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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi descrever a qualidade de vida de mulheres 

cuidadoras de um programa de assistência domiciliar, com incontinência 

urinária. Metodologia: Estudo transversal realizado em um município do 

interior de São Paulo entre mulheres cuidadoras do Programa Melhor em 

Casa- Serviço de Atenção Domiciliar (PMC). Foram realizadas 50 entrevistas 

com mulheres cuidadoras do PMC. Foi utilizado o questionário King’s Health 

Questionnaire (KHQ), validado por FONSECA et al 2005. O KHQ é um 

importante instrumento para ser utilizado em estudo desta natureza, devido à 

sua confiabilidade e consistência, sendo validado internacionalmente.  

Resultados alcançados: As entrevistas foram realizadas com cuidadoras 

(n=50) do Programa Melhor em Casa (PMC) com idade em média 56,16 anos 

(Dp=11,96). A cor da pele declarada distribui-se em 28 (56,0%) branca; 22 

(44%) parda e negra. Em relação ao nível de escolaridade 6 (11,9%) eram 

analfabetas, ensino fundamental 27 (53,7%), ensino médio: 16 (30,7%) e 

superior: 1 (3,6%). Eram católicas 28 (56,0%) mulheres e 22 (44,0%) outra 

religião. Considerações finais: na população estudada, a incontinência 

urinaria parece não apresentar impacto sobre a qualidade de vida das 

mulheres entrevistadas. Apesar da percepção de impacto na qualidade de 

vida ser ausente, o profissional de saúde deve estar atento e comprometido a 

avaliar a evolução da incontinência urinária, orientando e intervindo quando 

necessário, a fim de evitar complicações relativas a este problema de saúde. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 



Para Pedro (2011), a incontinência urinária (IU) está presente em 50% 

das mulheres que se encontram no período gravídico e puerperal, após a 

idade reprodutiva é mais comum a incontinência urinária de esforço (IUE). 

Entre estas mulheres, se manifestam nas atividades físicas ou qualquer 

situação que exerça pressão sobre a região pélvica. Por precaução algumas 

mulheres acabam se privando de fazer ingesta hídrica que pode acometer a 

função renal e ser uma das causas de infecção de urina frequente. 

A IU mostra-se mais presente em mulheres brancas, obesas, com 

idade avançada, menopausa e com cirurgias ginecológicas. Além disso, o 

aparecimento da doença não está condicionado somente a estes fatores e 

sim em todos os ciclos de vida da mulher. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016), incontinência 

urinária é a perda de urina que a mulher não consegue controlar. Muitas 

destas sofrem com este problema. Não se sabe ao certo quantos e porque 

muitas mulheres não contam os sobre sintomas por se sentirem 

envergonhadas ou ainda por acharem que nada pode ser feito para tratar o 

problema. Por isso, elas sofrem em silêncio. (OMS, 2016). 

A IU não é somente um problema físico. Ela pode afetar aspectos 

emocionais, psicológico e a vida social das pessoas. Muitas que têm essa 

condição têm medo de fazer suas atividades diárias normais para evitar 

expor o seu problema. Uma em cada três mulheres pode vir a sofrer com a 

perda de urina involuntária em algum momento da vida (Tena, 2017). 

A perda de urina involuntária na mulher atrapalha a qualidade de vida 

e ainda continua sendo, “sub-diagnosticada” e “sub-tratada”. Estudos 

mostram que a cada quatro mulheres com a doença sintomática, uma 

procura ajuda médica, por isso a IU é considerada uma epidemia silenciosa 

(Fernandes, et al, 2015).   

A idade é considerada o principal fator de risco para a IU feminina, 

afeta significativamente as mais idosas, em geral a partir do 

climatério/menopausa, com índices de 43% na faixa etária de 35 a 81 anos. 

(Guarise 1997). Alguns fatores são relevantes na incidência da IU, como 

obesidade que contribui para o excesso de peso na cavidade abdominal 

fazendo pressão sobre a bexiga (Brown 1996; Santos 1994).  



Estudo sobre IU em relação a historia constatou IU em 23,5% das 

mulheres entrevistadas, sendo que a incontinência urinária de esforço foi a 

mais prevalente (50%), seguida pela incontinência urinária mista (35%) e 

urge-incontinência (15%) (Borges 2010).  

Exercícios físicos pesados contribuem no agravo da IU em mulheres 

jovens atletas, no caso as ginastas, pois os exercícios que são trabalhados 

estão relacionados diretamente com a região abdominal comparado com 

outros esportes, pois aumenta a pressão no abdômen (Thyssem 2002).  

O tabagismo pode causar ação direta ou indireta na bexiga e uretra de 

modo que danifique os componentes e mecanismo esfincteriano propiciando 

e piorando a frequência e intensidade da IU (Baron 1990).  

A Incontinência Urinária causa impacto negativo na vida das mulheres 

acometidas modificando seus comportamentos diários, impondo-lhe 

restrições e comprometendo até mesmo o convívio social; convivem durante 

muito tempo com o problema por considerarem a Incontinência (Henkes 

2015). 

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade de vida das mulheres 

portadoras de incontinência urinária que exercem o papel de cuidadoras em 

um programa de assistência domiciliar no município de Jaguariúna, Estado 

de São Paulo. 

METODOLOGIA- DESENVOLVIMENTO 

Estudo transversal realizado em um município do interior de São Paulo 

entre mulheres cuidadoras do Programa Melhor em Casa-Serviço de Atenção 

Domiciliar (PMC). Após submissão e aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário de Jaguariúna no primeiro semestre de 

2017 sob o número 050/2016. Foram realizadas 50 entrevistas com mulheres 

que eram cuidadoras do PMC. Inicialmente as entrevistadoras fizeram 

contato com a coordenação do PMC solicitando uma lista de pessoas que 

estavam cadastradas neste programa.  

 

Para este estudo foram excluídos os homens cuidadores. Após ter a 

lista das mulheres foi realizado o primeiro contato por telefone explicando 

para a cuidadora o objetivo do estudo e o desejo de participar, em aceitando 



foi agendado dia e horário para uma visita domiciliar momento em que se lia 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e realizado a 

entrevista. Todas as cuidadoras aceitaram participar deste estudo. 

O questionário utilizado foi composto por variáveis que contemplavam 

as características demográficas (idade, raça/cor, religião, escolaridade) e 

para verificar a qualidade de vida em mulheres com incontinência urinária foi 

utilizado (King’s Health Questionnaire) (KHQ) (FONSECA,2005).  

O KHQ é composto por trinta perguntas que são arranjadas em nove 

domínios. Relatam, respectivamente, a percepção da saúde, o impacto da 

incontinência, as limitações do desempenho das tarefas, a limitação física, a 

limitação social, o relacionamento pessoal, as emoções, o sono e a energia e 

as medidas de gravidade. Existe também uma escala de sintomas que é 

composta pelos seguintes itens: frequência urinária, Noctúria, urgência, 

hiperreflexia vesical, incontinência urinária de esforço, enurese noturna, 

incontinência no intercurso sexual, infecções urinárias e dor na bexiga. Há, 

também, um espaço para a paciente relatar qualquer outro problema que ela 

possa ter relacionado com a bexiga. A todas as respostas são atribuídos 

valores numéricos, somados e avaliados por domínio. Os valores são, então, 

calculados por meio de fórmula matemática, obtendo-se, assim, o escore de 

qualidade de vida, que varia de 0 a 100, considerando- se que quanto maior 

o número obtido, pior a qualidade de vida (FONSECA,2005). 

ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram analisados pelo software estatístico SPSS 17.0 e a 

planilha eletrônica Microsoft Office Excel 2007 para o armazenamento dos 

dados.  

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, intervalo mínimo e máximo). 

 

 

RESULTADOS 

 



As entrevistas foram realizadas com cuidadoras (n=50) do Programa 

Melhor em Casa (PMC) com idade em média 56,16 anos (Dp=11,96). A cor 

da pele declarada distribui-se em 28 (56,0%) branca; 22 (44%) parda e 

negra. Em relação ao nível de escolaridade 6 (11,9%) eram analfabetas, 

ensino fundamental 27 (53,7%), ensino médio: 16 (30,7%) e superior: 1 

(3,6%). Eram católicas 28 (56,0%) mulheres e 22 (44,0%) outra religião. 

 

Gráfico 1: Como você avaliaria a sua saúde hoje?  

Observa-se no Gráfico 1 que 54% das cuidadoras avaliam a sua saúde com 

boa. 

 

Gráfico 2 Quanto você acha que seu problema de bexiga atrapalha sua vida? 

A maioria das cuidadoras avalia que o problema de bexiga não atrapalha 

suas vidas. Senso que, 16% acham que atrapalha mais ou menos ou muito. 

 

Quadro 1 Descrição dos valores dos escores obtidos: média, desvio-padrão, 

mediana, intervalo para cada domínio do KHQ, Jaguariúna-SP, 2017. 
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Domínios do KHQ Média Desvio 

Padrão 

Mediana Intervalo 

Mínimo-Máximo 

Percepção geral de saúde 43,6 24,1 25 0-100 

Impacto da incontinência 20,6 34,9 14,9 0-100 

Limitações de atividades diárias 22,1 28,4 16,7 0-100 

Limitações físicas 7,7 20,8  0-100 

Limitações sociais 22,0 28,0 16,5 0-100 

Emoções 10,4 21,9  0-100 

Sono/disposição 26,7 24,0 33,3 0-100 

Medidas de gravidade 22,8 27,0 25,0 0-100 

 

 

 

O quadro 1 mostra os valores dos escores por domínio avaliado. Observa-se  

que o domínio que foi pior avaliado foi a percepção geral da saúde, seguido 

do sono e o melhor domínio foi as limitações físicas, podendo considerar que 

poucas tem alguma limitação física. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os dados sobre a incontinência urinária como vista nesta pesquisa, 

apresentou pouca influência sobre a qualidade de vida, demonstrando que 

percepção geral da saúde foi o fator mais importante entre as entrevistadas 

mostram que os problemas relacionados a bexiga, pouco interferem na vida 

diária destas cuidadoras. O KHQ é um importante instrumento para ser 

utilizado em estudo desta natureza, devido à sua confiabilidade e 

consistência, sendo validado internacionalmente.  

Mesmo o impacto da incontinência urinária na vida dessas mulheres 

não ter sido um problema expressivo, o profissional de saúde deve estar 

atento e comprometido avaliar a evolução desta incontinência urinária, 

orientando e intervindo quando necessário a fim de evitar complicações 

relativas a este problema de saúde. 
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