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INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA POPULAÇÃO 
FEMININA DE IDOSAS 

 

RESUMO 

O envelhecimento é uma realidade na grande maioria das sociedades e 
um grande desafio à ciência. Condições crônicas podem se desenvolver 
no envelhecimento e uma dessas é a incontinência urinária que atinge 
principalmente as idosas. Esta condição está associada a causas 
multifatoriais e promove significativas alterações na qualidade de vida 
de mulheres na terceira idade. O objetivo deste artigo foi realizar um 
estudo teórico acerca da incontinência urinária entre idosas e sua 
repercussão na qualidade de vida das mesmas, a fim de subsidiar uma 
adequada abordagem e manejo por parte dos profissionais que 
integram a equipe interdisciplinar com vistas à promoção de um 
envelhecimento saudável. 

Palavras-Chave: incontinência urinária; saúde da mulher; idoso; qualidade de 
vida. 

ABSTRACT 

The process of aging is a reality in most societies and a big challenge for 
science. Chronic conditions can arise during the aging process and one 
of these is urinary incontinence, which strikes mainly elderly women. 
This condition is associated to causes with several factors, and 
provokes significant alterations in the quality of life of women in old 
age. The goal of this article was to execute a theoretical study about 
urinary incontinence in elderly women and its repercussion in their 
quality of life, in order to subsidize an adequate approach and 
manipulation by the professionals that compose the interdisciplinary 
team which aim at the promotion of a healthy aging process. 

Keywords: urinary incontinence; women's health; aged; quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é composto por três etapas: o envelhecimento (processo), a velhice (fase 

da vida) e o velho ou idoso (resultado final), sendo o envelhecimento um processo 

dinâmico e progressivo com alterações morfológicas e com maior incidência de processos 

patológicos funcionais, bioquímicos e psicológicos que culminam com a perda da 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, tornando-o vulnerável. Na 

última fase do ciclo de vida, predominam as manifestações somáticas da velhice e os 

processos de perdas ficam mais evidentes (PAPALEO NETTO, 2002). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a expectativa de vida da 

população mundial passará de 66 anos para 73 anos em 2025 (OMS, 2002). Já a população 

idosa tende a duplicar-se entre 2025 e 2050 nos países desenvolvidos onde este fenômeno 

ocorreu inicialmente. Recentemente, o crescimento deste grupo também tem ocorrido de 

forma acelerada nos países em desenvolvimento (LIMA-COSTA; VERAS, 2003). 

No Brasil, houve um aumento de 500% na população de idosos em 40 anos, 

totalizando 14 milhões de idosos em 2002 e estima-se que chegará a 32 milhões em 2020 

(LIMA-COSTA; VERAS, 2003) 

O crescimento significativo de idosos está associado aos avanços tecnológicos 

ocorridos nas últimas décadas que possibilitaram a redução nas taxas de mortalidade, 

controle da natalidade e fecundidade. 

A Política Nacional de Saúde do Idoso apresenta  

[...] como propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a 
melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a 
recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter a sua 
capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio em que 
vivem, exercendo de forma independente suas funções na sociedade. (BRASIL, 1999). 

Condições crônicas podem se desenvolver no envelhecimento, sendo uma dessas 

a Incontinência Urinária (IU), que atinge ambos os sexos, porém, apresenta-se em maior 

prevalência no sexo feminino, principalmente entre idosas (HIGA; LOPES; REIS, 2008; 

LAZARI, 2009). A IU é definida pela International Continence Society (ICS) como a queixa 

de qualquer perda involuntária de urina (ABRAMS, 2002) e está associada a causas 

multifatoriais. Na população de idosas, os principais fatores que podem contribuir para o 

aparecimento da IU são: alterações hormonais, alterações cognitivas, constipação 

intestinal, imobilidade, atrofia dos músculos e tecidos, lentificação da resposta funcional 

do sistema nervoso e circulatório, diminuição da capacidade da bexiga, doenças crônicas e 

o aumento do índice de massa corpórea (HIGA; LOPES; REIS, 2008; LAZARI, 2009).  
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Cabe ressaltar que a IU não deve ser considerada um processo natural do 

envelhecimento e, sim, como um estado anormal que através de uma abordagem 

adequada poderá, na maioria dos casos, ser minimizado ou resolvido (REIS et al., 2003) 

As alterações decorrentes da IU promovem expressivas interferências na 

qualidade de vida dos indivíduos e é considerada como um problema de saúde pública. 

(CULLIGAN; HEIT, 2000). 

As mulheres portadoras de IU são marcadas pelo sentimento de vulnerabilidade, 

uma vez que a ocorrência das perdas urinárias promove significativa morbidade entre 

elas, pois interferem nos aspectos de ordem emocional, social, física, ocupacional e sexual 

(MINASSIAN; DRUTZ, 2003; LOPES; HIGA, 2006). 

Com frequência, mulheres relatam que optam pela autoexclusão devido a 

sentimentos de vergonha em compartilhar sua IU com os profissionais de saúde ou com 

os seus familiares, os quais, muitas vezes, tomam conhecimento de seu problema somente 

a partir do momento em que esta mulher torna-se idosa e passa a ser assistida em seus 

cuidados pessoais (FELIX, 2005). 

É de suma relevância que os profissionais de saúde conheçam as peculiaridades 

que permeiam a IU e os impactos que este fato, uma vez presente, ocasiona na vida das 

idosas. Sendo assim, o presente estudo teórico tem por objetivos averiguar a ocorrência de 

IU entre idosas, as formas atuais de tratamento e as repercussões na qualidade de vida e, 

desta maneira, subsidiar a abordagem que a equipe de saúde multidisciplinar deve adotar 

frente à IU na terceira idade. 

2. MÉTODOS 

Para composição deste estudo teórico, foi realizado um levantamento de artigos 

nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e da Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) por meio do 

site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). 

Os artigos levantados foram complementados com livros e teses pesquisados em 

bibliotecas e por manuais disponibilizados eletronicamente pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Os descritores em português, selecionados e combinados entre si para a busca, 

foram: incontinência urinária, saúde da mulher, idoso e qualidade de vida - sendo que, 

para a busca de artigos internacionais, foram utilizadas as respectivas traduções dos 

descritores em inglês e em espanhol. Para a seleção do material teórico, foram 
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considerados os seguintes critérios de inclusão: ter sido publicado no período de 1994 a 

2009, estar escrito na língua inglesa, espanhola ou portuguesa e abordar temas 

relacionados à IU na mulher, a formas de tratamento, à qualidade de vida e à saúde do 

idoso. Foram excluídos os artigos, livros, teses e manuais que retratavam a IU masculina e 

aqueles publicados anteriores ao ano de 1994. O material - à priori composto por 102 

artigos nacionais e internacionais, 10 livros, 09 manuais e 3 teses – foi selecionado 

inicialmente pelos títulos e, em seguida, pela leitura dos resumos e dos capítulos 

específicos.  

Posteriormente à leitura dos textos na íntegra, foram estipulados, para compor a 

amostra do estudo teórico, 19 artigos, 08 livros, 04 manuais e 01 tese de mestrado. Após os 

passos descritos, o material selecionado foi categorizado nos seguintes tópicos: 

Prevalência da Incontinência Urinária em Idosas, Tipos de Incontinência Urinária na 

População Feminina de Idosas, Tratamentos Farmacológico e Cirúrgico, Tratamentos 

Conservadores, Repercussões na Qualidade de Vida, Abordagem da Equipe 

Interdisciplinar frente à IU na Terceira Idade, seguidos das Considerações Finais. 

3. PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM IDOSAS 

Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas no mundo são atingidas pela IU, 

acometendo, sobretudo, as mulheres na proporção de duas para um homem 

(DEDICACAO et al., 2009). No Brasil, apesar de muitas mulheres não relatarem a 

presença da IU, estima-se que 11 a 23% da população feminina seja incontinente 

(LAZARI; LOJUDICE; MAROTA, 2009). 

A prevalência da IU em indivíduos entre 50 e 75 anos é de, aproximadamente, 20 

a 35% mulheres e 10 a 15% homens. Nos idosos oriundos de recente internação hospitalar, 

bem como os institucionalizados, o percentual de incontinência urinária é de 25 a 30%, 

enquanto que, após os 75 anos de idade, as variações associadas ao sexo não são 

significativas (BRASIL, 2006). 

Na população feminina, em geral, os tipos mais frequentes são a Incontinência 

Urinária de Esforço (IUE), responsável por quase metade dos casos diagnosticados, 

seguida da Incontinência Urinária de Urgência (IUU) e da Incontinência Urinária Mista 

(IUM) (MINASSIAN; DRUTZ, 2003). No entanto, entre idosos de ambos os sexos, a IUU é 

a de maior prevalência, seguida da IUE e IUM (MACIEL, 2004). 

As taxas de prevalência da IU sofrem variações de acordo com as características 

dos estudos, da definição e população alvo (DUBEAU; SIMON; MORRIS, 2006). É 
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estimado que somente uma de cada quatro mulheres sintomáticas busca por tratamento 

por considerar, inadvertidamente, que a IU é uma implicação natural da idade (YIP; 

CARDOZO, 2007). 

 

4. TIPOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA POPULAÇÃO FEMININA DE IDOSAS 

A IU pode ser classificada em transitória e estabelecida e os tipos mais comuns de IU 

estabelecida na população feminina de idosas são: IUU, IUE e IUM (MACIEL, 2004). 

4.1. Incontinência Transitória 

Condição clinica de início súbito, normalmente associada a alterações clínicas agudas 

como: delirium, infecções do trato urinário, uretrite e vaginite atróficas, restrições de 

mobilidade, aumento do débito urinário, medicamentos, impactação fecal e distúrbios 

psiquiátricos. O problema normalmente é resolvido quando são eliminados os fatores 

desencadeantes (MACIEL, 2004). 

4.2. Incontinência Estabelecida 

Na incontinência estabelecida quando a condição clínica permanece ao longo do tempo e 

não está relacionada a causas agudas e, sim, frequentemente, à hiperatividade ou 

hipoatividade do detrusor, flacidez da musculatura pélvica, alterações da pressão uretral, 

obstrução da via de saída ou distúrbios funcionais (MACIEL, 2004). 

Os diversos tipos de incontinência estabelecida apresentam distintas etiologias e 

fisiopatologias e é, pois, primordial a compreensão destes aspectos para que se tenha um 

resultado efetivo mediante o tratamento indicado (ABRAMS et al., 2002). 

Incontinência Urinária de Urgência 

A IUU é considerada o tipo de incontinência mais prevalente nos idosos de ambos os 

sexos, caracterizada por desejo urgente de urinar seguido de perda incontrolável de urina 

e volume residual pequeno. Está associada com frequência à hiperatividade do músculo 

detrusor: quando a lesão se localiza no trato urinário inferior é denominada instabilidade, 

cujas causas mais comuns são as cistites, os cálculos, os divertículos vesicais e a 

impactação fecal; quando localizada no sistema nervoso, é denominada como hiper- 

reflexia, estando comumente associada a doenças cerebrovasculares, doença de 
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Parkinson, demência, tumores cerebrais e medulares, espondilose cervical e hidrocéfalo 

de pressão normal (MACIEL, 2004). 

Incontinência Urinária de Esforço 

A incontinência urinária de esforço é o segundo tipo mais comum de incontinência entre 

as mulheres idosas e é marcada pela perda incontrolável de urina durante a tosse, o 

esforço, o espirro, o levantamento de objetos pesados ou qualquer manobra que aumente 

a pressão intra-abdominal, na ausência de contração do detrusor, e são decorrentes de 

dois mecanismos fisiológicos distintos: hipermotilidade uretral e a deficiência 

esfincteriana (MACIEL, 2004). 

 A hipermotilidade uretral é uma anormalidade representada pela fraqueza do 

assoalho pélvico decorrente de procedimentos cirúrgicos, envelhecimento e multiparidade 

e é avaliada como a causa mais frequente de incontinência de esforço (MACIEL, 2004; 

REIS et al., 2003) 

A deficiência esfincteriana intrínseca é observada com frequência e caracterizada 

pela perda urinária contínua – mesmo o paciente estando em repouso –, decorrente de 

abertura do colo vesical, associada a procedimentos cirúrgicos, desenervação do assoalho 

pélvico, diminuição dos níveis de estrogênio e radioterapia prévia (MACIEL, 2004) 

Incontinência Urinária Mista  

Na IUM, o paciente relata perda involuntária de urina e este quadro está associado à 

urgência e também a esforços, exercícios, espirro ou tosse (ABRAMS et al., 2003). Nestes 

casos, torna-se de fundamental importância a detecção do componente mais 

predominante para determinar a linha de tratamento que possibilite melhores resultados. 

5. TRATAMENTOS FARMACOLÓGICO E CIRÚRGICO 

A indicação do tratamento deverá ser precedida de minuciosa avaliação clinica a qual 

exige do profissional médico uma visão ampliada que contemple todas as peculiaridades 

do paciente idoso. Na avaliação básica, é realizada a anamnese, exame físico e, quando 

necessários, exames complementares (STABBE; SILVA; FREIRES, 2008). 

O tratamento para a IU está relacionado ao tipo de IU estabelecida. Dessa 

maneira, o paciente, bem como seus familiares e cuidadores, deverão sempre que possível 

participar do processo de seleção do tratamento que melhor se adéque ao caso, sendo 

consideradas as características individuais do paciente. 
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5.1. Tratamento Farmacológico 

O tratamento farmacológico surtirá melhores resultados quando associado a terapias 

comportamentais (SMELTZER; BARE, 2005). Os agentes anticolinérgicos são amplamente 

empregados no tratamento da IUU; porém, em idosos, a utilização de anticolinérgicos de 

curta ação pode ocasionar declínio cognitivo. As idosas incontinentes em uso de 

anticolinérgicos devem utilizar a formulação de ação prolongada como a oxibutina e 

tolterodina por apresentarem menor incidência de efeitos adversos (ROBERTS, 2001).  

Antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, doxepina, desipramina e 

nortripitilina, têm sido utilizados no tratamento da IU uma vez que aumentam a 

resistência do colo vesical e diminuem as contrações vesicais. A pseudoefedrina é 

prescrita para tratamento das IUE (SMELTZER; BARE, 2005).  

O uso de estrogênio “diminui a obstrução do fluxo da urina ao restaurar a 

integridade da mucosa, vascular e muscular da uretra”, podendo ser administrado via 

oral, transdérmica ou tópica (SMELTZER; BARE, 2005).  

5.2. Tratamento Cirúrgico 

De acordo com Palma (2003), o tratamento cirúrgico da IUE tem como objetivo a correção 

da hipermobilidade do colo vesical, buscando mantê-lo em posição intra-abdominal, 

através de sua suspensão ou reforço do assoalho pélvico, na presença de alteração 

anatômica do assoalho pélvico, ou lesão esfincteriana intrínseca da uretra com aumento 

da resistência uretral. Para correção cirúrgica, destacam-se as diferentes abordagens 

descritas a seguir: 

Via vaginal - A cirurgia de Kelly-Kennedy é bem difundida e consiste na plicatura do 

tecido parauretral. Durante seguimento, apresenta índices de sucesso progressivamente 

menores e, em médio prazo, o suporte do assoalho pélvico torna-se novamente 

inadequado (PALMA, 2003). 

Via suprapúbica - Representada por duas técnicas: a de Marshall-Marchetti-Krantz e a 

Colpossuspensão a Burch. 

Na técnica de Marshall-Marchetti-Krantz, é feita a fixação da fáscia periuretral ao 

periósteo do púbis. Durante seguimento prolongado, apresenta índice de 85% de sucesso 

(PALMA, 2003). 
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Na técnica de Colpossuspensão a Burch, a fáscia perivaginal é fixada ao 

ligamento de Cooper e os índices de sucesso obtidos são semelhantes aos da técnica 

anterior (PALMA, 2003). 

Via combinada sob controle endoscópico - São realizadas suturas de apoio através da 

introdução de agulhas especiais com controle endoscópico, para a tração dos fios na 

parede vaginal ou nos tecidos periuretrais, os quais são fixados na aponeurose do 

músculo reto abdominal. Obtêm-se, deste modo, o alongamento da uretra e a suspensão 

do colo vesical que, durante o esforço abdominal, mantém-se fixo. Durante seguimento, 

com prazos de cinco e sete anos, o índice de cura é de 50% (PALMA, 2003). 

Correção da insuficiência esfincteriana - Tem como objetivo aumentar a resistência 

uretral, através de injeções periuretrais ou de slings (PALMA, 2003). 

Injeções periuretrais - São indicadas no tratamento da IUE esfincteriana sem 

hipermotilidade do colo vesical associada. Substâncias biocompatíveis, como a pasta de 

teflon, o colágeno bovino purificado e estabilizado, a lipoinjeção autóloga e os balões 

periuretrais, são injetadas entre a submucosa uretral e o envelope muscular da uretra, 

objetivando produzir a coaptação uretral (PALMA, 2003). 

Slings - Há muito tempo, os slings pubovaginais foram descritos como sendo uma 

alternativa para o aumento da resistência uretral e compõem um procedimento simples 

que apresenta resultados efetivos (PALMA, 2003). 

Os slings oferecem bons resultados nos casos de IUE e representam uma técnica 

na qual “obtém-se uma alça pubovaginal ou sling que dará apoio posterior e coaptará a 

mucosa uretral quando da sua descida fisiológica durante o esforço”. São utilizados 

retalhos de aponeurose e materiais sintéticos ou absorvíveis - o que propicia a abordagem 

combinada por via vaginal e abdominal.  

Atualmente, têm sido realizadas simplificações dos slings, destacando-se o 

suporte tendíneo vaginal (STV), também conhecido como TVT (“Tension-free vaginal 

tape”), que é um procedimento micro invasivo que pode ser realizado em nível 

ambulatorial, com anestesia local (PALMA, 2003). 

6. TRATAMENTO CONSERVADOR 

O tratamento conservador deverá ser sempre a opção prioritária frente à IU; todavia, para 

que seja uma medida efetiva, é importante que se realize uma minuciosa coleta de dados 

clínicos, como as causas da IU, a mobilidade do paciente, a avaliação postural geral, a 
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avaliação do assoalho pélvico, além de testes específicos objetivando quantificar a perda 

urinária (MACIEL, 2008).  

Entre os tratamentos conservadores que mais se adéquam a mulheres idosas, 

destacamos as terapias do comportamento, treinamento e reabilitação do assoalho 

pélvico, treinamento vesical e biofeedback e eletroestimulação endovaginal (MACIEL, 

2008). 

6.1. Terapias do comportamento 

Para que seja desenvolvida a abordagem comportamental, é necessária a confecção do 

diário miccional contendo as informações relativas a horários de micção, volume e tipo de 

líquido ingerido, horários e circunstâncias de perdas urinárias. Através deste diário, 

podemos identificar os fatores agravantes das perdas e desenvolver a técnica do 

treinamento do hábito baseada no padrão estabelecido no diário miccional, propondo 

intervalos variáveis entre as micções. A terapia do comportamento inclui, também, 

medidas preventivas tais como a eliminação ou diminuição do uso de álcool, cafeína e 

cigarro (MACIEL, 2008). 

É importante destacar que muitas idosas optam pela restrição da ingesta hídrica 

tentando minimizar os desagradáveis efeitos da incontinência - conduta esta prejudicial 

ao funcionamento adequado do organismo, predispondo às infecções do trato urinário, 

constipação intestinal e desidratação.  

O ambiente em que a idosa está inserida também exerce notável impacto no 

tratamento. Medidas como facilidade de acesso a banheiros, iluminação adequada e 

utilização de coletores (urinol, papagaio ou comadres) à beira do leito contribuem para 

melhora do quadro. 

6.2. Treinamento e reabilitação do assoalho pélvico 

A musculatura do assoalho pélvico é responsável pela sustentação dos órgãos pélvicos, 

possui ligações nervosas com a bexiga e exerce importante papel no controle da micção. O 

objetivo do treinamento e reabilitação do assoalho pélvico é aumentar a força e o volume 

dos seus músculos. Destacamos os exercícios de Kegel e os cones vaginais para este 

fortalecimento. 
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Exercícios de Kegel  

Criados pelo Dr. Arnold Kegel, na década de 40, com a finalidade de fortalecer os 

músculos do assoalho pélvico, esses exercícios apresentam resposta satisfatória a curto 

prazo no tratamento da IUE, IUM, e a longo prazo no tratamento da IUE. Estima-se que 

estes exercícios reduzam os episódios de incontinência em 95% dos casos (MACIEL, 2008).  

São exercícios simples de fácil assimilação que podem ser realizados em diversos 

locais e em diferentes posições (deitada, em pé ou sentada). É necessário que a idosa tenha 

função cognitiva preservada e que seja constantemente motivada a aderir ao 

procedimento (RODRIGUES; MENDES, 1994).  

Durante os exercícios de Kegel, a idosa é orientada a identificar a localização de 

seus músculos pélvicos a fim de desenvolver aptidão em contrair voluntariamente a 

musculatura perineal por determinado tempo, o qual é indicado mediante avaliação do 

profissional de saúde (BRASIL, 2006). 

A recomendação para um treinamento eficaz de força é de oito a doze contrações 

lentas e próximas da força máxima, mantendo a contração por tempo mínimo de seis 

segundos, em três séries. A frequência em que devem ocorrer os exercícios, para se obter 

resultados satisfatórios, é de três a quatro vezes por semana (BRASIL, 2006). 

Cones vaginais 

Técnica complementar utilizada em pacientes que fazem uso dos exercícios de 

fortalecimento da musculatura pélvica e consiste na introdução endovaginal de cones de 

pesos diversos. A paciente para manter o cone, que naturalmente tende a deslizar, produz 

uma contração reflexa da musculatura do assoalho pélvico - o que auxilia no 

fortalecimento dos músculos perineais (MACIEL, 2008). 

O uso dos exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica, combinado com a 

utilização de cones vaginais, é considerado uma técnica de baixo custo e de fácil execução 

quando avaliada a efetividade do tratamento. A cura ou redução dos sintomas foi 

observada em 14% das mulheres submetidas ao tratamento (MACIEL, 2008). 

6.3. Treinamento vesical 

Técnica utilizada em idosas portadoras de IUU que tenham preservadas as capacidades 

física e mental e que se apresentem motivadas ao treinamento. Através de técnicas de 

relaxamento e contração da musculatura do assoalho pélvico, a idosa reaprende o controle 

da micção. Esse método apresenta significativos resultados de 57% na redução do número 
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de episódio da incontinência e estes valores se mantém após treinamento durante seis 

meses (MACIEL, 2008) 

O aumento no intervalo de tempo entre as micções implica o aumento da capacidade 

vesical promovendo significativa melhora na instabilidade do padrão de micção da idosa 

(MACIEL, 2008). 

Esta técnica consiste em estabelecer intervalos pequenos entre as micções e 

promover o aumento progressivo até que seja possível manter um intervalo de três a 

quatro horas entre as micções. A idosa deverá ser instruída a, durante os episódios de 

urgência, sentar-se ou levantar-se, inspirar profundamente e expirar lentamente, e, 

simultaneamente, tentar contrair a musculatura pélvica, mentalizar que a sensação de 

urgência está controlada e, só então, dirigir-se lentamente ao banheiro (BRASIL, 2006). 

6.4. Biofeedback 

É definido como a técnica através da qual as informações usualmente inconscientes acerca 

do processo fisiológico possam ser convertidas em informações visuais, auditivas ou 

táteis, visando a facilitar a percepção do paciente e a orientar o trabalho do terapeuta 

(ABRAMS et al., 2003). 

Para a aplicação desta técnica, que deve ser desenvolvida em centros específicos, 

tornam-se necessárias a presença de profissionais especializados e a utilização de 

aparelhos especiais. A idosa deverá ser orientada a contrair os músculos pélvicos de 

forma seletiva, mantendo o relaxamento de outros grupos musculares, como os da coxa, 

nádegas e abdominais. Esta técnica propicia a percepção da idosa acerca dos diferentes 

grupos musculares, favorecendo, deste modo, a obtenção do controle voluntário dessas 

estruturas, o qual é usualmente é associado à cinesioterapia e ou à eletroestimulação 

endovaginal. Um estudo randomizado e controlado, com 222 pacientes que não 

apresentavam quadro de demência associado, aponta a redução na IUU e IUM em 63% 

dos casos (MACIEL, 2008). 

6.5. Eletroestimulação endovaginal  

A eletroestimulação é uma técnica que utiliza pequenos eletrodos os quais são 

introduzidos na região endovaginal com o objetivo de promover a contração passiva da 

musculatura do assoalho pélvico (POLDEN, 2005).  

Este procedimento pode ser utilizado para provocar a inibição do músculo 

detrusor bem como para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. É válido 



170 Incontinência urinária na população feminina de idosas 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 1, Ano 2010 • p. 159-175 

ressaltar a necessidade da presença de um profissional especializado e da utilização de 

aparelhos especiais e tal técnica deve ser desenvolvida em centros específicos (POLDEN, 

2005).  

Os eletrodos endovaginais são conectados a um aparelho que gera impulsos 

elétricos os quais promovem a contração muscular. Esta contração ocorre por meio da 

utilização de corrente bifásica ou alternada com frequência de 10 Hz, 20 Hz, 35 Hz e 50Hz, 

variando conforme a tolerância do paciente. Usualmente, as frequências mais utilizadas 

são até 10 Hz para instabilidade do detrusor e entre 20 e 50 Hz no reforço muscular 

(GROSSE; SENGLER 2002, MACIEL 2008). 

A eletroestimulação endovaginal apresenta significativos índices de redução da 

perda urinária, cura da incontinência e melhora da percepção da paciente acerca de seu 

corpo (MACIEL, 2008). 

7. REPERCUSSÕES NA QUALIDADE DE VIDA 

A abordagem do tema qualidade de vida (QV) tem sido de grande relevância nos últimos 

anos, sobretudo aqueles relacionados a sua mensuração ou a sua avaliação - seja no 

contexto individual ou no coletivo.  

O Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (Grupo 

WHOQOL) define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo acerca da sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL Group, 

1998). 

Definir qualidade de vida na velhice torna-se uma tarefa complexa, “pois tanto a 

velhice quanto a qualidade de vida são eventos dependentes do tempo” (IRIGARAY; 

TRENTINI, 2009). A QV na velhice pode sofrer influências de percepções e de valores 

pessoais, éticos, culturais e religiosos (SANTOS et al., 2002). 

A QV é “uma noção eminentemente humana, aproximada do grau de satisfação 

encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e a própria estética existencial” 

(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

A partir de 1997, a ICS passa a recomendar que medidas de QV sejam incluídas 

como complemento adicional aos tradicionais parâmetros clínicos em todas as pesquisas 

clínicas sobre IU (TAMANINI et al. 2004). 
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Existem diversas maneiras de avaliar QV, “mas somente questionários 

psicométricos e autoaplicáveis podem medir a condição e a perspectiva do paciente” 

(D’ANCONA et al., 2006). Entre os questionários traduzidos e validados para a língua 

portuguesa para uso em pesquisas clínicas no Brasil, destacamos o “International 

Consultation On Incontinence Questionnaire-Short Form” (ICIQ – SF), que pode ser 

aplicado durante a avaliação de idosas incontinentes (TAMANINI et al., 2004). 

O ICIQ-SF é um questionário simples, breve e autoadministrável, sendo possível, 

através de sua utilização, avaliar rapidamente o impacto da IU na qualidade de vida e 

qualificar a perda urinária de pacientes de ambos os sexos. Foi originalmente 

desenvolvido e validado na língua inglesa por Avery et al. e traduzido para a língua 

portuguesa, com a devida adaptação cultural e validação para uso em pesquisas clínicas 

no Brasil (TAMANINI et al., 2004). 

As alterações decorrentes da IU promovem expressivas alterações na qualidade 

de vida das idosas trazendo, a cada dia, consequências físicas, sociais e emocionais, 

desencadeando o isolamento e repercutindo na autoestima. Podem propiciar, também, 

quadros depressivos e situações constrangedoras, bem como interferir de forma direta ou 

indireta na comunidade em que estão inseridas. 

O medo e a vergonha em compartilhar os sintomas, associados às dificuldades 

sociais decorrentes, são fatores agravantes para a omissão do problema aos profissionais 

de saúde bem como aos familiares, os quais, muitas vezes, tomam conhecimento da 

situação a partir do momento em que a mulher é idosa e necessita de cuidados pessoais 

8. ABORDAGEM DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR FRENTE À IU NA TERCEIRA 
IDADE 

Os diversos tipos de IU apresentam distintas etiologias – fato que reforça a importância de 

uma adequada abordagem frente às idosas portadoras de IU. O profissional da saúde, 

para tanto, deve compreender as peculiaridades do envelhecimento, prevalência da 

incontinência nesta faixa etária, tipos de incontinência que mais acometem as idosas e 

indicações adequadas referentes às distintas formas de tratamento. Dessa maneira, o 

profissional devidamente capacitado auxiliará na promoção de um envelhecimento 

saudável, atuando na manutenção e constante melhora da capacidade funcional, bem 

como na reabilitação das comorbidades presentes, garantindo, assim, a integração das 

idosas ao meio em que vivem. 
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A IU não pode ser considerada como um processo natural do envelhecimento e, 

sim, como um estado anormal, enfatizando que as alterações decorrentes da IU 

promovem significativas interferências na qualidade de vida das idosas, que através de 

uma abordagem adequada poderá, na maioria dos casos, ser minimizada ou resolvida 

(CULLIGAN; HEIT, 2000). 

A determinação do diagnóstico de IU é um enfoque específico do médico 

pautado na “avaliação clínica da incontinência que destaca as disfunções do sistema 

urinário e efeitos nos demais sistemas corporais” (RODRIGUES; MENDES, 1994), bem 

como a realização de exames complementares.  

A abordagem multidisciplinar no incontinente é relevante, tendo em mente que 

cada profissional de saúde deverá atuar de forma integrada com os demais na sua área de 

atuação. Esta conduta acrescentará benefícios às idosas que necessitam de compreensão, 

carinho e cuidados.  

Uma vez reconhecida à presença da IU, deve-se realizar uma minuciosa coleta de 

dados clínicos, causas da IU, mobilidade do paciente, avaliação postural geral, avaliação 

do assoalho pélvico, além de testes específicos objetivando quantificar a perda urinária e a 

meta fixada na correção da disfunção ou alteração que causa perda urinária (MACIEL, 

2008). 

 Mediante a assistência do profissional da saúde qualificado, a idosa pode ser 

favorecida com a conscientização de que os sintomas que tanto lhe afligem podem ser 

melhorados e até mesmo sanados. 

A equipe interdisciplinar deve estar atenta à importância da abordagem da 

incontinência na rotina de avaliação de toda pessoa idosa, lembrando sempre que, 

normalmente, “a pessoa com incontinência não comparece a consulta por esse problema, 

nem dá essa informação de forma voluntária” (BRASIL, 2006).  

A omissão do problema está intimamente relacionada aos sentimentos de 

vergonha em compartilhar seus sintomas e à crença de ser a IU uma consequência normal 

do envelhecimento. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa de vida dos idosos tem aumentado significativamente nos últimos anos 

possibilitando maior longevidade e, como consequência, o envelhecimento destaca-se 

como uma realidade na grande maioria das sociedades e torna-se um grande desafio à 

ciência.  
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Observou-se que condições crônicas podem se desenvolver no envelhecimento, 

sendo uma dessas a IU que afeta homens e mulheres. Embora a maior prevalência de 

casos ocorra, principalmente, entre mulheres idosas, pode-se verificar que, após idade 

avançada, a incidência de IU é bastante próxima para idosos de ambos os sexos. Contudo, 

a ocorrência de IU entre idosos não deve ser considerada como um fato natural da faixa 

etária, visto que existem diversas causas que podem desencadear esse evento. 

Considera-se que a IU interfere de forma negativa na qualidade de vida das 

incontinentes, uma vez que gera problemas de ordem física, social, emocional e 

econômica. 

Pondera-se que a adequada abordagem da equipe interdisciplinar venha a 

favorecer o envelhecimento de maneira saudável e mediante intervenções conservadoras 

tornar-se-á possível a melhoria da capacidade funcional das idosas, bem como a 

reabilitação das comorbidades existentes, promovendo, assim, a integração social dessas 

mulheres. 

Recomenda-se que o tratamento conservador, por ser considerado menos 

invasivo, deva ser amplamente divulgado e aprimorado entre os profissionais de saúde e 

proposto às mulheres idosas incontinentes. Entretanto, é premente que o profissional 

compreenda que, independente da forma de tratamento, a relação entre profissional e 

idosa deve estar permeada por respeito às individualidades, haja vista que cada idosa é 

um ser único e as repercussões da IU na vida de cada uma delas acontecem de maneira 

peculiar. 
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