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CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

__________________________________________________________________ 

 

A incontinência urinária pós prostatectomia acomete uma porcentagem de 

pacientes que varia entre 5 a 45% conforme critérios diagnósticos. Está associada à 

deficiência esfincteriana já que o esfíncter uretral pode ser lesado no ato cirúrgico. 

Estudos afirmam que em equipes cirúrgicas mais habilitadas a incidência de 

incontinência urinária é pequena (Ribeiro, 2010). 

Embora grande parte dos pacientes apresentem perdas urinárias nos primeiros 

dias de pós operatório após a sonda uretral ter sido retirada, a resolução espontânea 

da incontinência urinária pode acontecer entre 3 meses e vinte quatro meses após a 

prostatectomia (Moore, 2004). Desta forma qualquer tratamento mais invasivo para a 

incontinência urinária deve ser postergado por pelo menos dois anos. 

 A incontinência urinária é fator que afeta a qualidade de vida e é motivo de 

preocupação para esses pacientes muitas vezes maior que a disfunção erétil (Pinto et 

al, 2010). Portanto mesmo que não se opte por soluções mais invasivas para este 

problema não se deve deixar o paciente incontinente sem um tratamento que possa 

ao menos minimizar o problema.  

 Existem evidências científicas de que a Reabilitação do Trato Urinário Inferior 

pode diminuir o período de recuperação da continência, antecipando resultados que 

poderiam tardar a aparecer espontaneamente (Lima, Vaz, Muller, 2006; Manassero et 

al, 2007; Hunter, Moore, Glazener, 2010).  

 Segundo a International Continence Society (ICS) a Reabilitação do Trato 

Urinário Inferior é um tratamento que envolve o treinamento do assoalho pélvico, 

modificações comportamentais e uso do biofeedback entre outras técnicas (Abrams et 

al, 2010). 

 O treinamento do assoalho pélvico consiste na realização de uma série 

contrações voluntárias do períneo que evoluem em quantidade e intensidade 

conforme a capacidade de contração do paciente e também conforme sua evolução 

clínica (Glashan, Hamanaka, Fera, 2005). Os pacientes são acompanhados pelo 

enfermeiro em consultas periódicas para avaliação e orientação.  



 O uso do equipamento de biofeedback permite treinar as pacientes a 

reconhecer, corrigir e desenvolver uma melhor percepção do assoalho pélvico e 

desenvolver habilidades que facilitem o a utilização dessa musculatura O 

equipamento é provido de sinais gráficos e sonoros que propiciam melhor 

visualização da atividade muscular por meio de um visor, de alto-falante (ou head 

phones) ou sinais visuais que podem variar de intensidade ou cores (Burgio, 2009; 

Glashan et al, 2009). 

Orientações para ajuste alimentar e hídrico, ajuste de absorventes e mudanças 

de ambiente são realizadas quando necessárias. O diário miccional consiste em uma 

importante ferramenta para o enfermeiro na avaliação do progresso do tratamento e 

ainda ajuda o paciente a perceber sua melhora (Glashan, Hamanaka, Feral, 2005). 

Muitos estudos nesta área ainda precisam ser realizados além de um 

levantamento bibliográfico ampliado sobre os resultados de diferentes protocolos de 

reabilitação do trato urinário inferior. 

A partir da experiência de atendimento em um consultório privado da cidade de 

São Paulo acreditamos ser necessária uma maior compreensão desta população. 

Procedeu-se assim um trabalho de caracterização de uma amostra de pacientes em 

pós-operatório de prostatectomia radical submetidos à Reabilitação do Trato Urinário 

Inferior, em vias de ser concluído.  

Após esta caracterização acreditamos ser importante investigar os resultados 

na continência urinária desta mesma amostra de pacientes. 

 Este estudo contribuirá para a melhor compreensão desta modalidade de 

tratamento. 

 

OBJETIVOS 

__________________________________________________________________ 

 

Descrever os resultados na continência obtidos por uma amostra de pacientes 

em pós-operatório de prostatectomia radical submetidos à Reabilitação do Trato 

Urinário Inferior em um consultório de enfermagem da cidade de São Paulo. 



Determinar a efetividade da reabilitação do trato urinário inferior no alcance da 

continência de uma amostra de pacientes em pós-operatório de prostatectomia radical 

submetidos à Reabilitação do Trato Urinário Inferior em um consultório de 

enfermagem da cidade de São Paulo.  

 

 

PROCEDIMENTO(S) METODOLÓGICO(S) 

__________________________________________________________________ 

 

 Tratou-se de um estudo exploratório, descritivo, retrospectivo, em prontuários 

de pacientes atendidos em um consultório de enfermagem da cidade de São Paulo 

para a Reabilitação do Trato Urinário Inferior pós prostatectomia.  

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Assim sendo, pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que têm experiências práticas 

com o problema pesquisado, pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. A pesquisa 

descritiva, que visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Esse tipo de pesquisa 

envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados que pode ser questionário 

e observação sistemática (GIL, 2002).  

Neste estudo foram analisados os seguintes dados: tipo de IU; queixas 

urinárias; tipo, número e característica dos absorventes urinários utilizados no início e 

no final do tratamento.  

Os dados constam no banco de dados eletrônico em Excel (Windows) que foi 

alimentado com dados dos prontuários dos pacientes para a pesquisa de 

Caracterização de grupo de pacientes com incontinência urinária pós prostatectomia 

radical.  

Para a análise descritiva calculou-se média, desvio padrão, mediana, mínimo e 

máximo; Para comparar a quantidade de absorventes entre os momentos inicial e 

final utilizou-se o teste de Wilcoxon (teste não paramétrico para dados pareados); Foi 

utilizado um nível de significância de 5% (p-valor ≤ 0,05). 



Para este estudo tivemos a autorização por escrito assinada pelo responsável 

legal do consultório de enfermagem citado para que a coleta de dados fosse 

realizada. Nenhum dado pessoal de identificação da pessoa será utilizado e todas as 

informações coletadas serão utilizadas apenas para fins científicos e divulgadas na 

totalidade da amostra. 

O projeto principal foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Cidade de São Paulo - UNICID, seguindo as recomendações da 

Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, quando de pesquisa com Seres 

Humanos.  

RESULTADOS  

__________________________________________________________________ 

 

Fizeram parte desta amostra vinte e dois pacientes com idades variadas sendo 

que a média de idade foi de 65,59 anos. O paciente mais novo possui 50 anos e o 

mais velho 76 anos de idade. Essa variação de idade era esperada para este grupo 

uma vez que o câncer de próstata é uma doença que acomete principalmente 

indivíduos acima de 65 anos, sendo considerado um câncer da terceira idade (INCA, 

2013). 

Entre os vinte e dois pacientes selecionados a maioria (13 pacientes), 

procuraram a reabilitação com menos de três meses de pós operatório. O menor 

tempo de pós operatório encontrado foi de 26 dias e o maior de 4 anos.  

O fato de a maioria dos pacientes ter sido encaminhado a reabilitação do trato 

urinário inferior com menos de três meses de pós operatório contribui para um 

resultado positivo na redução da incontinência urinária. Estudos sugerem que 

exercícios para assoalho pélvico iniciados logo após a retirada da sonda vesical de 

demora podem aumentar o número de pacientes continentes no primeiro ano pós 

prostatectomia (MANASSERO ET AL, 2007; RIBEIRO, 2010).  

Os fatores desencadeantes das perdas urinárias relatados pelos pacientes são 

vários, sendo o mais citado a perda aos esforços, como por exemplo: andar, carregar 

peso, realizar movimentos de abaixamento ou levantamento do corpo e rotação do 

tronco, tosse, espirros e eliminação de flatos. A incontinência urinária aos esforços é a 



principal causa de perda urinária pós prostatectomia, pois está relacionada com o 

trauma cirúrgico na estrutura do assoalho pélvico.  

Alguns pacientes podem apresentar concomitantemente a urgência miccional 

ou urge-incontinência e esta condição geralmente está associada a outros fatores que 

não estão relacionados com a cirurgia, como por exemplo a idade avançada. Nesta 

amostra quatro pacientes referem urgência ou urge-incontinência.   

A percepção das perdas urinárias é relatada pela maioria sendo que apenas 

dois pacientes tem perdas imperceptíveis.  

Queixas miccionais foram raras, sendo que na maioria dos prontuários há 

relato de bom jato urinário, desejo miccional normal ou ausência de alterações 

miccionais. As queixas que foram citadas estão no quadro abaixo. 

Quadro 1: Queixas miccionais citadas 

Queixas miccionais Quantidade 

Gotejamento terminal 3 

Redução do desejo miccional 2 

Jato urinário fraco 2 

Disúria  1 

No início do tratamento pode-se observar uma média de 12,3 micções durante 

o dia em 20 prontuários (dois prontuários não trazem esta informação). A noctúria foi 

frequente, em 17 pacientes, sendo que média de micções noturnas foi de 1,94.  A 

frequência miccional média considerada normal em indivíduos adultos saudáveis é de 

6 micções por dia. Pessoas que perdem urina podem deliberadamente aumentar a 

frequência miccional com intuito de evitar as perdas urinárias. Durante a reabilitação 

do trato urinário pode-se instituir a micção programada para postergar a micção em 

alguns casos até que se obtenha um padrão miccional considerado normal.   

Para conviver com as perdas urinárias todos os pacientes relataram o uso de 

absorventes urinários.  

Estes absorventes podem ser classificados de acordo com a sua capacidade 

de absorção em pequena, média ou grande capacidade. Alguns relatam também uso 

de papel absorvente junto ao absorvente, sendo trocados várias vezes ao longo do 



dia. O uso de mais de um tipo de absorvente ao mesmo tempo, como forma de “kit”, 

também foi relatado. 

Na avaliação da condição do absorvente urinário foi observado que os 

pacientes podem considera-los secos, úmidos, molhados e encharcados. Conforme a 

reabilitação avança e as perdas urinárias diminuem há a tendência de mais variações 

nesta classificação, como por exemplo “de seco a úmido”, ou “menos úmido”. Estes 

relatos embora subjetivos são importantes para o profissional que realiza a 

reabilitação do trato urinário pois demonstra a percepção de melhora que muitas 

vezes é impossível de se quantificar. Um dos aspectos a serem abordados na 

reabilitação é a adequação dos absorventes ao tipo de perda urinária. É recomendado 

que com a redução das perdas urinárias o paciente possa experimentar absorventes 

de menor capacidade e, geralmente, mais confortáveis. Por fim, para pacientes que 

ficam continentes, a retirada total dos absorventes deve ser planejada.    

 Os relatos sobre o uso de absorventes urinários foram utilizados para se 

determinar o resultado na continência obtido com a reabilitação. 

 Primeiramente os dados foram quantificados e apresentados de forma 

descritiva conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1. Capacidade dos absorventes urinários utilizados pelos pacientes de 

reabilitação do trato urinário inferior, São Paulo, 2014. 

  Total 

ABSORVENTE DE PEQUENA CAPACIDADE 

INICIAL   

Média (DP) 0,93 (2,12) 

Mediana 0 

Mínimo-Máximo 0-8 

Total de pacientes 17 

  

 

   



ABSORVENTE DE PEQUENA CAPACIDADE 

FINAL   

Média (DP) 0,86 (1,23) 

Mediana 0 

Mínimo-Máximo 0-4 

Total de pacientes 18 

    

ABSORVENTE DE MEDIA 

CAPACIDADE INICIAL   

Média (DP) 1,29 (1,82) 

Mediana 0 

Mínimo-Máximo 0-5,5 

Total de pacientes 17 

    

ABSORVENTE DE MEDIA CAPACIDADE FINAL   

Média (DP) 0,67 (1,22) 

Mediana 0 

Mínimo-Máximo 0-4 

Total de pacientes 18 

    

ABSORVENTE DE GRANDE CAPACIDADE 

INICIAL   

Média (DP) 1,15 (1,82) 

Mediana 0 

Mínimo-Máximo 0-5 

Total de pacientes 17 

    

ABSORVENTE DE GRANDE CAPACIDADE 

FINAL   

Média (DP) 0,39 (0,85) 



Mediana 0 

Mínimo-Máximo 0-3 

Total de pacientes 18 

 

Posteriormente foi realizada a análise estatística inferencial dos dados relativos 

aos absorventes, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2. Quantidade de absorvente no início e no final do tratamento de reabilitação 

do trato urinário inferior, São Paulo, 2014 

  Inicial Final 

Final-

Inicial p-valor 

ABSORVENTE DE 

PEQUENA CAPACIDADE         

Média (DP) 

0,99 

(2,18) 

0,84 

(1,31) 

-0,14 

(1,6) 0,8923 

Mediana 0 0 0   

Mínimo-Máximo 0-8 0-4 -5,5-2   

Total de pacientes 16 16 16   

          

ABSORVENTE DE MÉDIA 

CAPACIDADE         

Média (DP) 

1,25 

(1,87) 

0,75 

(1,28) 

-0,5 

(1,05) 0,0739 

Mediana 0 0 0   

Mínimo-Máximo 0-5,5 0-4 -3-1   

Total de pacientes 16 16 16   

          

ABSORVENTE DE 

GRANDE CAPACIDADE         

Média (DP) 1,22 0,44 -0,78 0,0256 



(1,85) (0,89) (1,25) 

Mediana 0 0 0   

Mínimo-Máximo 0-5 0-3 -3,5-0   

Total de pacientes 16 16 16   

 

 

Figura 1. Box-Plot: Absorventes de Grande Capacidade por Momentos 

 

Há diferença significativa na quantidade de absorvente de grande capacidade 

entre os momentos inicial e final. No momento inicial a quantidade é 

significativamente maior do que no momento final. 

Apesar de se tratar de um estudo retrospectivo acreditamos que os resultados 

podem contribuir para o melhor planejamento de protocolos de atendimento 

específicos. 



 Considerando que a incidência deste problema está em ascensão e que a sua 

solução traz benefícios para a qualidade de vida das pessoas, consideramos este 

estudo de grande relevância.  

 

CONCLUSÃO 

__________________________________________________________________ 

 

A reabilitação do trato urinário inferior em um grupo de paciente em pós 

operatório de prostatectomia radical levou a redução das perdas urinárias verificada 

pela redução do uso de absorventes de grande capacidade. Isso reforça a percepção 

da efetividade desta modalidade terapêutica para o tratamento da incontinência 

urinária pós prostatectomia. 
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