
 

 

 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS URINÁRIOS EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): SUELLEN SILVA TRINDADEAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALESSANDRA FERNANDES LOUREIROORIENTADOR(ES): 



 
 
 

1 
 

PREVALÊNCIA DE SINTOMAS URINÁRIOS EM MULHERES NA PÓS-

MENOPAUSA 

 

1. RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a prevalência de sintomas urinários em mulheres na pós-

menopausa e identificar possíveis queixas associadas a esses sintomas. Métodos: 

Participaram da pesquisa 50 mulheres voluntárias, frequentadoras da Universidade 

Santa Cecília, com idade entre 40 e 70 anos. As participantes deste estudo 

responderam um questionário sociodemográfico para coleta de dados pessoais e 

condições de saúde e para avaliar os sintomas urinários foi utilizado o questionário 

Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS). Para a análise estatística foi utilizado o 

software Microsoft Office Excel 2007. Os dados numéricos foram expressos como 

média e desvio padrão e os dados categóricos foram expressos como frequência 

relativa e frequência absoluta. Resultados: Pode-se observar no presente estudo 

que 54% da amostra apresentaram frequência urinária noturna, sendo que 55,6% 

acordavam pelo menos uma vez durante o sono para urinar; 40% apresentaram 

perda involuntária de urina, 36% apresentaram frequência urinária diurna elevada, 

24% apresentaram urgência miccional, 12% apresentaram urgeincontinência e 

nenhuma das mulheres relataram enurese. Em relação à perda involuntária de urina, 

55% das mulheres apresentaram perda de urina ao tossir, sendo que 100% das 

perdas urinárias ocorreram fora das atividades esportivas e, em relação à frequência 

das perdas 65% relataram que elas ocorreram raramente. Conclusão: Os sintomas 

urinários estão presentes na pós-menopausa, sendo eles, frequência urinária 

noturna, perda involuntária de urina por esforço (tosse), frequência urinária diurna 

elevada, urgência miccional e urgeincontinência. Apesar da presença de sintomas 

urinários, nenhuma das participantes relatou queixas e ou problemas associados ao 

quadro de incontinência urinária. 

 

Descritores: sintomas urinários; mulheres; pós-menopausa. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 O climatério é o período de transição entre a vida reprodutiva e não 

reprodutiva da mulher. Inicia-se por volta dos 40 anos e se estende até os 65 anos 

de idade, sendo decorrente do esgotamento dos folículos ovarianos, caracterizando-

se por um estado de hipoestrogenismo progressivo, culminando com a interrupção 

definitiva dos ciclos menstruais (menopausa) e o surgimento de sinais e sintomas 

característicos dentre eles a incontinência urinária1,2. A incontinência urinária (IU) é 

definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como a queixa de 

qualquer perda involuntária de urina3. Os tipos de incontinência urinária são 

classificados como: incontinência urinária de esforço (IUE), síndrome da bexiga 

hiperativa (SBH) e, incontinência urinária mista (IUM)3. Os fatores de risco 

relacionados ao surgimento dos sintomas urinários são a idade avançada, 

obesidade, paridade, tipos de parto, tabagismo, cirurgias ginecológicas, doenças 

crônicas, fatores hereditários e a menopausa4. Todos estes fatores ao longo da vida 

da mulher acabam por interferir na função dos músculos do assoalho pélvico, 

grandes responsáveis pelo mecanismo de continência urinária, sobrecarregando-os. 

Toda essa interferência é agravada pela pós-menopausa devido à deficiência 

estrogênica oriunda desta fase, acarretando em redução do tônus muscular, 

fraqueza dos músculos perineais e frouxidão ligamentar, justificando assim, o 

surgimento dos sintomas urinários neste período4. Os sintomas urinários do trato 

urinário inferior, segundo a ICS são: frequência miccional, noctúria, urgência, 

urgeincontinência e enurese5. A elevada prevalência de sintomas do trato urinário 

inferior, bem como o alto custo que representa para o sistema de saúde, tem 

motivado a realização de estudos, afim de que se possa propor estratégias 

preventivas, que amenizem o impacto destes sintomas na qualidade de vida de 

milhões de mulheres5,6,7. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

Analisar a prevalência dos sintomas urinários em mulheres na pós-menopausa. 
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Objetivo Específico:  

Identificar possíveis queixas associadas aos sintomas urinários nas mulheres na 

pós-menopausa. 

 

4. MÉTODOLOGIA 

 

Desenho do Estudo:  

 Trata-se de um estudo analítico observacional do tipo transversal. 

 

População estudada:  

Participaram da pesquisa 50 mulheres voluntárias, frequentadoras 

(funcionárias e pacientes) da Universidade Santa Cecília, com idade entre 40 e 70 

anos, que seguiram os critérios de inclusão.  

 

Critérios de inclusão: 

Foram incluídas no estudo mulheres com idade entre 40 e 70 anos, 

menopausadas naturalmente, em amenorréia por no mínimo um ano e que 

assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Critérios de exclusão:  

Foram excluídas do presente estudo mulheres com história prévia de 

insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal aguda, ooforectomia bilateral, 

histerectomia (devido à dificuldade de estabelecer clinicamente seu estado 

menopausal), uso de terapia hormonal nos seis meses antecedentes à coleta de 

dados, presença de doenças concomitantes não controladas como diabetes mellitus 

e hipertensão arterial e, também, mulheres com histórico de infecção do trato 

urinário de repetição recente (nos últimos dois meses). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O início da pesquisa deu-se-á somente após a aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, com número de Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE): 24381113.9.0000.5513. Ainda, o presente estudo atendeu 
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o preconizado pela legislação brasileira e as normas do comitê nacional de ética em 

pesquisa em seres humanos - CONEP, respeitando a resolução 466/12. 

 Para a seleção das mesmas, a responsável realizou uma pesquisa no campus 

da Universidade Santa Cecília, para identificar qual (is) setor (es) as mulheres nesta 

faixa etária se encontravam, para então ir até seu posto de trabalho e locais de 

atendimento e expor os objetivos da presente pesquisa. Ao concordarem em 

participar de forma voluntária do estudo, as mulheres foram encaminhadas para uma 

sala reservada (sala 116 - bloco E – 1º andar) o que proporcionou sigilo da 

participação das mesmas e maior conforto e descrição para responder os 

questionários da pesquisa. Assinaram o TCLE e, então, responderam os 

questionários. 

 

Instrumentos da pesquisa 

Inicialmente foi aplicado um questionário contendo dados 

sociodemográficos, como idade, raça, escolaridade, estado civil, e dados referentes 

à condições de saúde, como número de gestações, cesáreas e partos normais, 

cirurgia ginecológica prévia, idade da menopausa, se faz uso de reposição hormonal 

e comorbidades associadas (diabetes mellitus e hipertensão arterial). 

 Para avaliar os sintomas urinários do trato urinário inferior foi utilizado o 

questionário Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), específico para sintomas do 

trato urinário inferior, desenvolvido por Santos et al8. Devido à necessidade de 

abordarmos em sua complexidade os sintomas urinários no climatério adaptamos o 

questionário para a presente pesquisa acrescentando questões sobre enurese, 

frequência urinária diurna e noturna, urgência e/ou urgeincontinência urinária. O 

questionário foi composto por questões, as quais foram divididas em quatro partes. 

A primeira parte do questionário foi constituída de informações quanto à etnia, altura, 

idade, peso, gestação, índice de massa corporal (IMC), atividade profissional, 

cirurgia ginecológica prévia, medicamentos em uso contínuo, presença de infecção 

do trato urinário, prática e freqüência semanal de atividade física8.  

 A segunda parte do questionário foi constituída de oito questões relacionadas 

aos sintomas urinários, onde foi questionado se a mulher perde urina dormindo 

(enurese); quantas vezes esvazia a bexiga por dia (frequência urinária diurna): 

menos que três vezes, entre quatro e seis vezes, entre sete e dez vezes, acima de 
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dez vezes; se sente vontade súbita e iminente de esvaziar a bexiga (urgência 

miccional); se acorda durante o sono para urinar e quantas vezes (frequência 

urinária noturna): uma vez, duas vezes, três vezes ou acima de três vezes; se 

apresenta episódios de vontade súbita e iminente de urinar acompanhada de perda 

urinária (urgeincontinência); se alguma vez apresentou perda de urina 

involuntariamente; como ocorreu a perda de urina: ao realizar algum esforço físico, 

tosse ou espirro, após sentir uma vontade repentina de urinar, antes ou no caminho 

até o banheiro, ou em ambas as situações. A terceira parte foi constituída de quatro 

questões, onde foi questionado, em que situação ocorreu a perda urinária (fora de 

atividades esportivas, durante atividades esportivas ou em ambas as situações); 

com que freqüência ocorreu a perda urinária fora de atividades esportivas; com que 

freqüência ocorreu a perda urinária durante as atividades esportivas e quais práticas 

esportivas provocaram a perda urinária. A última parte do questionário foi constituída 

de duas questões que remetem à influência da incontinência urinária na vida das 

participantes da pesquisa, onde se questionou se a incontinência causa algum 

problema em sua vida, devendo-se especificar quais são. Além disso, as 

participantes quantificaram o seu problema de perda urinária dando uma nota de 

zero (nenhum problema) a dez (problema grave)8.  

 

Análise Estatística:  

Para a análise estatística foi utilizado o software Microsoft Office Excel 2007. 

Os dados numéricos foram expressos como média e desvio padrão e os dados 

categóricos foram expressos como frequência relativa e frequência absoluta. 

 

6. RESULTADOS 

Ao total participaram da presente pesquisa 50 mulheres, sendo que a média 

de idade das participantes foi de 58 anos (DP 5,5). Do total, 78% eram da raça 

branca, 52% eram casadas e 32% tinham segundo grau completo (Tabela 1). 

Verificou-se também que 86% das mulheres participantes da pesquisa 

engravidaram, onde a média de gestações foi de 2,2, sendo que a média do parto 

normal foi superior ao parto cesáreo, 1,3 e 0,8, respectivamente (Tabela 1). Além 

disso, ainda do ponto de vista ginecológico, 24% das mulheres realizaram cirurgia 

ginecológica, sendo que dos tipos de cirurgias 41,7% realizaram laqueadura, 33,3% 
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perineoplastia, 16,7% sling e 25% ooforoplastia (este item era composto de uma 

pergunta aberta, na qual algumas mulheres relataram ter realizado mais de um tipo 

de cirurgia). Já em relação ao uso de terapia hormonal, apenas 10% das mulheres 

fizeram este tratamento ao entrarem na menopausa com média de tempo de 0,4 

anos (DP=3). 

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra (N=50) 

Variável fi (n) fr (%) Média DP 

Idade da paciente (anos) - - 58 5,5 

Nº gestações - - 2,2 1,7 
Nº cesáreas - - 0,8 0,9 
Nº partos normais - - 1,3 1,8 

Idade da menopausa - - 48 05 
     
Raça  

Branca 39 78 - - 

Não branca 11 22 - - 
   - - 
Escolaridade  

Não frequentou escola 01 02 - - 

Primeiro grau incompleto 
 

09 18 - - 

Primeiro grau completo 04 08 - - 
Segundo grau incompleto 01 02 - - 
Segundo grau completo 16 32 - - 
Superior incompleto 04 08 - - 
Superior completo 15 30 - - 
     
Estado civil  

Solteira 08 16 - - 
Casada 21 52 - - 
Namora 00 00 - - 
Amasiada 01 02 - - 
Viúva 05 14 - - 
Separada 03 08 - - 
Divorciada 04 08 - - 
Legenda: DP = desvio padrão ; fi= frequência absoluta; fR = frequência relativa 
 
 

Em relação às comorbidades clínicas associadas ao período da pós-

menopasa, 12% das mulheres relataram ter diabetes mellitus controlada, 42% 

hipertensão arterial controlada e nenhuma participante da pesquisa relatou ter 

histórico de infecção urinária nos últimos dois meses, insuficiência renal e 

insuficiência cardíaca congestiva, sendo esses três últimos critérios de exclusão da 

pesquisa. 
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Além dos dados supracitados, 56% da amostra relatou exercer alguma 

atividade profissional e 72% usam medicamento de forma continua. Na tabela 2 

podemos observar as variáveis da prática da atividade física e do Índice de Massa 

Corporal, onde em relação à pratica de atividade física, somente 48% das mulheres 

relataram ser adeptas da prática de exercícios, sendo que das modalidades 

escolhidas, a mais prevalente foi a caminhada com 62,5% de adeptas, com 

freqüência semanal média de 3 vezes na semana e, em relação ao IMC, a média foi 

de 27,7 (DP=4,3), sendo que 40% das mulheres apresentaram obesidade grau I. 

 

Tabela 2 - Prática de atividade física e IMC (N=50) 

Variável fi (n) fR(%) 

Pratica atividade física   
Sim 24 48 
Não 26 52 
   
Atividade física*   
Caminhada 15 62,5 
Natação 02 8,3 
Pilates 03 12,5 
Musculação 03 12,5 
Ginástica aeróbica 02 8,3 
Hidroginástica 03 12,5 

 
IMC   
Magreza 00 00 
Normal 16 32 
Obesidade grau I 20 40 
Obesidade grau II 14 28 
Obesidade grau III 00 00 
Legenda: DP = desvio padrão ; fi= freqüência absoluta; fR = freqüência relativa;  

*Algumas mulheres praticavam mais de uma atividade física. 
 

Na avaliação dos sintomas urinários pela avaliação do questionário LUTS, 

54% da amostra apresentaram frequência urinária noturna, sendo que 55,6% 

acordavam pelo menos uma vez durante o sono para urinar; 40% apresentaram 

perda involuntária de urina, 36% apresentaram frequência urinária diurna elevada 

(30% entre sete e dez vezes, 6% acima de dez vezes), 24% apresentaram urgência 

miccional, 12% apresentaram urgeincontinência e nenhuma das mulheres relatou 

enurese. (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Caracterização dos Sintomas urinários – Questionário LUTS (N=50) 

Variável             fi (n)                fR (%) 

Enurese   
Sim 00 00 
Não 50 100 

 
Frequência urinaria diurna   
< 3x 02 04 
Entre 4 e 6x 30 60 
Entre 7x e 10x 15 30 
>10 x 03 06 

 
Urgência miccional   
Sim 12 24 
Não 38 76 

 
Frequência urinária noturna   
Sim 27 54 
Não 23 46 

 
Se sim, quantas vezes   
1x 15 55,6 
2x 08 29,6 
3x 04 14,8 
>3x 00 00 

 
Urgeincontinência   
Sim 06 12 
Não 44 88 

 
Perda de urina   
Sim 20 40 
Não 30 60 

Legenda: DP = desvio padrão; enurese: perda involuntária de urina durante o sono; fi= frequência absoluta; fR = frequência 
relativa, frequência urinária diurna: acima de 8x/dia; frequência urinária noturna: acima de 1x/noite; urgeincontinência: vontade 
súbita de ir ao banheiro acompanhada de perda involuntária de urina; urgência miccional: vontade súbita de ir ao banheiro;  

 

 

No relato das características da perda urinária do questionário LUTS, como 

ilustra a tabela 4, 55% das mulheres apresentaram perda de urina ao tossir, sendo 

que 100% das perdas urinárias ocorreram fora das atividades esportivas e, em 

relação à frequência das perdas 65% relataram que elas ocorreram raramente. 

Nenhuma mulher apresentou perda de urina durante as atividades esportivas, ou 

seja, nenhuma pratica esportiva ocasionou perda urinária.  
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Tabela 4 - Caracterização da perda urinária (N=50) 

Variável fi(n) fR (%) 

Como ocorreu a perda urinária**   

Esforço físico 05 25 
Tosse 11 55 
Espirro 10 50 
Após sentir vontade repentina de urinar 02 10 
Antes ou no caminho do banheiro 03 15 
Em ambos as situações 02 10 

 
Situação que ocorreu a perda de 
urina 

  

Durante atividades esportivas 00 00 
Fora de atividades esportivas 20 100 
Em ambas as situações 00 00 

 
Frequência ocorreram as perdas de 
urina fora das atividades esportivas 

  

Frequentemente 03 15 
Raramente 13 65 
Ás vezes 03 15 
Somente uma vez 01 05 
Legenda: DP = desvio padrão; fi= frequência absoluta; fR = frequência relativa 

** Algumas mulheres apresentaram mais de um sintomas urinários. 
 
 

 

Além disso, quando questionado o impacto que a perda de urina acarretava 

na vida das participantes da presente pesquisa, as mesmas relataram que a 

incontinência urinária não ocasionou nenhum problema na vida delas e essas não 

deixaram de realizar alguma atividade por causa da incontinência urinária. Ao 

quantificarem o problema urinário de zero (nenhum problema) a dez (problema 

grave), a média da quantificação foi de 0. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa pode concluir que os sintomas urinários estão presentes 

na pós-menopausa, sendo eles, frequência urinária noturna, perda involuntária de 

urina por esforço (tosse), frequência urinária diurna elevada, urgência miccional e 

urgeincontinência. Apesar da presença de sintomas urinários, nenhuma das 

participantes relatou queixas e ou problemas associados ao quadro de incontinência 

urinária. 
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