60 já indicam consistência, o que nos dá suporte 

para afirmar que foi obtido um satisfatório nível de 

confiabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A incontinência urinária como vista nesta 

pesquisa, apresentou grande influência sobre a QV, 

demonstrando que o impacto da IU foi o fator mais 

importante entre as entrevistadas. 

A IUE foi a mais comum entre as 

pesquisadas, mostrando também que a freqüência 



 

miccional as incomoda de forma significativa, 

assim como as trocas de roupas íntimas úmidas, 

indicando a severidade da IU no domínio medidas 

de gravidade. 

A pesquisa também demonstrou a correlação 

entre os domínios, se destacando os domínios 

emoções, limitações das atividades diárias, 

limitações físicas e sociais, sendo significante em 

relação ao impacto na QV dessas mulheres. O KHQ 

deveria ser incluído e utilizado em qualquer estudo 

desta natureza, devido à sua confiabilidade e 

consistência, sendo validado internacionalmente. 

Para o restabelecimento da qualidade de vida 

dessas mulheres o profissional de saúde deve estar 

atento e comprometido em resgatar a auto-estima, 

as relações pessoais, físicas e sociais das mesmas, 

orientando e intervindo quando necessário. 

 

 

 
      SUMMARY 

 

IMPACT OF URINARY INCONTINENCE ON QUALITY OF LIFE IN 40 TO 70-YEAR-OLD SAMPLE OF WOMEN 

 
Cibele Nazaré da Silva CÂMARA, Denise da Silva PINTO, Marcus Vinícius Henriques BRITO, 

Fabio Yoshinobu MARUOKA, Carmen Carolina Ferreira da Silva ALVES e Claudiene do Socorro de Sousa RABELO 

 

Objective: to examine the impact of urinary incontinence (UI) on quality of life (QOL) in sample of women 40 

to 70 years in the city of Belém-Pa. Method: cross-sectional observational survey inquiry, in an intentional 

sample, involving 90 women aged 40 to 70 years with complaints of urinary incontinence, evaluated individually 

by the questionnaire of QOL in the UI, King's Health Questionnaire (KHQ), (have figures which are combined 

and evaluated in areas, whose scores range from 0 to 100), held in the form of interviews by researchers in the 

outpatient in the clinical School of Physiotherapy (Fisioclínica), where he signed as volunteers to participate, 

through the Free and Informed Consent Term (FICT). We used the statistical package BioEstat 6.0 and Microsoft 

Office Excel spreadsheet. For the statistical test, we used the linear correlation of Pearson for variables (domains 

of KHQ) and independent (domains of KHQ). Getting 95% as previously established level of significance alpha 

= 0.05 and level of decision as to rejection of the null hypothesis. Results: stood out more strongly correlated 

with the domains: emotions with limitations of daily activity (0.62), physical limitations (0.67) and social 

constraints (0.54); measures of severity of limitation with daily activity (0, 54), physical limitations (0.54), social 

limitations (0.51) and emotion (0.66). Conclusion: the UI showed great influence on the QOL of the participants, 

demonstrating the impact of UI was the most important factor , and measures of severity and emotions was 

showed more intense correlations in these women.  

 

KEYWORD: Urinary incontinence, King's Health Questionnaire, quality of life. 
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