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Resumo  

O aumento da população idosa no Brasil trouxe a necessidade de uma série de 

adaptações familiares de cunho social e financeiro. Muitas vezes a família composta 

por um membro idoso se vê diante da necessidade de buscar apoio profissional para 

atender as demandas do cuidado com o idoso. Neste contexto houve um aumento na 

procura por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), principalmente 

para aqueles com doenças crônicas. Nas ILPI é muito comum encontrar idosos com 

incontinência urinária, de diferentes etiologias e em uso de fraldas e absorventes.   

Sabemos do impacto da incontinência urinária na qualidade de vida das pessoas, mas 

outros aspectos relacionados também precisam ser estudados. Compreender o 

impacto financeiro desta condição no contexto da ILPI ajudará no planejamento de 

uma assistência viável e com qualidade. 

   

INTRODUÇÃO 

A Sociedade Internacional de Continência Urinária (ICS) define como 

incontinência urinária qualquer perda involuntária de urina. A incontinência urinária 

pode ter causas diferentes e se manifestar de formas diferentes, sendo, portanto, 

classificada em diferentes tipos. Os tipos mais comuns de incontinência são a 

incontinência urinária de esforço (IUE), a incontinência por urgência (IUU) e a 

incontinência urinária mista (IUM). Embora a incontinência urinária, quando 

comparada com outras condições clínicas mais graves, não traga riscos imediatos a 

vida, ela pode acarretar outros tipos de complicações de saúde além de afetar o 

convívio social, o bem-estar psicológico e o planejamento financeiro. 

A incontinência urinária é mais prevalente em mulheres e aumenta com o 

passar dos anos de forma que se torne comum nos depararmos com idosas 

incontinentes. Mesmo sendo uma condição comum não deve ser considerada normal 

e sempre deve receber abordagem terapêutica adequada.  Em ILPI é muito comum 

encontrarmos residentes com algum grau de incontinência e muitas vezes não se 

sabe o que surgiu primeiro, se a institucionalização ou se a incontinência urinária.  

Mesmo que o enfermeiro da ILPI possa aplicar estratégias de reabilitação para 

a redução da incontinência urinária, é fundamental que medidas higiênicas e de 

proteção da pele sejam aplicadas enquanto a incontinência persistir. Especialmente 

em ILPI deve-se considerar que na maioria das vezes as condições cognitivas e físicas 

dos idosos pode ser um impeditivo para a reabilitação e, portanto, o idoso 



permanecerá incontinente por toda a vida. Para um adequado planejamento da 

assistência de enfermagem aos idosos com incontinência urinária e que residem em 

ILPI é fundamental que o enfermeiro analise os custos envolvidos neste cuidado.  

 

OBJETIVO 

Levantar os custos associados ao manejo da incontinência urinaria para idosos 

residentes de ILPI.  

 

MÉTODO 

O presente estudo em desenvolvimento é dividido em duas partes. Inicialmente foi 

realizada uma revisão bibliográfica em artigos especializados nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e a Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Essa 

pesquisa objetivou levantar os cuidados de enfermagem e recursos materiais e 

humanos necessários para o manejo da incontinência urinária. Foram considerados 

artigos publicados nos últimos 10 anos nos idiomas inglês, português e espanhol.  

Em um segundo momento será realizada uma busca em sites relacionados a produtos 

e materiais para saúde e uma busca por custo da assistência prestada em sites da 

categoria profissional. A análise destes dados poderá estimar o custo envolvido no 

manejo da incontinência urinária na ILPI.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Os principais tipos de incontinência urinária são a incontinência por esforço, 

incontinência por urgência e incontinência mista. Estudos mostram que a perda de 

urina pode estar associada a complicações físicas como o desenvolvimento de 

dermatite, aumentado risco de queda, risco de lesões por pressão entre outros.  

Também são conhecidas as consequências na qualidade de vida uma vez que 

a incontinência leva ao isolamento social, sensação de frustação, ansiedade e 

depressão.  

A reabilitação do trato urinário é uma abordagem aplicada por enfermeiros que 

traz bons resultados na redução da incontinência urinária. Inclui o ensino de exercícios 

do assoalho pélvico, biofeedback e modificações comportamentais. Embora seja uma 

abordagem simples, a adesão a essa reabilitação requer do idoso condições 

cognitivas que garantam o entendimento e memória.  



Idosos residentes de ILPI muitas vezes não reúnem as condições para adesão a um 

programa de reabilitação e, portanto, o manejo da incontinência neste ambiente se 

restringe a prevenção de complicações físicas e garantia do conforto e bem estar.  

O enfermeiro deve estar apto para a adaptação de produtos absorventes adequados, 

indicação de produtos para a limpeza e proteção da pele e planejar a periodicidade 

de troca dos produtos conforme a necessidade.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Através da revisão bibliográfica foi possível definir que estão envolvidos no manejo da 

incontinência urinária os seguintes aspectos: equipe de enfermagem em número 

adequado e capacitada para o cuidado; tempo da trabalho da equipe de enfermagem; 

produtos absorventes que podem ser absorventes simples, roupa íntima descartável 

ou fraldas geriátricas; produtos para higiene íntima que podem ser o tradicional água 

e sabão ou lenços umedecidos de variadas composições; produtos para proteção da 

pele – pomadas e creme barreira. O levantamento dos custos associados aos 

aspectos acima mencionados está em estudo.  
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