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RESUMO 

A incontinência urinária (UI) embora possa acontecer em qualquer faixa etária, sua 
prevalência aumenta com o avanço da idade de acordo com o processo fisiológico 
do envelhecimento, isso impacta negativamente a qualidade de vida do idoso em 
seus aspectos físicos, sociais e emocionais, levando a sentimentos como vergonha, 
medo, nervosismo e depressão. A presente pesquisa teve como objetivo verificar a 
prevalência da Incontinência Urinária (IU) e sua relação com sintomas depressivos 
em idosas. Participaram do estudo 235 mulheres que utilizam as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) no município de Santos/SP. Foi realizado um estudo transversal, 
cujos instrumentos utilizados na avaliação foram o questionário sociodemográfico e 
dados clínicos para a caracterização da amostra, bem como informações referentes 
a perda urinária de forma involuntária pela caderneta da pessoa idosa. Das 235 
idosas estudadas, apenas 40,4% (n=95) relataram apresentar IU, entretanto três 
mulheres apresentavam sintomas urinários apesar de no auto relato de IU 
responderem que não perdiam urina. Dessa maneira, a frequência de IU foi de 
41,7% (n=98). O sintoma mais comum de IU foi a perda de urina ao tossir (n=55; 
56,1%), seguindo da urge-incontinência, que é a dificuldade de chegar a tempo ao 
banheiro (n=51; 52%) e espirrar (n=35; 35,7%) e, com menor proporção, a perda de 
urina por outros motivos, além da perda durante a atividade física e ao pegar peso. 
Entretanto, na análise de correlação, realizada pelo teste de Coeficiente de 
Correlação de Spearmam, os sintomas depressivos apresentaram correlação 
positiva fraca com o sintoma perda de urina ao pegar peso (r=0,221, p=0,028) e com 
o incomodo em perder urina (r=0,238, p=0,018). Assim, foi possível concluir que a 
prevalência de IU foi baixa na população estudada, sendo observada uma 
correlação de sintomas depressivos com um tipo de sintoma de IU (perda de urina 
ao pegar peso) e com o fato de se sentir incomodada com a perda urinária, mesmo 
estes achados não sendo os mais prevalentes nesta população. 

INTRODUÇÃO  

 A incontinência urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência 

(ICS) como uma condição na qual ocorre a perda involuntária de urina, que gera um 

problema social ou higiênico para a pessoa que sofre.1 Embora possa acontecer em 

qualquer faixa etária, sua prevalência aumenta com o avanço da idade de acordo 

com o processo fisiológico do envelhecimento.² 

Com o decorrer da continuidade da IU, as perdas urinárias podem produzir úlceras 

por pressão, infecções urinárias e disfunção sexual, gerar diferentes formas de 

incapacidade no idoso, assim como afetar sua qualidade de vida³, influenciando em 

suas atividades diárias, interação social e na auto percepção do estado de saúde 

levando a sentimentos como vergonha, medo, nervosismo e depressão.4 

Sendo assim, a associação dos sintomas depressivos e IU é considerado um 

importante problema de saúde pública devido a sua alta prevalência na população 

idosa.5,6 



OBJETIVOS  

Identificar a prevalência da IU em idosas da comunidade, com o foco em mulheres 

que utilizam a porta de entrada o Sistema Unicode Saúde (SUS) através das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e verificar a sua correlação com sintomas 

depressivos. 

METODOLOGIA  

A presente pesquisa tem um desenho de estudo analítico, observacional do tipo 

transversal que avaliou 235 idosas, seguindo os critérios de exclusão e inclusão. 

 

Critérios de inclusão:  

 Idade igual ou superior a 60 anos; 

 Ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Critérios de exclusão: 

 Preenchimento incompleto dos formulários. 

DESENVOLVIMENTO  

Este projeto integra um estudo intitulado “Síndrome da fragilidade: 

Identificação e monitoramento de vulnerabilidade em idosos usuários de Unidades 

Básicas de Saúde no município de Santos/SP”, que teve início em dezembro de 

2014, e possui aprovação do comitê de ética e pesquisa da Universidade Santa 

Cecília (CAAE: 36261214.8.0000.5513, parecer número: 828.776), com finalização 

em novembro de 2016. Esta pesquisa seguiu todas as recomendações da resolução 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Após serem esclarecidas em relação à pesquisa, as idosas assinaram o 

TCLE. As avaliações foram  realizadas uma vez por semana em horário matutino e 

vespertino por aproximadamente uma hora e meia cada sessão em unidades 

básicas do município de Santos/SP. O projeto temático foi baseado em informações 

da caderneta idosa e a avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa e, para 

contemplar os objetivos do presente estudo, foram analisados os seguintes dados: 

sociodemográficos e condições de saúde, para caracterização da amostra; questões 



relacionadas a perda urinária para verificar a prevalência de incontinência urinária e 

a Escala de Depressão Geriatrica para rastreio de sintomas depressivos. 

 

Figura 1 – Fluxograma da população estudada 
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MATERIAIS  

Para a caracterização da amostra foram avaliados os dados: idade, 

escolaridade em anos, classificação do mini exame do estado mental, número de 

doenças, número de medicamentos, prática de atividade física, auto relato de saúde 

e índice e classificação de massa corporal.  

Para avaliação da incontinência urinária foram atribuídas perguntas se há 

perda de urina ou se o indivíduo fica molhado, mesmo quando tosse, espirra, pega 

peso, ou durante alguma atividade física, se apresenta urge-incontinência, de modo 

frequente ou raramente e se essa situação lhe provoca algum incomodo ou 

embaraço, para fins de confirmação da pesquisa.  

Já para avaliação de sintomas depressivos foi utilizado a escala de depressão 

geriátrica reduzida (EDG-15) utilizada para rastreio de sintomas depressivos no 

idoso, com 15 perguntas negativas/afirmativas auto - relatadas no qual o resultado 

de 5 ou mais pontos rastreia depressão leve, e o escore igual ou maior que 11 

caracteriza rastreio de depressão grave. 

 

Análise dos dados 

Foi utilizado o programa estatístico SPSS® versão 21.0 para Windows, para 

análise dos dados. Os dados numéricos foram apresentados com média e desvio 

padrão (DP) e foram expressos com tendência central e dispersão, já e os dados 



categóricos nominais por meio de frequência absoluta e relativa. Já para análise de 

correlação foi utilizado o teste de Coeficiente de Correlação de Spearmam. 

RESULTADOS  

Na caracterização da amostra constatou-se que a idade média das 

participantes foi de 72,61 (dp± 7,94 anos), sendo que a idade mínima foi de 60 anos 

e a máxima, foi de 90 anos, a média referente a quantidade de problema de saúde 

foi de 3,24(dp±1,93) e a média da quantidade de medicamentos foi de 3,98 

(dp±2,51) (Tabla 1).  

Ainda na tabela 1, pôde-se observar também, o índice de massa corporal 

destas idosas que a média foi de 27,11 (dp±8,29), sendo mais da metade (n=132; 

56,2%) estavam em sobrepeso, sendo 120 (51,1%) classificados com algum grau de 

déficit cognitivo, sendo a média 24,97 (dp±3,32) no MEEM, com uma média de 

escolaridade em anos 5,86 anos (dp±3,92).  

Em relação aos sintomas depressivos, segundo a escala de depressão 

geriátrica (EDG-15), a média de pontuação foi de 3,67 (dp±2,90). Quanto a 

classificação dos totais participantes, 176 (74,9%) não apresentaram nenhum 

sintoma depressivo, 55 (23,4%) apresentaram sintomas depressivos leves e apenas 

04 (1,7%) sintomas depressivos severos. 

 Por fim, foi possível observar na avaliação subjetiva sobre as questões de 

saúde destas idosas, que 97 (41,3%) consideraram sua saúde “boa”, seguida, 96 

(40,9%) “razoável”, 16 (6,8%) “muito boa”, e apenas 13 participantes (5,5%) 

atribuíram como “ruim” (Tabela 1). 

Tabela 1 Caracterização da amostra (n=235).  

Variáveis Fa % Média DP± 

Idade   72,61 7,49 

Escolaridade em anos   5,86 3,92 

Quantidade de problema de saúde   3,24 1,93 

Quantidade de medicamentos    3,98 2,51 

IMC   27,11 8,29 

Classificação do IMC     



<22 - Baixo peso 34 14,5%   

22~27 - Eutrófico 69 29,4%   

> 27 - Sobrepeso 132 56,1%   

Prática de Atividade Física     

Sim 151 65,9%   

Não 84 34,1%   

EDG-15   3,67 2,90 

Classificação do EDG-15     

Sem sintomas depressivos 176 74,9%   

Sintomas depressivos leves 55 23,4%   

Sintomas depressivos severos 04 1,7%   

MEEM   24,97 3,32 

Classificação MEEM     

Sem déficit cognitivo 115 48,9%   

Com déficit cognitivo 120 51,1%   

Auto análise do idoso sobre sua saúde     

Ruim 13 5,5%   

Razoável 96 40,9%   

Boa 97 41,3%   

Muito boa 16 6,8%   

Excelente 13 5,5   

Legenda: Fa: frequência absoluta; %: frequência relativa; DP: desvio padrão; IMC: índice de massa 
corporal 

No gráfico 1, das 235 idosas estudadas, apenas 40,4% (n=95) relataram 

apresentar IU. Entretanto, conforme tabela 2, 98 idosas (41,7%) informaram pelo 

menos um sintoma característico de IU.  

Conforme tabela 2, 60 idosas (59,4%) apresentaram um sintoma, seguido de 

dois sintomas urinários (n=17, 16,8%) compatível de IU. Das idosas que relataram 

sintomas de IU, a maioria (n=61; 62,2%) informou que este evento ocorria 

raramente, sendo que 45 (45,9%) relataram que se sentiam incomodadas com a 

perda involuntária de urina (Tabela 2). 

 

 



Gráfico 1 – Percentil de prevalência da incontinência urinária relatada (n=235) 

 

Legenda:   idosas incontinentes  idosas continentes 

 

Tabela 2 – Variáveis de incontinência urinária (n=98). 

Variáveis      Fa     % 

Relato de sintoma de IU   

Sim 98 41,7% 

Não 137 58,3% 

Quantidade de sintomas de IU   

Nenhum 04 2,0% 

Um sintoma 60 59,4% 

Dois sintomas 17 16,8% 

Três sintomas 10 9,9% 

Quatro sintomas 08 7,9% 

Cinco sintomas 02 2,0\% 

Frequência de incontinência relatada   

Raramente 61 62,2% 

Frequentemente 37 37,8% 

Incomodo com a perda involuntária de urina   

Sim 45 45,9% 

Não 53 54,1% 

Legenda: IU: incontinência urinária; Fa: frequência absoluta; %: frequência relativa 



Em relação aos sintomas de perda urinários, de acordo com a gráfico 2, o 

sintoma mais comum de IU foi a perda de urina ao tossir (n=55; 56,1%), seguindo da 

urge-incontinência, que é a dificuldade de chegar a tempo ao banheiro (n=51; 52%) 

e espirrar (n=35; 35,7%) e, com menor proporção, a perda de urina por outros 

motivos, além da perda durante a atividade física e ao pegar peso. 

Gráfico 2 – Variáveis de incontinência urinária (n=98). 

 

Na tabela 3 é possível observar que apenas as variáveis perda de urina ao 

pegar peso e incomodo ao perder urina apresentam correlação baixa e positiva com 

sintomas depressivos.  As demais condições de perda urinária não apresentaram 

correlação com sintomas depressivos. 

Tabela 3 – Correlação da IU com os sintomas depressivos (n=98) 

             Variáveis de IU                                                        Sintomas depressivos           

                                                                                           r                           P-valor 

Perda de urina involuntariamente 0,049 0,454 

Relato de sintoma de IU 0,034 0,605 

Perda de urina ao tossir 0,023 0,818 

Perda de urina ao espirrar 0,190 0,059 

Perda de urina ao pegar peso 0,221* 0,028 

Perda de urina durante atividade física 0,029 0,778 

Dificuldade de chegar a tempo ao banheiro -0,078 0,443 

Perda de urina o tempo todo -0,041 0,690 

Perda de urina por outro motivo 0,133 0,189 

Quantidade de sintomas de IU 0,122 0,223 

Incômodo com a perda involuntária da urina 0,238* 0,018 

Nota: r: Coeficiente de Correlação de Spearman. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados da presente pesquisa nos permitem observar que aprevalência da 

incontinência urinária nestas idosas foi baixa. Além disso, verificou-se uma 

correlação da perda de urina ao pegar peso, que é um tipo de IUE, bem como com o 

relato de incomodo sobre as perdas urinária com sintomas depressivos na 

população estudada. 
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