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RESUMO 

 

Introdução: A Incontinência Urinária (IU) é definida pela perda involuntária de urina que pode 

afetar o desempenho sexual. Objetivo: avaliar o impacto da incontinência urinária na função 

sexual feminina. Método: trata-se de um estudo misto. A pesquisa foi desenvolvida em 

ambulatório de uroginecologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) e uma 

clínica particular Pelvic Clinic em Fortaleza. A coleta de dados ocorreu de setembro de 2016 a 

julho de 2017, por meio de entrevistas individuais. Os instrumentos aplicados foram: a ficha 

de identificação utilizada no ambulatório de uroginecologia da MEAC; o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB), proposto pela Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP); International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form 

(ICIQ-SF) que avalia o impacto da IU na qualidade de vida e qualifica a perda urinária; 

Female Sexual Function Index (FSFI) que avalia a função sexual de mulheres sexualmente 

ativas e um roteiro de entrevista individual semiestruturada baseado no The Pelvic Organ 

Prolapse/Urinary Incontinence Questionnaire-IUGA revised (PISQ–IR) para avaliar a 

satisfação sexual. Os dados quantitativos foram analisados no Programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) versão 20.0 e os dados 

qualitativos foram avaliados por meio do uso da análise de conteúdo de Bardin e do software 

IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da MEAC sob parecer 1.739.920. 

Resultados: A amostra foi composta por 88 mulheres com IU de esforço ou mista, a idade 

variou entre 30 e 79 anos, 45,4% possuem baixo nível de escolaridade, 69,3% são casadas ou 

vivem em união estável. Quanto ao CCEB, a classe C (38,6%) foi a mais predominante, 

seguida da classe DE (27,3%), classe B (26,1%) e classe A (8%). Em torno de 68% das 

participantes são atendidas em instituição pública de saúde. A interferência negativa da IU na 

vida sexual está associada à IU mista (p=0,01), à perda de urina durante a penetração 

(p<0,01), à frouxidão vaginal (p=0,03), à interferência da IU na vida diária de forma mais 

grave (p=0,03), à maior gravidade da IU e ao pior escore pelo ICIQ-SF (p=0,01). Conclusão: 

Os subtipos, a gravidade da IU, a frouxidão vaginal e a disfunção sexual apresentam 

associação com as subcategorias sexuais do roteiro baseado no PISQ-IR para mulheres com 

IU, corroborando uma interferência negativa da IU na vida sexual da mulher, o que sugere a 

necessidade de estratégias para a promoção da saúde sexual de mulheres com IU. 

 

Palavras-chaves: Incontinência Urinária. Sexualidade. Mulheres. 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Urinary incontinence (UI) is defined as the involuntary loss of urine that can 

affect sexual performance. Objective: to evaluate the impact of UI on female sexual function. 

Method: This is a mixed study. The research was developed in an urogynecology outpatient 

clinic of the Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) and a private clinic Pelvic 

Clinic in Fortaleza. Data collection took place from September 2016 to July 2017, through 

individual interviews. The instruments applied were: the identification form used in the 

ambulatory of uroginecologia of the MEAC; the Brazilian Economic Classification Criterion 

(CCEB), proposed by the Brazilian Association of Research Companies (ABEP); 

International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) that 

assesses the impact of UI on quality of life and qualifies urinary loss; The Female Sexual 

Function Index (FSFI) that assesses the sexual function of sexually active women and a semi-

structured individual interview script based on The Pelvic Organ Prolapse / Urinary 

Incontinence Questionnaire- IUGA revised (PISQ-IR) to assess sexual satisfaction. 

Quantitative data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

Inc., Chicago, USA) version 20.0 and qualitative data were evaluated using Bardin content 

analysis and IRAMUTEQ (R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). The study was approved by the ethics committee of MEAC under number 

1.739.920. Results: The sample consisted of 88 women with UI of stress or mixed, age ranged 

from 30 to 79 years, 45.4% had low level of schooling, 69.3% were married or lived in a 

stable union. As for CCEB, class C (38.6%) was the most predominant, followed by class DE 

(27.3%), class B (26.1%) and class A (8%). About 68% of the participants are attended at a 

public health institution. The negative UI interference in sexual life is associated with mixed 

UI (p = 0.01), loss of urine during penetration (p <0.01), vaginal looseness (p = 0.03), UI 

interference in life (p = 0.03), higher UI severity, and worse ICIQ-SF score (p = 0.01). 

Conclusion: Subtypes, UI severity, vaginal laxity, and sexual dysfunction are associated with 

the sexual subcategories of the PISQ-IR based script for women with UI, corroborating for a 

negative UI interference in women's sexual life. Those suggests the need for strategies to 

promote the sexual health of women with UI. 

 

Keywords: Urinary incontinence. Sexuality. Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Disfunção do assoalho pélvico (DAP) é a incapacidade do assoalho pélvico de 

executar a sua ação de apoio aos órgãos urinário, genital e anorretal e/ou a sua incapacidade para 

gerar funcionamento adequado desses órgãos (HAYLEN et al.,2010). A disfunção pode ser 

limitada a um único órgão, no entanto pode ser comum o acometimento de mais de um. 

Normalmente, atingem mulheres em idades diversas, sendo mais vulneráveis aquelas que estão no 

período do climatério e multíparas (JARRET, 2010; ALMEIDA et al., 2011). 

Segundo estudo desenvolvido nos Estados Unidos da América (EUA), as doenças por 

DAP aumentarão significativamente, e em torno de 43,8 milhões de norte-americanas sofrerão de 

pelo menos um tipo de DAP em 2050 (WU et al., 2009). 

Os fatores de risco para a DAP incluem idade, paridade, histerectomia, cirurgias 

prévias para correção de prolapsos de órgãos pélvicos (POP) e desordens do colágeno. Sendo 

controversos os seguintes fatores: obesidade, peso do recém-nascido, tosse crônica e história 

familiar (SWIFT et al., 2005). O risco de DAP pode ser potencializado por alterações nos 

músculos do assoalho pélvico (MAPs). Dentre as DAPs estão a incontinência urinária (IU), os 

POPs, as disfunções anorretais e as disfunções sexuais (BUMP; NORTON, 1998; ALMEIDA et 

al., 2011). 

A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência 

(International Continence Society - ICS) como a queixa de qualquer perda involuntária de urina 

(HAYLEN et al., 2010). 

Vários são os tipos de IU. A IU de esforço (IUE) é toda perda de urina involuntária 

associada à tosse, ao espirro e ao esforço. A IU de urgência (IUU) refere-se à perda de urina 

involuntária associada à urgência miccional. A IU postural é a perda involuntária de urina 

associada à mudança de posição do corpo. A enurese noturna é a perda de urina involuntária 

durante o sono. A IU mista (IUM) é perda de urina involuntária associada à urgência miccional e 

ao esforço físico. A IU contínua é a perda involuntária de urina de forma contínua. A IU insensível 

é a perda involuntária de urina que a mulher não apresentou conhecimento de como ela ocorreu. A 

IU coital é a perda de urina involuntária durante o sexo (HAYLEN et al., 2010). 

O Brasil tem hoje uma população de cerca de 190 milhões de habitantes dos quais 

aproximadamente 56% são mulheres, e cerca de um terço da população feminina é acometida pela 

IU (VIANA et al., 2012). 

Estudo prospectivo, realizado no Rio de Janeiro, no Brasil, com 190 mulheres com 

DAP, obteve um perfil de participantes com média de idade de 54 anos, prevalência de IU de 
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40,54%, evidenciou que as mulheres com DAP são mais velhas e têm um maior número de 

gestações, partos vaginais e cesarianas (PORTELLA et al., 2012). 

Um estudo transversal realizado no Paquistão com 5064 mulheres com média de idade 

de 32 anos, a maioria casada e com baixa escolaridade que objetivou avaliar a prevalência da IU 

conclui que a prevalência de IU foi de 11,5%. O subtipo mais comum era a IUE (4,7%), seguido 

de IUU (3,2%), IUM (2,8%) e IU contínua (0,5%). Em torno de 52% das participantes com IU 

referiram perda diária e 45% afirmaram grande ou moderado impacto da IU na execução das 

atividades diárias. Apenas 15,7% das mulheres com IU buscaram atendimento médico (JOKHIO 

et al., 2013). 

Pesquisa transversal realizada na Austrália objetivou investigar a taxa de IU em 

mulheres jovens, seus fatores de risco potenciais e efeito sobre a qualidade da vida com amostra 

de 1002 mulheres, faixa etária de 16 a 30 anos, evidenciou que a taxa de IU foi de 12,6%. A IU foi 

mais prevalente em jovens que eram sexualmente ativas e sem o uso de anticoncepcionais orais 

(21,5%). Mulheres com IU relataram menor bem-estar geral e apresentaram maiores evidências 

relacionadas à ansiedade, depressão e autocontrole (O‟HALLORAN et al., 2012). 

Estudo caso-controle produzido na Turquia, com objetivo de avaliar os efeitos da IU 

na qualidade de vida de mulheres, incluiu 150 mulheres com IUE ou IUM (40 com IUE e 110 com 

IUM) e 150 mulheres saudáveis, com idades entre 15 e 49 anos, concluiu que o condicionamento 

físico, a vitalidade, e a convivência social foram mais afetados em participantes com IUM e 

qualidade de vida de mulheres com IU é significativamente menor do que as mulheres sem IU 

(BALCI et al., 2012). 

Inquérito realizado em Taiwan cujo objetivo era avaliar a prevalência e fatores de risco 

de IU e seus efeitos na qualidade de vida em 4.661 mulheres com faixa etária entre 35 e 64 anos 

evidenciou prevalência de IU das participantes com idade entre 35-44 anos (14,7%), 45-54 anos 

(24,7%) e 55-64 anos (32,4%). Foram identificados como fatores de risco para IU: maior idade, 

maior paridade, maior IMC (Índice de Massa Corporal), terapia de reposição hormonal (TRH) 

regressa, ter uma doença psiquiátrica, hiperlipidemia e doenças respiratórias. Os efeitos negativos 

sobre a qualidade de vida da IU são maiores quando comparada as demais doenças crônicas 

(HORNG et al., 2013). 

A perda de urina contribui para que haja inibição social, disfunção sexual e redução no 

progresso profissional podendo ser associada ao afastamento social, estresse, depressão, 

retraimento, condições incapacitantes e baixa autoestima (MENEZES et al., 2012). 
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1.1 Sexualidade feminina 

 

A sexualidade é experimentada pelo ser humano durante toda a vida e inclui sexo, 

identidade, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Pode ser manifestada por 

pensamentos, crenças, atitudes, comportamentos e relacionamentos. As relações entre fatores 

biopsicossociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos e religiosos podem 

exercer grande atuação sobre a sexualidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Os fatores de riscos que podem afetar a expressão da sexualidade são padrão 

socioeconômico, escolaridade, fatores psicológicos e interpessoais, patologias físicas como cancro 

e infertilidade, doença neurológica, endócrina ou vascular, procedimento cirúrgico no aparelho 

genital, abuso sexual, uso de fármacos como anticoncepcionais orais e antidepressivos e alterações 

hormonais fisiológicas como menopausa e amamentação (NAJAFABADY; SALMANI; ABEDI, 

2011). 

Master e Johnson (1960) estabeleceram que a resposta sexual acontece de forma linear 

e sequencial para homens e mulheres em quatro fases: excitação, platô, orgasmo e resolução. 

Kaplan (1960) recomendou uma alteração no modelo de resposta sexual, inserindo o desejo 

sexual, considerando em três fases: desejo, excitação e orgasmo. A Associação Psiquiátrica 

Americana (1980) defende um modelo composto por 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e 

resolução. A partir de muitos questionamentos sobre tais modelos, Basson et al. (2004) 

descreveram um modelo não-linear de resposta sexual feminina associando as motivações e a 

relação de diversos fatores psicossociais.  

Segundo o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (2014), disfunção 

sexual é definida como uma associação diversa de transtornos que pode ser identificada como uma 

perturbação importante na capacidade do indivíduo de ter uma resposta sexual ou de desfrutar do 

prazer sexual (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

As disfunções sexuais femininas (DSF) podem ser classificadas em: transtorno do 

interesse/excitação sexual feminino, transtorno do orgasmo feminino, transtornos da dor gênito-

pélvica/penetração, induzida por substância, especificada e não especificada (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

O transtorno do interesse/excitação sexual feminino refere-se à falta a ou redução 

significativa do interesse ou da excitação sexual, que pode ser evidenciada por: falta ou redução de 

interesse, pensamentos, iniciativa, excitação/prazer sexual durante a atividade sexual em quase 

todos ou em todos os encontros sexuais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

O transtorno do orgasmo feminino compreende a presença de retardo, infrequência 
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acentuada ou ausência de orgasmo, intensidade reduzida de sensações orgásmicas em quase todos 

ou em todos os momentos de atividade sexual (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014). 

O transtorno da dor gênito-pélvica/penetração ocorre em decorrência de dificuldades 

associadas à penetração vaginal durante a relação sexual, como a presença de dor vulvovaginal ou 

pélvica intensa, medo ou ansiedade intensa de dor vulvovaginal ou pélvica, tensão ou contração 

acentuada dos MAPs durante tentativas de penetração vaginal (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

A disfunção sexual induzida por substâncias é gerada pelas ações fisiológicas diretas 

como, por exemplo, drogas, fármacos e toxinas. Quanto à disfunção sexual não especificada é que 

não está especificamente classificada. 

Investigar a sexualidade de mulheres que não são sexualmente ativas é desafiador. 

Muitas vezes, as mulheres optam por participar de estudos sem espontaneidade e evitam dar 

respostas aos questionamentos e indagações (PARAMESHWAR et al., 2017). 

Alguns profissionais de saúde diante de indagações de ordem sexual não sabem como 

devem proceder e, quando decidem agir, adotam práticas errôneas. Eles conhecem sobre as 

doenças e seus tratamentos, mas poucos dominam sobre a sexualidade humana. A equipe 

multidisciplinar deve ter o conhecimento sobre a resposta sexual humana, respeito e ética no 

cuidar da sexualidade do outro (GARCIA; LISBOA, 2012). 

Quanto à população feminina brasileira, 30% das mulheres apresentam alguma 

limitação sexual e 5% foram submetidas a algum tratamento. Os aspectos da vida mais atingidos 

por relatos de origem sexual foram: autoestima, relação com o parceiro, com os filhos, com a 

sociedade, atividade laboral e entretenimento. As disfunções sexuais femininas mais comuns são o 

transtorno do desejo, excitação, orgasmo e da dor durante a relação sexual. (ABDO, 2004). Desta 

forma, as disfunções sexuais corroboram para a redução significativa na qualidade de vida e dos 

relacionamentos que a mulher está inserida (BURRI et al., 2012).  

Um estudo realizado em Dublin na Irlanda com 157 participantes, sendo a maioria 

mulheres e casadas, concluiu que pessoas podem se sentir perturbadas (67%), embaraçadas (72%) 

ou ansiosas (68%) quando são questionadas sobre suas preocupações relacionadas à sexualidade 

(JAARSMA et al., 2010). 

Estudo pioneiro em Bangladesh do tipo transversal com 137 mulheres oriundas de 

ambulatório de ginecologia obtiveram como resultados: metade das participantes (51,8%) tinham 

um ou mais problemas sexuais associados, dispareunia (71,8%), redução no desejo sexual 

(54,9%), problemas na obtenção do orgasmo (43,66 %) e problemas relacionados à excitação 
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sexual (32,39 %) (JAHAN et al., 2012). 

 

1.2 Impacto da incontinência urinária na saúde sexual feminina  

 

Grande parcela de mulheres com IU possuem alterações na expressão da sexualidade, 

afetando negativamente a qualidade de vida sexual e podendo desenvolver disfunções sexuais 

(HIGA et al., 2010). Portanto, torna-se essencial realizar um levantamento desses estudos, a fim de 

se alcançar um maior entendimento sobre as fases do ciclo de resposta sexual mais afetadas em 

mulheres com IU. 

Deste modo, realizou-se uma revisão das produções científicas da área da saúde, 

incluindo artigos completos relacionados aos estudos sobre o impacto da IU na função sexual 

feminina. 

A elaboração de tal revisão ocorreu a partir de diversas fases como: reconhecimento da 

temática e da questão norteadora, determinação dos critérios de inclusão e exclusão, pesquisa 

bibliográfica, análise dos estudos incluídos e resumo dos resultados encontrados (BROOME, 

2000; GANONG, 1987). A primeira fase da revisão consistiu na delimitação do tema e na 

elaboração das questões norteadoras da pesquisa: Qual o impacto da IU (ICIQ-SF) na função 

sexual feminina (FSFI)? E qual o impacto da IU na saúde sexual feminina? 

Posteriormente, realizou-se a busca por artigos indexados nas bases de dados 

utilizando descritores. O levantamento dos artigos deu-se por meio: "ICIQ-SF" e "FSFI", Urinary 

Incontinence AND Sexual Health AND Women, combinados de forma simultânea. 

As bases de dados selecionadas para busca dos artigos, a saber: Google acadêmico, 

Bireme, Medical Literature Analysis and Retrieval System On-Line (Medline), Scopus, Cochrane, 

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

BDENF, IndexPsico e CINAHL. 

Na segunda fase, estabeleceram-se como critérios de inclusão para a seleção das 

publicações: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos 

idiomas português, inglês ou espanhol e conter informações pertinentes às perguntas norteadoras e 

artigos publicados até abril de 2017. Os critérios de exclusão foram: carta, editorial e artigos que 

não abordem tal temática.  

Na terceira fase, utilizou-se para coleta de dados um instrumento construído com a 

finalidade de identificar as características dos estudos, como: título do artigo, autores, método, 

base de dados, ano de publicação, país, tipo de publicação, objetivo, população, amostra, 

resultados e conclusões (URSI; GALVÃO, 2006). 
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O critério de classificação das evidências dos estudos selecionados para tal revisão é 

feito em sete níveis: nível 1 - revisão sistemática ou metanálise; nível 2 - ensaios clínicos 

randomizados controlados e bem delimitados; nível 3 - ensaios clínicos controlados sem 

randomização; nível 4 - estudos de casos controle e estudos de coorte; nível 5- estudos de revisão 

sistemáticos, descritivos e qualitativos; nível 6 - estudos descritivos ou qualitativos; nível 7 - 

opinião de autoridades e/ou relatórios de comitês de especialistas (MELNYK; FINEOUT-

OVERHOLT, 2011).  

Antes da aplicação do instrumento de pesquisa, realizou-se uma leitura rigorosa dos 

artigos para excluir os trabalhos que não abordassem o tema pesquisado. A seguir, na quarta fase, 

os estudos foram avaliados quanto a sua representatividade, resultados encontrados e relevância. 

Na fase referente à interpretação dos achados, procedeu-se a leitura exploratória, seletiva e 

interpretativa. 

No último passo, relacionado à divulgação do conhecimento sintetizado e avaliado na 

presente revisão, os resultados encontrados foram descritos em quadros ilustrativos e discutidos 

posteriormente. 

 

Quadro 1 - Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados de acordo com critérios estabelecidos e o uso dos termos 

“ICIQ" e "FSFI”. Fortaleza, CE, abril, 2017. 

 Google acadêmico  Bireme MEDLINE Scopus Cochrane Scielo Lilacs Total 

Produção 

encontrada 

235 13 11 17 4 2 1 283 

Outras 

temáticas 

231 1 6 11 4 1 0 254 

Repetido 0 12 5 6 0 1 0 24 

Total 

selecionado 

4 0 0 0 0 0 1 5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quadro 2 - Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados de acordo com os critérios estabelecidos e o uso dos 

descritores Urinary Incontinence AND Sexual Health AND Women. Fortaleza, CE, abril, 2017. 

  Medline Lilacs IBECS BDENF IndexPsico SCOPUS CINAHL Total 

Produção 

encontrada 

365 16 8 2 1 480 13 885 

Outras temáticas 356 16 8 2 1 453 12 848 

Repetido 6 0 0 0 0 18 1 25 

Total selecionado 3 0 0 0 0 9 0 12 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após a leitura dos resumos e seleção dos artigos para análise, realizou-se a busca dos 

artigos, encontrando-se 17 artigos na íntegra que foram submetidos à leitura, disposto na figura 1.  
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Figura 1 - Fluxograma Prisma. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As análises dos resultados facilitam a síntese de dados registrados no instrumento de 

coleta de dados e discussão dos achados encontrados a partir dos artigos (MENDES et al., 2008). 

A caracterização dos artigos incluídos na revisão com os respectivos autores, ano de 

publicação, objetivo, desenho, local do estudo, amostra, resultados, ano de publicação e periódico 

está disposta no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Distribuição dos estudos incluídos na revisão sobre o impacto da IU na função sexual feminina. Fortaleza, 

CE, abril, 2017. 

Autores Objetivo Desenho-local Amostra-Resultados Periódico 

Thiel et 

al., 2004 

Avaliar a resposta sexual e a 

qualidade de vida de pacientes 

com IU antes e após 

tratamento.  

Experimental 

Brasil 

Em torno de 27 pacientes com 

escore zero no ICIQ 

apresentaram aumento da 

média dos escores do FSFI 

nos domínios desejo (p<0,01), 

satisfação (p=0,05) e no 

escore total (p=0,01) 

Actas urologicas 

espanolas 

Tannenba

um,C. et 

al., 2006. 

Determinar se o estado de 

continência está associado à 

atividade sexual em mulheres 

idosas. 

Transversal 

Canadá 

Em torno 2.361 mulheres. As 

maiores quant. de perda de 

urina, IUE e enurese noturna 

estão associadas com 

atividade sexual. As mulheres 

mais velhas permanecem 

sexualmente ativas enquanto 

envelhecem, 

J Am Geriatr Soc 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tannenbaum%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16913988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tannenbaum%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16913988
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=72.%09The+relationship+between+sexual+activity+and+urinary+incontinence+in+older+women+
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independentemente do estado 

de continência (ICIQ-SF, SF -

12 e questões fechadas). 

Adile, B. 

et al., 

2006 

Avaliar a qualidade geral de 

vida e sexualidade de pacientes 

incontinentes 

 

Longitudinal 

Brasil 

Com 30 pacientes, IUE (59%) 

e IUM (26%) responderam ao 

ICIQ-SF e FSFI antes e depois 

do tratamento. O escore médio 

de ICIQ foi de 17 e 7 antes e 

após o tratamento (P<0,001). 

Os pacientes que fizeram 

cirurgia aumentaram o desejo 

(p = 0,02), satisfação (p=0,05) 

e escore total (p=0,02). Em 13 

pacientes, o escore ICIQ não 

aumentou: desejo (p= 0,01), 

satisfação (p=0,05) e 

pontuação total (p = 0,01).  

Urogynaecologia 

international 

journal 

Sen, I. et 

al., 2006 

Analisar os efeitos dos tipos de 

IU sobre a função sexual 

feminina (FSFI) 

Caso-controle 

Turquia 

Com 153 mulheres com IU. 

Todos os escores do domínio 

FSFI exceto lubrificação e dor 

foram estatisticamente 

significativos no grupo de IU 

(p=0,005). A IUM, quando 

comparada com outros tipos, 

teve um impacto significativo 

sobre a função sexual.  

Advances in 

Therapy 

Paick, J. 

S. et al.,
 

2007 

Examinar o impacto da 

gravidade da incontinência 

percebida pelo paciente (PISP) 

na qualidade de vida (QV) e na 

função sexual (FSFI) em 

mulheres com IU. 

Transversal  

Coréia do Sul  

 Amostra de 353 mulheres 

foram categorizadas nos três 

grupos de acordo com o PPIS; 

Leve, moderado e severo. Os 

domínios do FSFI como 

excitação, lubrificação, 

orgasmo e dor e escore total 

do FSFI foram 

significativamente diferentes 

entre os grupos. O PPIS 

influencia significativamente a 

QV e a função sexual. 

Neurourol Urodyn. 

Espuña-

Pons, M. 

et al., 

2009. 

Analisar a relação entre IU e 

sintomas de IUE e IU coital e o 

grau expresso por mulheres 

através do ICIQ-SF. 

Transversal 

Espanha 

Amostra de 1292, o ICIQ-SF 

foi mais elevado em mulheres 

com IU coital, (p<0,001). A 

IU coital parece estar 

associada com a presença de 

IUE e maior gravidade da IU 

medida pelo ICIQ-SF.  

Actas urológicas 

españolas 

Nilsson, 

M. et al., 

2011a 

Investigar o impacto da IU e da 

urgência sobre a vida sexual 

feminina e a prevalência de 

vazamento urinário durante a 

atividade sexual.  Explorar 

fatores que afetam o desejo 

sexual e a satisfação com a vida 

sexual. 

 

Transversal  

Suécia  

Mulheres sexualmente ativas 

(n =147). A maioria 

considerava a sexualidade 

importante em suas vidas. Um 

terço apresentou IU ao coito. 

Metade relatou que a vida 

sexual era prejudicada devido 

à sua IU ou urgência e 

estavam preocupados com a 

IU ao coito, e quase dois 

terços estavam preocupadas 

com dor e sentiam-se pouco 

atraentes. A insatisfação com a 

vida sexual correlaciona–se 

com a preocupação sobre IU 

Acta Obstet 

Gynecol Scand. 

https://link-springer-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/journal/12325
https://link-springer-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/journal/12325
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Paick%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335053
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Paick%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335053
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=69.%09Influence+of+self-perceived+incontinence+severity+on+quality+of+life+and+sexual+function+in+women+with+urinary+incontinence%09
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19229955
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19229955
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/21371000
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/21371000
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ao coito (BFLUTS e 

questionário semiestruturado). 

Liebergal

l-

Wischnit

zer M, et 

al., 2011 

Descrever a função sexual de 

mulheres com IUE leve a 

moderada, com ou sem prolapso 

de órgãos pélvicos (estágio 2) 

Observacional  

Israel 

Com 187 mulheres, a função 

sexual e a quantidade de 

vazamento urinário não estão 

associadas. As mulheres com 

urgência miccional eram mais 

velhas (p=0,04) e tinham 

escores de função sexual mais 

baixos. As mulheres com IUE 

leve à moderada apresentaram 

boa função sexual (PISQ-12 e 

I-QOl). 

J Midwifery 

Womens Health. 

Nilsson, 

M. et al., 

2011b 

Avaliar o impacto da IU 

feminina e da urgência sobre a 

vida sexual das mulheres e seus 

parceiros sexualmente ativos 

Observacional 

Suécia  

Com 99 casais com uma vida 

sexual ativa. 43% afirmaram 

que a IU da mulher 

prejudicava a vida sexual e 

49% têm preocupações sobre a 

IU durante a atividade sexual. 

A IU feminina e a urgência 

afetaram negativamente a vida 

sexual em quase metade das 

mulheres, em especial, o 

desejo sexual. 

Neurourology and 

Urodynamics 

Liang, C. 

C. et al., 

2012 

Investigar a alteração da função 

sexual em mulheres submetidas 

ao tratamento cirúrgico TOT 

(Trans Obturator Tape) para 

IUE. 

Prospectivo 

EUA 

Com 102 mulheres, o orgasmo 

e reações emocionais 

negativas durante a relação 

sexual pioraram (p<0,001). O 

clímax e as emoções pioraram 

no pós-operatório (IIQ-7, 

UDI-6 e PISQ-12). 

Int Urogynecol J 

 

Hayder 

et al., 

2012 

Investigar o impacto da IU na 

sexualidade e nas relações 

íntimas. 

Qualitativo 

Alemanha  

Com 32 mulheres e 10 

homens, a IU influenciou 

sexualidade, parcerias 

existentes, novas parcerias, e a 

busca de ajuda profissional. 

J Wound Ostomy 

Continence Nurs. 

 

Fashoku

n, T. B. 

et al., 

2013 

Descrever diferenças na relação, 

atividade e função sexual em 

mulheres com e sem DAP. 

Transversal 

EUA 

Com 505 mulheres, as taxas 

de atividade e função sexual 

não são diferentes entre 

mulheres com e sem DAP 

(FSFI). 

Int Urogynecol J 

 

Turhan, 

A. et al., 

2015 

Investigar os efeitos da IU sobre 

o funcionamento sexual das 

mulheres turcas 

Transversal 

Turquia 

Com 396 mulheres, os escores 

FSFI mostraram uma forte 

correlação negativa. Sugerem 

que a IU é um fator de risco 

independente para problemas 

sexuais femininos (FSFI). 

International 

Journal of Sexual 

Health 

 

Çayan, S. 

et al., 

2016. 

Investigar a prevalência de DSF 

e IU e fatores de risco 

associados. 

Transversal 

Turquia  

Com 1217 mulheres, ausência 

de correlação entre o escore 

FSFI total e o escore ICIQ-UI 

total.  

 

European Journal 

of Obstetrics & 

Gynecology and 

Reproductive 

Biology 

Lim et 

al., 2016 

Avaliar função sexual do casal e 

a relação entre função sexual e 

qualidade de vida.  

Caso –contole 

Malásia  

Com 134 casais com IU e 176 

casais sem IU. As mulheres 

com IUE tiveram menor 

função sexual geral, menor 

freq. de relações sexuais, 

menor satisfação (p <0,001) e 

maior comportamento de 

evitação (p = 0,026) (GRISS 

The journal of 

urology 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liebergall-Wischnitzer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23181643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liebergall-Wischnitzer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23181643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liebergall-Wischnitzer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23181643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liebergall-Wischnitzer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23181643
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/23181643
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/23181643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19229955
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19229955
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=The+effects+of+urinary+incontinence+on+sexuality%3A+Seeking+an+intimate+partnership+Hayder%2C+D.+2012
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=The+effects+of+urinary+incontinence+on+sexuality%3A+Seeking+an+intimate+partnership+Hayder%2C+D.+2012
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao ano de publicação dos artigos, observa-se número crescente de 

publicações a partir do ano de 2004. A partir de 2011 a 2017, houve uma produção de 11 artigos 

(64,7%). Ao analisar os locais de realização da pesquisa dos 17 artigos selecionados, percebe-se 

que 4 (28,5%) foram publicados no Brasil, sendo que a maioria é de origem estrangeira (n= 13, 

76,4%), demonstrando a necessidade da presença de estudos com o enfoque na realidade 

brasileira. 

Em relação ao nível de evidência do estudo, verificou-se 13 (76,4%) publicações de 

nível de evidência VI- evidências de estudos com delineamento não experimental, como pesquisa 

descritiva, correlacional e qualitativa ou estudos de caso, 3 (17,6%) de nível IV -séries temporais 

ou caso-controle e 1 (5,8%) de nível II - evidências de estudos individuais com delineamento 

experimental, indicando que as publicações incluídas neste estudo possuem nível diversificado de 

evidências. Os estudos demonstram associações significativas entre os sintomas miccionais e 

saúde sexual feminina evidenciada por impacto negativo e alterações no desempenho da 

sexualidade. 

Os principais aspectos que interferem na qualidade de vida das mulheres com IU são: 

sociais, sexuais, psicoemocionais e alterações na rotina de sono e repouso (GOMES et al., 2014). 

A revisão de literatura sobre a temática permite concluir que a perda miccional exerce 

grande influência na qualidade da vida sexual feminina, gerando menor frequência de relações 

sexuais (AUGE et al., 2018). 

As mulheres com IU apresentam maior risco para abstinência sexual, maior 

prevalência de disfunção sexual, afetando de forma negativa o desempenho da sexualidade 

(FELIPPE, 2015). 

As diretrizes de estudos qualitativos podem ser determinantes em temáticas escassas 

(LITTLE, 1998). A pesquisa etnográfica destinada à uroginecologia permite conectar valores e 

condutas, distinguir o cenário em que ocorrem e a atitude em relação ao processo saúde e doença 

inventário de Satisfação 

Sexual, ICIQ-LUTS e QOL-

qualidade de vida). 

Flores 

Sperandi

o et al., 

2016 

Verificar a prevalência de 

dispareunia no terceiro trimestre 

gestacional e fatores associados 

Transversal 

Brasil 

Com 202 puérperas, 

associação entre a IU no 3º 

trimestre (p<0,001) e 

dispareunia antes da gestação 

(p<0,01) (FSFI). 

Revista Brasileira 

de Saúde Mateno- 

Infantil 

Franco et 

al., 2017 

Avaliar a relação entre a força 

do MAP e a função sexual em 

mulheres na pós-menopausa e a 

relação entre IU e a disfunção 

sexual 

Transversal 

Brasil 

Com 113 mulheres, uma 

correlação fraca foi 

encontrada entre o escore 

FSFI total e o escore ICIQ-UI 

total (p = 0,03). 

International 

Urogynecology 

Journal 

https://link-springer-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/journal/192
https://link-springer-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/journal/192
https://link-springer-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/journal/192
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(BOYLE, 1994). 

A análise qualitativa direcionada à IU apresenta as seguintes finalidades: criar 

hipótese, desvendar novas perspectivas, interpretar os resultados qualitativos, qualificar os 

resultados da terapia ou intervenção, inserir a investigação quantitativa e melhorar os serviços de 

saúde (DOSHANI et al., 2009).  

Os estudos mistos articulam a investigação quantitativa e a exploração qualitativa, 

com indagações objetivas e subjetivas, inserindo avaliação estatística e textual de modo a 

assegurar melhor compreensão da problemática estudada (CRESWELL, 2007). 

Partindo desse contexto, faz-se o seguinte questionamento: como a incontinência 

urinária interfere na função sexual feminina? A realização deste estudo justifica-se porque existe 

uma necessidade de produção de pesquisas que busquem caracterizar a sexualidade de mulheres 

com IU com o uso de método misto, que associa abordagem quantitativa e qualitativa de modo a 

obter uma apreciação integral sobre a temática.  

Diante disso, torna-se relevante pelo fato de corroborar com a melhoria do cuidado à 

saúde sexual da mulher com IU, de modo a proporcionar melhor qualidade de vida desse público, 

com intuito de embasar cientificamente a prática clínica. Essa pesquisa é relevante para os 

profissionais de saúde, pois será mais um suporte de aprimoramento de conhecimento essencial 

para execução de práticas direcionadas e eficazes à saúde sexual de mulheres com IU.  
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2 OBJETIVOS:  

 

2.1 Objetivo geral: 

 

 Avaliar o impacto da incontinência urinária na função sexual feminina. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Investigar os dados sociodemográficos, histórico e queixas clínicas ginecológicas.  

 Compreender os aspectos qualitativos da vida sexual das mulheres com 

incontinência urinária. 

 Avaliar associações das queixas clínicas com as subcategorias qualitativas da vida 

sexual. 

 Verificar a gravidade da incontinência urinária feminina pela aplicação do ICIQ-SF 

com as subcategorias qualitativas da vida sexual. 

 Analisar a função sexual e sua associação com as subcategorias qualitativas da vida 

sexual.  
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo do estudo 

 

Trata-se de um estudo misto com base na Teoria Fundamentada, segundo Glaser e 

Strauss (1967) e Creswell (2014), que promove um melhor entendimento, trabalha de forma 

pragmática, receptiva às expressões dos indivíduos em um cenário importante e caracteriza a 

diversidade que se mostra durante o percurso. 

O delineamento misto compreende o uso de abordagem quantitativa e qualitativa, 

relacionando indagações diversas de modo a corroborar a produção de pesquisa de meios variados 

com a finalidade de explicar os acontecimentos examinados (CRESWELL; CLARK, 2015).  

As principais particularidades do delineamento misto: sincretismo, heterogeneidade, 

meios alternados, foco na pergunta norteadora do estudo, processamento crítico, representações e 

a associação de pontos entre si (TASHAKKORI; TEDDLIE, 2010). 

A aplicação deste método fundamenta-se, com as restrições evidenciadas, na 

metodologia qualitativa que podem ser atenuadas pelas tendências do método quantitativo e 

mutuamente. Logo, irá favorecer uma consonância entre os dados quantitativos e os qualitativos 

(CRESWELL, 2007). 

Destaca-se que em tal estudo está inserido o delineamento misto, pois, desde a 

concepção da pesquisa, os métodos quantitativos e qualitativos estiveram presentes (CRESWELL; 

CLARK, 2015). 

Em relação à aquisição dos dados, seguiu-se o método paralelo convergente, pois a 

coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de questionários de cunho quantitativo e, em 

seguida, foi realizado entrevista semiestruturada de referencial qualitativo. Enfatiza-se a etapa de 

elaboração dos resultados obtidos da coleta de dados que serão emparelhados, associados e 

representados, segundo demonstrado na figura 2.  

A partir do emprego do plano paralelo convergente, o investigador deve eleger de 

forma paritária os componentes quantitativos e qualitativos, promovendo uma interdependência 

durante a avaliação crítica e logo após ocorre associação dos resultados e apreciação integral 

(CRESWELL; CLARK, 2015) 

O método utilizado objetiva analisar dados sob variadas ópticas, que possam se 

integrar e esclarecer os acontecimentos estudados (MORSE, 1991). 

 

 



 
28 

Figura 2 - Plano paralelo convergente. 

 
Fonte: Adaptado de CRESWELL; CLARK (2013). 

 

A pesquisa exploratória avalia um fenômeno de interesse, realiza a descrição, investiga 

sua natureza e os fatores que a ele se associam (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).                                                          

O enfoque quantitativo faz o uso da coleta e análise de informações para trazer 

respostas às questões de pesquisa, de modo a realizar medições numéricas e análise estatística para 

estabelecer de forma precisa padrões de comportamento de uma determinada população. A 

pesquisa descritiva procura especificar propriedades e atributos de eventos que desejam explorar 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).   

A organização metodológica foi direcionada nas diretrizes da iniciativa STROBE (The 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) (VON ELM et al., 2014). 

O manejo da metodologia qualitativa foi baseado pelo COREQ (Consolidated Criteria for 

Reporting Qualitative Research) (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007).   

 

 



 
29 

3.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em ambulatório de uroginecologia que promove assistência a 

mulheres com incontinência urinária localizado em Fortaleza, na instituição pública Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand (MEAC) e em uma clínica particular, a Pelvic Clinic. 

 

3.3 População e amostra  

 

A amostra do estudo foi composta por 88 mulheres com IUE ou IUM em atendimento 

em ambulatório de uroginecologia de Fortaleza, que foram submetidas ao estudo urodinâmico, 

demonstrada na figura 3. Foram excluídas da pesquisa: mulheres com diagnóstico de bexiga 

hiperativa (SBH), POP de estágio >3, doença neurológica, demência, apresentar alguma doença 

relacionada à articulação da fala ou da audição que impeça de responder aos questionários.  

Quanto ao cálculo amostral, segundo o programa estatístico G*Power 3.1.9.2, o erro 

amostral máximo foi de 15% para a estimativa do impacto da IU nas queixas sexuais femininas, de 

modo a evidenciar o poder da amostra de 80% e o nível de confiança de 95%, conforme padrão 

estatístico estabelecido para pesquisas quantitativas (FAUL et al., 2007). Segundo Fontanella et al. 

(2011), a amostra foi definida pelo parâmetro de saturação dos dados, no que confere a avaliação 

qualitativa. 

 

Figura 3 - Seleção das participantes. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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3.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de Setembro de 2016 a Julho de 2017. As 

participantes foram entrevistadas individualmente nos atendimentos às mulheres com IU. A coleta 

de dados consistiu em: 

a) Informação às participantes acerca dos objetivos da pesquisa e solicitação do seu 

consentimento livre esclarecido (ANEXO A). 

b) A coleta de dados sociodemográficos a partir de um questionário estruturado 

(ANEXO B). Foi realizado um levantamento da condição econômica das participantes, tendo 

como referencial o responsável pelo sustento da família. Utilizando-se o Critério de Classificação 

Econômica Brasil (CCEB), proposto pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). 

De acordo com CCEB, a escolaridade do chefe da família vale de 0 a 5 pontos; os 

demais pontos são fornecidos pela quantidade de bens de consumo duráveis que a família possui 

(automóvel, televisão em cores, rádio, geladeira, freezer, máquina de lavar roupa, etc.), pela 

quantidade de cômodos da casa, com destaque no número de banheiros, e pela quantidade de 

empregados domésticos mensalistas que trabalham na casa. A soma desses indicadores corrobora a 

distribuição da população em classes, sendo a classe A1 de 45 a 100 pontos a mais privilegiada e 

as Classe D e E de 0 a 16 pontos, as menos privilegiadas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE PESQUISA, 2014). 

c) Aplicação da ficha de identificação utilizada no ambulatório de uroginecologia da 

MEAC composta por dados de identificação, ICIQ-SF, estudo urodinâmico, anamnese, sintomas 

de IU e armazenamento vesical, sintomas miccionais e pós miccionais, sintomas de POP, sintomas 

intestinais, perfil gineco-obstétrico e exame físico (ANEXO C) 

d) Aplicação do questionário International Consultation on Incontinence 

Questionnaire - Short Form ICIQ-SF (ANEXO C): questionário simples, breve para 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 (AVERY; 

DONOVAN; ABRAMS, 2001; TAMANINI et al., 2004).        

Klovning et al. (2009) afirmam que o ICIQ-SF pode ser dividido nas seguintes 

categorias como: leve (1-5), moderada (6-12), grave (13-18) e muito grave (19-21), o que 

corrobora uma melhor classificação da gravidade da IU. E para no item 5 de tal questionário, 

pode-se avaliar a interferência da IU na vida diária como: leve (1-3), moderada (4-6), grave (7-9) e 

muito grave (10). 

e) Aplicação de um roteiro de entrevista individual semiestruturada com 6 perguntas 
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baseadas no The Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Questionnaire-IUGA revised 

(PISQ-IR) com a finalidade de avaliar de forma qualitativa a satisfação sexual  feminina (ANEXO 

D) criado por especialistas em sexualidade humana. O PISQ-IR foi desenvolvido pela Associação 

Uroginecologia Internacional (IUGA) que tem como finalidade avaliar o impacto da disfunção do 

assoalho pélvico sobre a função sexual (ROGERS; ESPUNA, 2013); (ROGERS et al., 2013). O 

questionário é desenvolvido em um quadro multicultural, com realização de tradução e validação 

em vários idiomas em andamento ou concluído (EL-AZAB et al., 2015; WANG et al., 2015).  

f) Aplicação do questionário Female Sexual Function Index (FSFI) que tem como 

objetivo avaliar a função sexual de mulheres sexualmente ativas (ANEXO E). Tal questionário 

validado para língua portuguesa é formado por questões de múltipla escolha, subdivididas em seis 

domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Cada resposta assume valores 

de 0 a 5, logo os resultados variam de 2 a 36, sendo que quanto menor for o escore obtido, pior 

será a função sexual. A pontuação do questionário conceitua como disfunção sexual quando o 

escore total for menor que 26,5 (PACAGNELLA; MARTINEZ; VIEIRA, 2009; THIEL et al., 

2008; WIEGEL; MESTON; ROSEN, 2005) Os participantes da coleta de dados receberam 

treinamento por profissional de saúde especialista em sexualidade humana para a utilização de tal 

questionário. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados quantitativos foram armazenados e compilados no Programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) versão 20.0 e o Progama R 

3.3.1: The R Project for Statistical Computing. Os dados estão organizados em tabelas, os 

resultados discutidos conforme a literatura pertinente. A análise exploratória ocorrerá por meio de 

frequências absolutas e relativas de variáveis categóricas, médias e desvios-padrão das variáveis 

numéricas. Foram realizados os testes estatísticos de associação, tais como o teste qui-quadrado de 

Pearson, o teste exato de Fisher. O nível de significância foi estabelecido em 5% e intervalo de 

confiança de 95%. Para todas as análises inferenciais foi considerado como estatisticamente 

significante quando p< 0,05.  

A análise qualitativa foi realizada através do uso da análise de conteúdo de Bardin 

(2009) que definiu o método como um conjunto de técnicas de análise das comunicações por meio 

de procedimentos sistemáticos. As fases da análise de conteúdo são: I) Fase de pré-exploração do 

material, II) Seleção das unidades de análise e III) O processo de categorização e sub-

categorização, sendo não apriorística, realizada por frequenciamento por meio do software 
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IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires) e por fim a codificação. Segundo Campos (2004), a análise de conteúdo está 

relacionada ao fundamento da indagação, com o uso do frequenciamento que se trata de uma 

avaliação de pontos coletivos abordados. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

As participantes foram informadas acerca dos objetivos da pesquisa, foram solicitadas 

assinaturas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após concordância com as 

informações descritas. Este documento foi emitido em duas vias, ficando uma com o participante e 

a outra com a pesquisadora. As normas apresentadas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde do Brasil do Ministério da Saúde para a realização de pesquisa com seres humanos serão 

respeitadas, como também os princípios relacionados com a Bioética.  

O sigilo, o anonimato, o livre acesso às informações e a liberdade de permanência ou 

desistência da pesquisa serão asseguradas às participantes (BRASIL, 2012). A fim de manter o 

sigilo, foram realizadas as transcrições dos áudios das entrevistas gravadas em sua totalidade, 

preservando as formas de comunicações verbais e foram sistematizadas com a letra P e inseridas 

de 1 a 88. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da MEAC (ANEXO F) sob 

parecer de n° 1.739.920. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização sociodemográfica 

 

Dentre as participantes da pesquisa, a idade variou entre 30 e 79 anos, com média de 

52,5 anos (DP=11,3). A maioria das mulheres (71,6%) encontrava-se na faixa etária entre 40 a 64 

anos. Uma parcela das participantes (45,4%) possuía baixo nível de escolaridade, evidenciada pela 

não conclusão do ensino médio. Quanto ao estado conjugal, 69,3% das mulheres eram casadas ou 

conviviam em união estável. Quanto ao CCEB, a classe C (38,6%) foi a mais predominante, 

seguida da classe DE (27,3%), classe B (26,1%) e classe A (8%). Em torno de 56,8% da população 

feminina não executa atividade laboral e 68% foram atendidas em instituição pública de saúde 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição das características sociodemográficas das mulheres com IU.  Fortaleza, Ceará, 

novembro, 2017. 

Caracterização sociodemográfica  N % Média ± DP  

Faixa etária(n=88)    

30 – 39 9 10,2     52,5  ± 11,3 

40 – 64 63 71,6 Mín: 30 

≥ 65 16 18,2  Máx: 79 

Escolaridade(n=88)    

Analfabeta - Fundamental I incompleto 14 15,9  

Fundamental I completo - Fundamental II incompleto 15 17,0  

Fundamental II completo - Médio incompleto 11 12,5  

Médio completo - Superior incompleto 34 38,6  

Superior completo 14 15,9  

Estado civil(n=88)    

Solteira 16 18,2  

Casada/união estável 61 69,3  

Divorciada 8 9,1  

Viúva 3 3,4  

Classes CCEB(n=88)    

Classe A 7 8,0  

Classe B 23 26,1  

Classe C 34 38,6  

Classe DE 24 27,3  

Atividade laboral(n=88)    

Não 53 60,2  

Sim 35 39,7  

Local de atendimento(n=88)    

Público 60 68,0  

Privado 28 31,8  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2 Histórico clínico 

 

A respeito da caracterização clínica das participantes, quanto ao IMC, a maioria 
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(72,8%) está classificada com sobrepeso (41,8%) ou com obesidade (31%). Em torno de 46,4% 

estão no período da pós-menopausa, 10,3% fazem o uso de terapia hormonal pós-menopausa. A 

maior parcela das mulheres referiram atividade sexual nas últimas 4 semanas (57,9%). Quanto à 

paridade, a maioria são multíparas (92,1%). Quanto aos partos, 69,3% vivenciaram partos 

vaginais. Quanto aos antecedentes clínicos, 15,9% possuem DM e 37,5% possuem HAS. Quanto 

aos antecedentes cirúrgicos, 18,8% realizaram histerectomia. Quanto à prática do tabagismo, 

43,1% realizaram alguma vez na vida (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição do histórico clínico das mulheres com IU. Fortaleza, Ceará, 

novembro, 2017. 

Histórico clínico  N % 

 IMC (kg/m
2
) (n=74)   

 Peso saudável (18,5-24,9) 20 27 

 Sobrepeso (25-29,9) 31 41,8 

 Obesidade ( ≥ 30) 23 31 

Pós-menopausa(n=71)   

Sim 33 46,4 

Não 38 53,5 

Terapia hormonal pós-menopausa (n=87)   

 Sim   9 10,3 

Não 78 89,6 

Atividade sexual nas últimas 4 semanas(n=88)   

Sim 51 57,9 

Não 37 42,0 

Paridade (n=76)   

Nulípara     6   7,8 

Multípara  70 92,1 

Parto*   

Vaginal  61 69,3 

Cesárea  36 40,9 

Antecedentes clínicos*   

Diabetes Mellitus (DM) 14 15,9 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 33 37,5 

Outros 16 18,1 

Nenhum 39 44,3 

Antecedentes cirúrgicos(n=85)   

Histerectomia  16 18,8 

Outros  38 44,7 

Nenhum 31 36,4 

Tabagismo(n=88)   

Nunca Fumou 50 56,8 

Fumou no passado 34 38,6 

Fuma atualmente   4    4,5 

Fonte: dados da pesquisa 

*As participantes responderam mais de um item  

 

4.3 Queixas clínicas de incontinência urinária 

 

Em relação às queixas clínicas de IU, 51,1% possuem IUE, 60,2% queixam-se de 

urgência miccional, 65,9% urge- incontinência, 81,8% com perda de urina aos grandes esforços, 
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34,1% com perda de urina ao coito, 38,3% na penetração e 11,6% no orgasmo. Em torno de 36,4% 

apresentam enurese noturna, 22,9% exercem força para iniciar a micção, 59,1% relatam sensação 

de esvaziamento incompleto e 9,1% apresentaram ITU recorrente (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Distribuição das queixas clínicas de IU das mulheres. Fortaleza, Ceará, 

novembro, 2017. 

Queixas de clínicas de IU  N % 

Tipo de IU(n=88)     

 IUE     45 51,1 

 IUM    43     48,9 

Urgência(n=88)   

Sim   53 60,2 

Não   35 39,8 

Urge- incontinência(n=88)   

Sim   58 65,9 

Não   30      34,1 

Perda de urina aos esforços(n=88)   

Grandes esforços   72 81,8 

Médios esforços   13 14,8 

Mínimos esforços     3 3,4 

Perda de urina ao coito(n=60)   

Não   30      50 

Penetração   23     38,3 

Orgasmo    7     11,6 

Enurese noturna(n=88)    

Sim   32     36,4 

Não   56     63,6 

Força para iniciar a micção(n=87)   

Sim    20     22,9 

Não    67      77 

Sensação de esvaziamento incompleto(n=88)   

Sim    52     59,1 

Não    36     40,9 

ITU recorrente(n=88)   

Sim       8       9,1 

Não     80     90,9 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.4 Gravidade da incontinência urinária  

 

A respeito da caracterização clínica da gravidade da IU das participantes, segundo a 

aplicação do ICIQ-SF, quanto à frequência da perda de urina, 46,6% perdem urina diversas vezes 

ao dia. Quanto à quantidade de perda de urina, 40,9% perder uma quantidade moderada de urina. 

Quanto à interferência da IU na vida diária, 67,1% apresentam a interferência da IU na vida diária 

classificada de grave (30,7%) a muito grave (36,4%). As classificações predominantes da 

gravidade da IU foram: moderada (25%) e grave (53,4%). Quanto ao momento de ocorrência da 

perda de urina, 95,4% referiram perda de urina durante a tosse ou espirro e 62,5% referiram perda 

de urina antes de chegar ao banheiro (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Distribuição da gravidade da IU, segundo o ICIQ- SF. Fortaleza, Ceará, 

novembro, 2017. 

Gravidade da IU (ICIQ- SF) N % 

Frequência da perda de urina(n=88)   

Uma vez por semana/ semana ou menos 12 13,6 

Duas ou três vezes por semana/ semana ou menos 17 19,3 

Uma vez /dia 13 14,8 

Diversas vezes /dia 41 46,6 

O tempo todo   5 5,7 

Quantidade de perda de urina(n=88)   

Pequena quantidade 32 36,4 

Moderada quantidade 36 40,9 

Grande quantidade 20 22,7 

Interferência da IU na vida diária (escore 0-10) (n=88)   

Leve(1- 3)   7 8,0 

Moderada(4- 6) 22 25,0 

Grave(7- 9) 27 30,7 

Muito grave(10) 32 36,4 

Gravidade da IU(escore final 0-21) (n=88)   

Leve(1- 5)   5 5,7 

Moderada(6- 12) 22 25,0 

Grave (13- 18) 47 53,4 

Muito grave(19-21) 14 15,9 

Quando ocorre a perda de urina*    

Antes de chegar ao banheiro 55 62,5 

Tosse ou espirro 84 95,4 

Sono 36 40,9 

Atividades físicas 41 46,5 

Quando terminar de urinar e veste a roupa 18 20,4 

Sem razão óbvia   4   4,5 

Tempo todo   2   2,2 

Fonte: dados da pesquisa 

*As participantes responderam mais de um item  

 

4.5 Queixas clínicas de prolapso de órgãos pélvicos  

 

Em relação às queixas clínicas de POP, 27,2% relataram sensação de bola na vagina, 

48,8% sensação de peso vaginal e 63,6% frouxidão vaginal (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição das queixas clínicas de POP das mulheres com IU. Fortaleza, 

Ceará, novembro, 2017. 

Queixas Clínicas de POP  N      % 

Sensação de bola na vagina(n=88)   

Sim        24    27,2 

Não        64    72,2 

Sensação de peso vaginal(n=88)   

Sim  43    48,8 

Não   45    51,1 

Frouxidão vaginal(n=88)   

Sim       56    63,6 

Não      32    36,3 

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.6 Categorias e subcategorias sexuais femininas (PISQ-IR) 

 

Quanto à análise das categorias e subcategorias sexuais femininas, 62,5% consideram 

o sexo importante, 40,9% consideram o sexo importante para o relacionamento e apenas 20,4% 

consideram o sexo importante para a satisfação pessoal. Em torno de 46,5% informaram que estão 

satisfeitas com a vida sexual, enquanto que 37,5% referem insatisfação sexual por questões 

relacionais e 26,1% por questões orgânicas. Grande parte das mulheres relata a interferência 

negativa da IU na vida sexual (52,7%). Cerca de 42% afirmam ausência de práticas sexuais, 8,1% 

ausência de desejo, 37,8% ausência de parceria sexual, 16,2% problemas de saúde da parceria 

sexual, 10,8% queixas álgicas 5,4% por IU, 8,1% por problemas relacionais e 13,5% outros 

(Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 - Distribuição das categorias e subcategorias temáticas, segundo roteiro qualitativo baseado no PISQ-IR para 

mulheres com IU.  Fortaleza, Ceará, novembro, 2017. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Perguntas do roteiro 

qualitativo (n=88) 

Categorias  Subcategorias Sim 
n(%) 

Não  
n(%) 

Não informado 
n(%) 

Qual a importância do 

sexo para você, na sua 

vida pessoal e nos 

relacionamentos?  

 

Importância do 

sexo na vida 
Considera importante* 

Considera importante 

para o relacionamento* 

Considera importante 

para satisfação pessoal* 

 

55(62,5%) 

 

36(40,9%) 

 

18(20,4%) 

33(37,5%) 

  

  44(50%) 

 

62(70,4%) 

 

 

8(9%) 

 

8(9%) 

 

Como você se sente em 

relação a sua vida sexual 

atual?  Como você 

gostaria que estivesse a 

sua vida sexual? O que 

você gostaria que 

estivesse diferente? 

Satisfação com a 

vida sexual 

Satisfeita 

Insatisfeita por questões 

relacionais** 

Insatisfeita por questões 

orgânicas** 

 

 

41(46,5%) 

 

33(37,5%) 

 

23(26,1%) 

 47(53,4%) 

 

55(62,5%) 

 

65(73,8%) 

 

 

Como o fato de perder 

urina interfere na sua 

vida sexual? 

Interferência 

negativa da IU na 

vida sexual 

 46(52,7%) 42(47,7%)  

Quais os motivos pelos 

quais você não tem vida 

sexual ativa neste 

momento? *** 

Ausência de vida 

sexual 

 37(42%) 51(57,9%)  

  Ausência de desejo   3(8,1%)   

  Ausência de parceria 

sexual 

14(37,8%)   

  Problema de saúde da 

parceria sexual 

 6(16,2%)   

  Queixas álgicas  4(10,8%)   

  IU  2(5,4%)   

  Problemas relacionais  3(8,1%)   

  Outros  5(13,5%)   
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*Referência espontânea ao motivo de ser importante. Algumas informantes referiram ser importante tanto para o 

relacionamento como para satisfação pessoal. Outras não especificaram o motivo de ser importante. 

**Algumas mulheres relataram tanto insatisfação por questões relacionais (conflitos com as parcerias sexuais) e como 

por questões orgânicas (queixas álgicas).  

***As subcategorias são os motivos para a ausência de vida sexual 

 

4.7 Associações das subcategorias sexuais (PISQ-IR) com as variáveis investigadas 

 

A apresentação dessas associações, para melhor adequação didática, foi exposta em 

tabelas verificando a associação da presença das categorias e subcategorias sexuais qualitativas e 

as demais variáveis em estudo, considerando estatisticamente significante quando p<0,05 e 

ressaltando os valores das respostas positivas informadas para as subcategorias sexuais. 

Observamos associação estatística significante entre o tipo de IU e a subcategoria  

satisfação com a vida sexual e interferência negativa da IU na vida sexual. As mulheres com IUE 

63,4%, em sua maioria, relataram maior satisfação sexual em comparação às mulheres com IUM 

(p=0,03).  

As mulheres com IUM (60,9%), majoritariamente, apresentaram em relatos verbais a 

interferência negativa da IU na vida sexual com maior intensidade em comparação às mulheres 

com IUE (p=0,01). As queixas clínicas tais como a urgência e a urge-incontinência não 

apresentaram associação significante com as subcategorias sexuais (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Associação das subcategorias sexuais e as queixas clínicas de IU. Fortaleza, Ceará, novembro, 2017. 

 

 

  
Queixas Clínicas de IU  

 

Subcategorias sexuais 
Tipo de IU  

 
Urgência  

 Urge- 

Incontinência   

 
IUE IUM  p*

1
 Sim Não p*

1
 Sim Não p*

1
 

Importância do sexo na 

vida 
30(66,7%) 25(59,5%) 0,49 33(60,0%) 22(40,0%) 0,95 34(61,8%) 21(38,2%) 0,34 

Importância do sexo 

para o relacionamento 
19(52,8%) 17(47,2%) 0,96 22(61,1%) 14(38,9%) 0,82 22(61,1%) 14(38,9%) 0,68 

Importância do sexo 

para a satisfação pessoal 
10(55,6%) 8(44,4%) 0,67 12(66,7%) 6(33,3%) 0,59 11(61,1%)  7(38,9%) 0,69 

Satisfação com a vida 

sexual 
26(63,4%) 15(36,6%) 0,03 21(51,2%) 20(48,8%) 0,10 26(63,4%) 15(36,6%) 0,64 

Insatisfação por 

questões relacionais 
13(39,4%) 20(60,4%) 0,88 21(63,6%) 12(34,6%) 0,61 23(69,7%) 10(30,3%) 0,56 

Insatisfação por 

questões orgânicas 
9(39,1%) 14(60,9%) 0,18 14(60,9%) 9(39,1%) 0,94 17(79,9%)   6(26,1%) 0,34 

Interferência negativa 

da IU na vida sexual 
18(39,1%) 28(60,9%) 0,01 32(69,6%) 14(30,4%) 0,06 32(69,6%) 14(30,4%) 0,44 

Fonte: dados da pesquisa. 

*
1
Teste qui-quadrado de Pearson 

 

Às vezes, quando eu vou fazer relação, às vezes, sai urina e eu tenho que ir ao banheiro. 

Porque se tiver um pouco de urina na bexiga eu não consigo fazer. Eu tenho que esvaziar, 

para poder fazer me incomoda porque a gente está com aquela vontade, eu paro, tenho 
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que ir ao banheiro. O procedimento assim, tenho que começar tudo de novo (P43) 

(informação verbal)
1
. 

 

 „„É muito desconfortável, ultimamente, está muito desconfortável com a perca de 

urina, porque me dá assaduras nas minhas partes íntimas, é muito chato, não tem como está 

satisfeita com isso, incomoda bastante” (P67) (informação verbal)
2
.  

„„Eu pedia assim para tirar a roupa e eu correr para o banheiro, ficava chato” (P73) 

(informação verbal)
3
. 

A presença de associação estatística significante entre as subcategorias sexuais como a 

importância do sexo na vida e no relacionamento, insatisfação sexual por questões orgânicas e 

interferência negativa da IU na vida sexual com a perda de urina ao coito. Considerar o sexo 

importante na vida (41,8%, p=0,01) e para o relacionamento (50%, p=0,02) estão associadas à 

ausência de perda urinária durante o sexo.  

A insatisfação sexual por queixas orgânicas (47,8%, p=0,01) e a interferência negativa 

da IU na vida sexual (43,5%, p<0,01) estão associadas à perda de urina durante a penetração. A 

importância do sexo para a satisfação pessoal, a satisfação sexual e a insatisfação sexual por 

questões relacionais não estão associadas à IU coital (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Associação das subcategorias sexuais e as queixas de IU durante o sexo. Fortaleza, Ceará, 

novembro, 2017. 

         

Fonte: dados da pesquisa 

*
2
Teste exato de Fischer  

 

„„Eu acho que é uma coisa importante na vida de um casal, no meu entendimento, é 

isso eu acho que é uma parte importante para nós, o sexo. Eu acho que é um sinal da gente se 

sentir viva, sentir que ainda tem desejo e é desejada”(P2) (informação verbal)
4
. 

                                                 
1
 Informação fornecida pela participante P43. 

2
 Informação fornecida pela participante P67 

3
 Informação fornecida pela participante P73 

4
 Informação fornecida pela participante P2. 

 

 

Perda de urina ao coito 
 

Subcategorias sexuais  Não Penetração Orgasmo p*
2
 

Importância do sexo na vida 23(41,8%)  15(27,3%) 6(10,9%) 0,01 

Importância do sexo para o relacionamento 18(50,0%)   9(25,0%) 2(5,6%) 0,02 

Importância do sexo para a satisfação pessoal 5(27,8%)   7(38,9%)  1(5,6%) 0,61 

Satisfação com a vida sexual 15(36,6%)   8(19,5%)  4(9,8%) 0,57 

Insatisfação por questões relacionais 12(36,4%) 11(33,3%)  2(6,1%) 0,61 

Insatisfação por questões orgânicas 2(8,7%) 11(47,8%) 3(13,0%) 0,01 

Interferência negativa da IU na vida sexual 7(15,2%) 20(43,5%) 7(15,2%)   <0,01 



 
40 

„„Eu fico incomodada com o fato disso, às vezes eu não consigo chegar ao orgasmo, 

justamente, porque eu fico prendendo para não fazer xixi, isso é muito desagradável” (P1) 

(informação verbal)
5
. 

„„Fico constrangida, porque eu urino na cama ou urino nele, horrível. Quando ele 

penetra, eu sinto o desconforto, dor, tenho que me concentrar e procurar para que se torne 

agradável para mim e para ele” (P15) (informação verbal)
6
. 

Apresentar enurese noturna está associada à subcategoria sexual relatada como a 

importância do sexo para a satisfação pessoal (55,6%, p=0,02). No entanto, as demais 

subcategorias sexuais como a importância do sexo na vida (p=0,41), no relacionamento (p=0,25), 

a satisfação com a vida sexual (p=0,19), a insatisfação sexual (p=0,06) e a interferência negativa 

da IU na vida sexual (p=0,05) não apresentaram relações estatisticamente significantes. 

Relatar frouxidão vaginal tem relação significante com a interferência negativa da IU 

na vida sexual (73,9%, p=0,03). As demais subcategorias sexuais não apresentam associação com 

a frouxidão vaginal (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Associação das subcategorias sexuais e a e 

frouxidão vaginal. Fortaleza, Ceará, novembro, 2017. 

Subcategorias 

sexuais 
Frouxidão vaginal 

 

 

 
 

Sim Não p*
1
  

 Importância do 

sexo na vida 

36(65,5%) 19(34,5%) 0,78  

 Importância do 

sexo para o 

relacionamento 

23(63,9%) 13(36,1%) 0,76  

 Importância do 

sexo para a 

satisfação pessoal 

12(63,9%) 6(33,3%) 0,67  

 Satisfação com a 

vida sexual 

23(56,1%) 18(43,9%) 0,17  

 Insatisfação por 

questões 

relacionais 

24(72,7%) 9(27,3%) 0,17  

 Insatisfação por 

questões 

orgânicas 

18(78,3%) 5(21,7%) 0,09  

 Interferência 

negativa da IU na 

vida sexual 

34(73,9%) 12(26,1%) 0,03  

 Fonte: dados da pesquisa 

*
1
Teste qui-quadrado de Pearson 

 

„„Muito ruim. Você faz sexo e o xixi cai. Fica tudo diferente. Fica frouxa, uma coisa 

                                                 
5
 Informação fornecida pela participante P1. 

6
 Informação fornecida pela participante P15. 
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assim” (P31) (Informação verbal)
7
. 

„„Eu me sinto muito mal, isso me incomoda sabe. Além da perda de xixi, eu fico 

folgada sabe. Eu mesma me sinto mal, mas ele não fala nada, sabe. Fiquei folgada mesmo” (P84) 

(informação verbal)
8
. 

As subcategorias sexuais como a insatisfação sexual por questões orgânicas (p<0,01) e 

interferência negativa da IU na vida sexual (p=0,03) estão associadas a uma maior interferência da 

IU na vida diária, como muito grave (46,9%, 71,9%), respectivamente.  

O que indica que as participantes informaram uma maior nota e escore neste item. As 

subcategorias sexuais como a importância do sexo na vida, no relacionamento, na satisfação 

pessoal e a insatisfação sexual por questões relacionais não apresentaram associação estatística 

com a interferência da IU na vida diária (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Associação das subcategorias sexuais e a interferência da IU na vida diária segundo o ICIQ-SF. 

Fortaleza, Ceará, novembro, 2017. 

 

Interferência da IU na vida diária 

 

Subcategorias sexuais  

Leve 

1-3 

Moderada 

4-6 

Grave 

7-9 

Muito grave 

10 p 

Importância do sexo na 

vida 

6(85,7%) 15(68,2%) 13(50,0%) 21(65,6%) 0,28*
1
 

Importância do sexo para 

o relacionamento  

4(57,1%) 10(45,5%) 10(37,0%) 12(37,5%) 0,35*
2
 

Importância do sexo para 

a satisfação pessoal 

2(33,3%) 5(25,5%) 4(14,8%) 7(25,9%) 0,66*
2
 

Satisfação com a vida 

sexual 

5(71,4%) 12(54,5%) 11(40,7%) 13(40,6%) 0,37*
1
 

Insatisfação por questões         2(28,6%)           6(27,3%) 

Relacionais 

13(48,1%) 12(37,5%) 0,47*
1
 

Insatisfação por questões 

orgânicas  

0(0%) 4(18,2%) 4(14,8%) 15(46,9%) <0,01*
1
 

Interferência negativa da IU 

na vida sexual 

2(28,6%) 10(45,5%) 11(40,7%) 23(71,9%)  0,03*
1
 

      Fonte: dados da pesquisa. 

*
1
Teste qui-quadrado de Pearson 

*
2
Teste exato de Fischer  

 

Relatar interferência negativa da IU na vida sexual está associada a uma maior 

gravidade da IU, como grave (53,2%), muito grave (85,7%) e um pior escore final evidenciado 

pelo ICIQ-SF (p=0,01). As subcategorias sexuais como a importância do sexo na vida, no 

relacionamento na satisfação pessoal e a insatisfação sexual não apresentaram associação 

estatística com a gravidade da IU (Tabela 11). 

 

                                                 
7
 Informação fornecida pela participante P31. 

8
 Informação fornecida pela participante P84. 
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Tabela 11 - Associação das subcategorias sexuais e o escore final do ICIQ-SF. Fortaleza, Ceará, 

novembro, 2017. 

             

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

*
1
Teste qui-quadrado de Pearson 

*
2
Teste exato de Fischer  

 

4.8 Função sexual feminina  

 

Com a pesquisa realizada, foi possível evidenciar baixo escore do FSFI com média de 

23,5. Tal instrumento propiciou a avaliação da função sexual feminina que considera como 

possível disfunção sexual quando o escore total for menor que 26,5. A maioria da população 

estudada (66,7%) sugere presença de disfunção sexual feminina (Tabela 12). 

 

Tabela 12- Avaliação da função sexual mulheres com IU, segundo o 

FSFI. Fortaleza, Ceará, novembro, 2017. 

 

Domínios (n=51) 

 

Média ± DP 

Variação  

mín.     máx. 

Desejo 3,03 -1,14        1,20      4,80 

Excitação     3,59-1,19        1,20      6,00 

Lubrificação           4,42-1,35 1,20      6,00 

Orgasmo 3,94-1,19 1,20      6,00 

Satisfação         4,40-1,07 2,40      6,00 

Dor  4,14-1,50 1,20      6,00 

Escore total 23,55-5,80         12,1     33,4 

Disfunção sexual (n=51) N      %  

Sim  (FSFI <26,5) 34    66,7  

Não  (FSFI>26,5) 17    33,3  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

 

Gravidade da IU 

 

Subcategorias sexuais 

Leve 

1-5 

Moderada 

     6-12 

   Grave 

   13-18 

Muito grave 

     19-21 p 

Importância do sexo na 

vida 

30(66,7%) 14(63,6%) 30(66,7%) 10(71,4%) 0,70*
1
 

Importância do sexo 

para o relacionamento  

2(40,0%) 11(50,0%) 15(31,9%) 8(57,1%) 0,42*
2
 

Importância do sexo 

para a satisfação pessoal 

1(25,0%) 4(19,0%) 9(22,0%) 4(28,6%) 0,92*
2
 

Satisfação com a vida 

sexual  

5(100%) 10(45,5%) 22(46,8%) 4(28,6%) 0,05*
1
 

Insatisfação por questões          0(0%)              8(36,4%) 

Relacionais 

17(36,2%) 8(57,1%) 0,14*
1
 

Insatisfação por questões 

orgânicas   

   0(0%)  4(18,2%) 12(25,5%) 7(50,0%) 0,08*
2
 

Interferência negativa da 

IU na vida sexual 

1(20,0%) 8(36,4%) 25(53,2%) 12(85,7%) 0,01*
1
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4.9 Associações de subcategorias sexuais e a disfunção sexual feminina 

 

Apresentar disfunção sexual está associada estatisticamente com considerar o sexo 

importante na vida (55,3%, p<0,01) e com a insatisfação por questões relacionais (95%, p<0,01). 

A satisfação com a vida sexual foi associada à ausência de disfunção sexual (60,9%, p<0,01). 

No entanto, em relação às demais subcategorias sexuais como a importância do sexo 

no relacionamento (p=0,06), na satisfação pessoal (p=0,84), insatisfação por questões orgânicas 

(p=0,16) e a interferência negativa da IU na vida sexual (p=0,41) não apresentaram relações 

estatisticamente significantes com a presença ou ausência de disfunção sexual feminina.  

Estar satisfeita com a vida sexual tem efeito protetor à disfunção sexual feminina. As 

mulheres com IU que relataram insatisfação sexual por questões relacionais têm chance 20,4 vezes 

maior de apresentar disfunção sexual (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Associação das subcategorias sexuais e a disfunção sexual feminina (FSFI). Fortaleza, Ceará, 

novembro, 2017. 

Fonte: dados da pesquisa. 

*
1
Teste qui-quadrado de Pearson 

*
2
Teste exato de Fischer  

 

 „„Eu estou insatisfeita com minha vida sexual, mas não por conta do meu marido, mas 

assim, é por conta dele, eu não sei. É assim, é tudo que já aconteceu com a gente, tudo que ele já 

fez comigo, atrapalhou para que eu me sinta à vontade, tanto faz, ter ou não” (P4) (informação 

verbal)
9
. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Informação fornecida pela participante P4. 

Subcategorias sexuais  Disfunção sexual  

 

  

Sim 

(FSFI<26,5) 

N  % 

Não 

(FSFI>26,5) 

N  %     p      

 

OR (95% IC) 

Importância do sexo na vida 
 

21(55,3%) 17(44,7%) <0,01*
1  0,04(0,00-0,82)

 

Importância do sexo para o relacionamento   14(58,3%) 10(41,7%) 0,06*
2
  0,49(0,15-1,59) 

Importância do sexo para a satisfação pessoal  8(72,7%) 3(27,3%) 0,84*
1
  1,43(0,32-6,29) 

Satisfação com a vida sexual    9(39,1%) 14(60,9%) <0,01*
1
  0,07(0,01-0,33) 

Insatisfação por questões relacionais   19(95,0%) 1(5,0%) <0,01*
1
  20,4(2,40-170,6) 

Insatisfação por questões orgânicas   10(83,3%) 2(16,7%) 0,16*
1
  3,12(0,60-16,2) 

Interferência negativa da IU na vida sexual   22(71,0%)  9(29,0%) 0,41*
1
  1,6(0,49-5,32) 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo evidenciou o perfil de mulheres com IU predominantemente 

inseridas na faixa etária de 40 a 64 anos, com baixo nível de escolaridade, casadas ou em união 

estável, sem atividade laboral semelhantemente à pesquisa de Mourão et al. (2017). Sobre a 

prevalência de IU, em pesquisa exploratória no Piauí, sendo predominante em mulheres com faixa 

etária entre 30 e 48 anos (52,1%), casadas (56,3%), pardas (72,9%) e com baixa escolaridade, 

ensino fundamental incompleto (39,6%). Em torno de 33,3% buscaram atendimento médico, 

35,4% foram orientadas sobre a doença, 25% tornaram cientes sobre o diagnóstico e 12,5% se 

submeteram a algum tipo de tratamento. É necessário identificação do perfil de mulheres com IU 

de modo a investigar os possíveis fatores socioeconômicos associados. 

Investigação retrospectiva no Ceará conclui que grande parte das mulheres com DAP 

apresentavam até 59 anos (62,16%), eram casadas (53,85%) e sexualmente ativas (55,56%). Em 

relação à presença de DAP, apresentaram IUE (42,11%), IUU (23,68%), IUM (34,21%), POP 

(62,86%) e incontinência fecal (25,93%) (CUNHA et al., 2016).  

A pesquisa atual identificou em sua maioria mulheres com IMC desfavorável, na pós-

menopausa, multíparas, que vivenciaram partos vaginais, com DM e HAS, submetidas à 

histerectomia.  

Sobre o perfil de mulheres com IU na pós-menopausa no Rio de Janeiro, inseridas na 

faixa etária entre 50-79 anos, 80% com IMC alterado em seu padrão de normalidade. Em torno de 

80% não realizaram TRH e 50% foram submetidas à cirurgia ginecológica, principalmente, a 

histerectomia (30%). Sobre a paridade, 30% são multíparas e 20% realizaram partos vaginais. 

Quanto à frequência da IU, 45% ocorriam uma vez por semana ou menos, 55% verbalizaram IU 

em jato. Por volta de 80% nunca buscaram auxílio médico e tratamento (SOUZA et al., 2015). 

Pesquisa documental, retrospectiva em unidade básica de Porto Alegre com 84 

mulheres com IU, sobre os dados femininos: a média de idade foi de 63 anos, 13,2% referem DM, 

48,8% HAS e 48,8% foram submetidas à cirurgia pélvica. Em relação aos partos, 59,5% 

realizaram parto vaginal, 9,5% parto cesárea e 26,2% ambos (COLLA; GHISLENI; PAIVA, 2015) 

Nobrega, Patrizzi e Walsh (2015) evidenciaram, em estudo do tipo caso-controle com 

194 mulheres com e sem IU, maior presença de doenças do aparelho circulatório (p=0,02), 

elevados índices de sobrepeso e obesidade (P=0,008), tabagismo (P=0,006), em participantes com 

incontinência, sendo esses últimos considerados como fatores de risco para IU. Em relação às 

queixas miccionais, foi observada baixa prevalência de queixas álgicas, ardência e hematúria. A 

presença de odor forte significativamente maior em incontinentes (p=0,009).  
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As queixas clínicas de IU identificadas no estudo presente foram, em sua maioria, 

IUE, urgência miccional, urgeincontinência, IU aos grandes esforços e sensação de esvaziamento 

incompleto, enquanto que a frouxidão vaginal foi a queixa mais comum relacionada à anatomia do 

assoalho pélvico. Os achados em nossa pesquisa são semelhantes aos achados de Vasconcelos et 

al. (2013), que relataram que a queixa principal das mulheres com DAP em ambulatório de 

uroginecologia foi a IU (74,1%), sendo os subtipos mais comuns a IUM (60,0%), IUE (32,9%) e 

as queixas urinárias são: urgência miccional (78,8%), urgeincontinência (7,1%) e em sua maioria 

com POP (75,3%), verbalizaram sensação de bola na vagina (48,2%) e frouxidão vaginal (65,9%).    

Em uma investigação com 150 participantes, com objetivo de avaliar o impacto na 

qualidade de vida com o uso do ICIQ, foi evidenciado o perfil de mulheres na pós-menopausa com 

média de idade de 63 anos, em sua maioria brancas 84%, casadas 60,7%, prevalência da IU em 

48,66% e a maior parte da amostra não apresentou nenhum impacto na qualidade de vida pela IU 

em 61,33% (ZEZI; DA SILVA CAMARGO; DE SOUZA, 2017). 

Pesquisa retrospectiva com 164 prontuários de ambulatório de uroginecologia, em 

Porto Alegre, obteve, em seus resultados, a média de idade das pacientes de 58,07 anos (±10,98), 

sendo que 60,4% apresentavam POP e a IUM foi o tipo mais prevalente, sendo que 71,3% com IU 

em jato. Segundo o ICIQ-SF, o impacto da IU foi grave em 62,8% e, em 35,4%, foi moderado 

(RODRIGUES et al., 2016). 

Quanto à avaliação pelo ICIQ-SF, foi evidenciada interferência da IU na vida diária, 

em sua maioria classificada de grave a muito grave, quanto à gravidade da IU, foi de moderada a 

grave, complementando os resultados obtidos por Menezes et al. (2012) em um inquérito em 

Fortaleza que avaliou a interferência da IU sobre a vida diária de 59 mulheres com faixa etária 

entre 42 e 59 anos (52,5%), baixa escolaridade (55,9%), sem parceria sexual (57,6%), aposentada 

(50,8%), não fumantes (81,4%) e peso elevado (71,2%). A escolaridade associou-se de forma 

positiva à IU (p=0,008), ou seja, apresentar maior nível de escolaridade pode conferir um fator 

protetor em relação à IU. A IUE foi o subtipo mais referido pelas participantes (72,2%). Para 

55,5%, a IU interfere de forma grave ou muito grave em sua vida diária.  

Estudo qualitativo realizado na Alemanha com 32 mulheres e 10 homens objetivou 

investigar o impacto da IU na sexualidade e nas relações íntimas concluiu que a IU influenciou 

sexualidade, parcerias existentes, novas parcerias e a busca de ajuda profissional (HAYDER et al., 

2012). 

Existem pesquisas com delineamentos e resultados diversos que exploram a elevada 

interferência da IU sobre a vida sexual (FATTON; DE TAYRAC; COSTA, 2014) 

As mulheres idosas, quando possuem parceria sexual, a IU implica em prejuízo à 
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saúde sexual (VISSER et al., 2014). As queixas de sintomas urinários relatados por mulheres com 

IU sugerem a necessidade de realização de um exame ginecológico adequado e avaliação da 

função sexual (FRANK; MISTRETTA; WILL, 2008; CARDOSO, 2004). 

Uma parcela importante das mulheres com IU consideram o sexo importante, 

interferência negativa da IU na vida sexual e ausência de práticas sexuais, o que pode ser 

contemplado em um estudo observacional de Pereira e Menezes (2014) em Portugal, com 55 

pacientes, o qual aponta como resultados que a IU tem um impacto negativo na qualidade sexual, 

especialmente a IUE e as queixas de IU, que duram um longo período de tempo.  

Em estudo qualitativo, realizado com 12 mulheres turcas, evidenciou-se que a IU 

prejudica a sexualidade feminina, com relatos de sentimentos de vergonha, culpa e medo, que 

podem acarretar falta de habilidade para usufruir da prática sexual, reduzindo o desejo sexual e 

aumentando a abstinência de relações sexuais. As formas de enfrentamento das mulheres citadas 

foram o pensamento positivo, as técnicas de relaxamento, o treinamento dos MAPs e o apoio do 

marido (AKYUZ et al., 2014). 

Segundo Felippe et al. (2017), que avaliaram o impacto da IU na função sexual 

feminina comparando essa população com um grupo controle de mulheres sem IU, em amostra de 

356 participantes, foi demonstrado que as mulheres com IU apresentaram maior prevalência 

abstinência sexual (P<0,001). As participantes com IU apresentaram menos desejo sexual, 

preliminares, harmonia com um parceiro, conforto e satisfação sexual. As mulheres com maior 

perda urinária obtiveram o pior desempenho sexual.  

O aprimoramento da pesquisa qualitativa em associação com métodos de investigação 

mais fortes e particulares são as diretrizes imprescindíveis com a finalidade de prestar uma melhor 

assistência à saúde sexual das mulheres com DAP (PARAMESHWAR et al., 2017). 

As mulheres com IUE relatam mais satisfação sexual em relação à IUM (p=0,03) 

similar ao demonstrado por Caruso et al. (2017) que a satisfação sexual é menor em mulheres com 

IUM em comparação a mulheres com IUE e IUU (P<0,005). 

As queixas referentes à urgência na IUM quando estão associadas à ansiedade, às 

alterações do humor e à depressão favorecem a redução da qualidade de vida sexual (ASOGLU et 

al., 2014). 

Segundo Su, Sun e Jiann (2015), com a avaliação da função sexual na IU por meio do 

uso do FSFI, são observadas diferenças entre os domínios segundo os diversos tipos de IU. A IUU 

associa-se com a baixa lubrificação e a dispareunia. A IUM associa-se com a baixa satisfação 

sexual e, em contrapartida, a IUE não apresentou relação de influência na relação sexual. 

A IU durante o sexo pode ser classificada como: IU relacionada à penetração ou ao 
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orgasmo (SALAMA et al., 2015). A IU durante a penetração relaciona-se à IUE e à possível 

disfunção intrínseca do esfíncter. Em geral, é mais comum em mulheres com IUE evidenciada 

pela realização do estudo urodinâmico (BARBER et al., 2005). A IU durante o orgasmo pode ser 

associada com hiperatividade do detrusor, apesar de que as informações ainda não tenham sido 

integralmente explicadas (MADHU et al., 2015). 

A IU pode desencadear problemáticas à saúde sexual feminina como: IU coital, IU 

noturna associada à urgência e medo da ocorrência da enurese noturna (PAULS, 2010; NILSSON 

et al., 2011a; KARBAGE et al. 2016). 

A IU durante o sexo e o medo do odor característico da urina estão relacionados com a 

mudança da autoimagem e da autoestima, gerando uma baixa periodiocidade de atividade sexual 

entre as mulheres com IU (JHA; AMMENBAL; METWALLY, 2012). 

A IU coital pode acarretar em dissonância no casal, abstinência da atividade sexual, 

timidez, insegurança, acometendo a qualidade de vida (MEADE-D‟ALISERA et al., 2001; 

VELLA; CARDOZO, 2005) 

Mulheres com IUE ou IUM relatam perda de urina principalmente durante a 

penetração vaginal, gerando mal-estar, manifestam menor desejo sexual que as mulheres com IUU 

(P<0,001). Em contrapartida, mulheres com IUU (P<0,04) e IUM (P<0,03) são mais suscetíveis ao 

transtorno do orgasmo feminino do que as mulheres com IUE (CARUSO et al., 2017). 

Em relação à perda urinária durante o sexo, mulheres com IUE, 40% (74 de 184), 

relataram IU durante o orgasmo e 31% (57 de 184) referiram IU durante a penetração. Em torno 

de 31% das mulheres (55 de 184) relataram ITU pós-coital. A IU coital e a ITU pós-coital 

interferem nas atividades sexuais (JHA e GOPINATH, 2016). 

Em relação ao impacto na atividade sexual devido às queixas de POP e IUE, a 

incidência é maior em mulheres com POP (n=113;71%) em comparação com as mulheres com 

IUE (n = 98;53%). As pacientes com POP evitam mais executar a atividade sexual (73%) em 

comparação àquelas com IUE (36%) (p=0,000). As parcerias sexuais de mulheres com POP 

evitam mais as práticas sexuais POP (n =80;50%) em comparação com as parcerias sexuais de 

pacientes com IUE (n= 44; 24%) (JHA; GOPINATH, 2016). 

As mulheres de Taiwan que são submetidas ao treinamento do MAPs acreditam que a 

IU e a frouxidão vaginal são decorrentes do processo de envelhecimento e que estão associadas ao 

parto. A imagem do corpo, a satisfação sexual e o relacionamento foram afetados. Referem perda 

da autoconfiança e feminilidade, procuram vestir roupas de cores escuras para disfarçar a IU e, na 

pós-menopausa, queixam-se de pouco desejo sexual, lubrificação e muitas queixas álgicas, o que 

faz com que evitem as relações sexuais e que haja uma maior preocupação em promover a 
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satisfação sexual do parceiro (KAO et al., 2015). 

Segundo Mota (2017), o desenvolvimento de planos terapêuticos para a IU tende a 

reduzir influência de tal condição clínica na atividade sexual, com maior eficiência para a IUE. 

Em pesquisa multicêntrica com 1292 mulheres com IU, sexualmente ativas, o escore 

final do ICIQ-SF foi maior em mulheres com IU durante a relação sexual (p <0,001). A IU ao 

coito está relacionada à IUE e a uma maior gravidade da IU pelo ICIQ (ESPUÑA-PONS; PUIG-

CLOTA, 2009). 

Já em estudo transversal com 113 mulheres na pós-menopausa, com predominância de 

IUM, gravidade da IU moderada e DSF, foi encontrada uma fraca correlação entre a função sexual 

pelo FSFI e a gravidade da IU pelo ICIQ-SF (ρ = -0,21, p = 0,03) (FRANCO et al., 2017). 

Pesquisa realizada com 1217 mulheres na Turquia, a prevalência de DSF determinada 

pela FSFI foi de 52,5%, a IU impacta negativamente a função sexual e houve ausência de 

correlação entre o escore FSFI total e o escore ICIQ-SF total (ÇAYAN et al., 2016). 

As mulheres com IUE na Malásia em estudo caso-controle apresentaram menor função 

sexual geral, menor frequência de relações sexuais, menor satisfação (p <0,001) e maior 

comportamento de privação do sexo (p = 0,026) (LIM et al., 2016). 

Estudo americano com 505 mulheres constatou que as taxas de atividade e função 

sexual não são diferentes entre mulheres com e sem DAP. As mulheres sexualmente ativas foram 

classificadas com IU moderada e aquelas que eram sexualmente inativas apresentaram queixas de 

IU mais graves (FASHOKUN et al., 2013). 

Mulheres com DAP relataram uma pior função sexual em comparação às que não 

possuem esse tipo de quadro clínico. Faz-s necessário questionar de forma clara sobre a IU 

durante o sexo para todas as mulheres (GIRVENT et al., 2014). 

No estudo atual, uma parcela importante de mulheres com IU apresentam disfunção 

sexual de modo semelhante ao coorte transversal de Cavalcanti et al. (2014), em Pernambuco, 

com 173 mulheres no climatério, que concluiu que 46,2% das mulheres apresentaram disfunção 

sexual. Existiu uma diminuição da chance de disfunção sexual para as participantes na faixa etária 

entre 35 e 49 anos e para aquelas que se sentiam à vontade para falar sobre sexo. A presença de 

osteoporose, IU e correções cirúrgicas do assoalho pélvico elevaram chance para apresentar 

disfunção sexual feminina. 

Conforme Handa et al. (2004), a IU grave tem sido associada com disfunção sexual. 

Franco et al. (2017) afirmam que não existe diferença significativa na gravidade da IU entre 

mulheres com e sem disfunção sexual (p =0,07). 

A disfunção sexual feminina é decorrente de diversos fatores, podendo incluir o 
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desuso, a debilidade e a hipotonicidade dos músculos do assoalho pélvico que podem gerar uma 

incompetência na obtenção do orgasmo dentre outras alterações funcionais e o treinamento dessa 

musculatura corrobora um melhor desempenho sexual das mulheres (PIASSAROLLI et al., 2010). 

Os profissionais da saúde são essenciais no conforto e na melhoria da saúde das 

mulheres, devem fornecer espaço tranquilo para explorar as questões sexuais, considerando a ação 

da IU na vida sexual, analisar a função sexual e ofertar tempo necessário de modo a proporcionar 

conhecimento relacionado ao cuidado da sexualidade (AKYUZ et al., 2014). 

A promoção da saúde sexual das mulheres com IU deve envolver as parcerias sexuais, 

principalmente, quando a satisfação sexual é acometida, com a finalidade de auxiliar o casal a ter 

um melhor enfrentamento em relação à IU (SENRA; PEREIRA, 2015).  
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6 CONCLUSÃO  

 

Quanto à condição socioeconômica, a maioria das mulheres com IU estavam inseridas 

na faixa etária entre 40 e 64 anos, com baixo nível de escolaridade, casadas ou conviviam em 

união estável, não possuíam atividade laboral e buscaram atendimento em instituição pública de 

saúde. Quanto ao CCEB, a classe C foi a mais predominante, seguida da classe DE, classe B e 

classe A. 

Quanto à função sexual, foi possível evidenciar baixo escore do FSFI com média de 

23,5. Uma parcela considerável da população estudada sugere a presença de disfunção sexual 

feminina. 

Quanto ao tipo de IU e à satisfação sexual, as mulheres com IUE relataram maior 

satisfação sexual em comparação às mulheres com IUM. As mulheres com IUM relataram mais a 

interferência negativa da IU na vida sexual em comparação às mulheres com IUE.  

Quanto à IU durante o sexo e os sintomas clínicos, considerar o sexo importante na 

vida e para o relacionamento estão associadas à ausência de perda urinária durante o sexo. A 

insatisfação sexual por queixas orgânicas e a interferência negativa da IU na vida sexual estão 

associadas à perda de urina durante a penetração.  

Quanto às queixas de IU, frouxidão vaginal e os sintomas clínicos, apresentar enurese 

noturna está associada a relatar a importância do sexo para a satisfação pessoal. Relatar frouxidão 

vaginal tem associação com a interferência negativa da IU na vida sexual.  

Quanto à interferência da IU na vida diária pelo ICIQ-SF, as subcategorias sexuais 

como a insatisfação sexual por questões orgânicas e interferência negativa da IU na vida sexual 

estão associadas a uma interferência da IU classificada como muito grave. 

Quanto à gravidade da IU pelo ICIQ-SF, relatar interferência negativa da IU na vida 

sexual está associada a uma pior classificação, como grave, muito grave e um pior escore final 

evidenciado pelo ICIQ-SF.  

Quanto à disfunção sexual, está associada a considerar o sexo importante na vida e 

insatisfação sexual por questões relacionais. A satisfação com a vida sexual foi associada à 

ausência de disfunção sexual. 

As limitações do estudo foram dificuldades para a obtenção da amostra adequada, para 

a produção de futuras pesquisas seria importante avaliar formas de enfrentamento do impacto da 

IU na vida sexual e intervenções que favoreçam as mulheres melhor qualidade de vida sexual. 

Os subtipos, a gravidade da IU, as queixas de disfunção de assoalho pélvico e a 

disfunção sexual apresentam associação com as subcategorias sexuais de mulheres com IU, 
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corroborando para uma interferência negativa da IU na vida sexual da mulher, o que sugere a 

necessidade de intervenções como forma de estratégias para a promoção da saúde sexual da 

população feminina com IU. 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada colega, 

 

Sou SUELLEN VIANA LUCENA, Enfermeira pela Universidade Federal do Ceará. 

Gostaria de convidá-la a participar do projeto de pesquisa intitulado Impacto da condição 

socioeconômica na função sexual de mulheres com incontinência urinária, que tem por 

objetivo avaliar impacto da condição socioeconômica na função sexual de mulheres com 

incontinência urinária.  

Serão aplicados questionários para a obtenção de dados para levantamento da condição 

econômica tendo como referencial o responsável pelo sustento da família com a utilização do 

Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), proposto pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP), aplicação da ficha identificação utilizada no ambulatório de 

uroginecologia da MEAC, aplicação do questionário International Consultation on Incontinence 

Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) para avaliar o impacto da IU na qualidade de vida e 

qualificar a perda urinária. Aplicação do questionário Female Sexual Function Index (FSFI), que 

tem como objetivo avaliar a função sexual em mulheres sexualmente ativas. E será aplicado um 

questionário baseado no The Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Questionnaire-IUGA 

revised (PISQ –IR) para avaliar de forma qualitativa mulheres não sexualmente ativas, as 

entrevistas serão gravadas. 

Você tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem prejuízo para seu tratamento na Instituição. Sua participação neste 

estudo é livre. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecida em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendida pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. Esse termo será emitido em duas vias assinadas disponibilizadas 

para pesquisadora e participante. 

Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo de 

consentimento ou em qualquer momento do estudo contatando a pesquisadora por meio do 

telefone (085) 985316050, E-mail: suellen-sb@hotmail.com ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da MEAC: Rua Coronel Nunes de Melo, s/n ,Rodolfo Teófilo Telefone: 3366.8569 

 

Eu,                                                                                                        ,         anos , RG 

______________ declaro que é de livre e espontânea vontade que estou como participante de 

uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, 

como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo.  

 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

 

   

Assinatura da Participante  
Assinatura da Pesquisadora 

Participante da coleta de dados 

 

 

 

mailto:suellen-sb@hotmail.com


 
61 

ANEXO B - CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 
 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicílio para efeito de classificação econômica. Todos os itens de 

eletroeletrônicos que vou citar devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, 
considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

 

INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e respondidos pelo entrevistado. 

 

Vamos começar? No domicílio tem______ (LEIA CADA ITEM) 

 

 

 
 

Qual é o grau de instrução do chefe da família?  

Considere como chefe da família a pessoa que contribui com a maior parte da renda do 

domicílio. 
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ANEXO C - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOAMBULATÓRIO DE 

UROGINECOLOGIA DA MEAC 
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ANEXO D -ROTEIRO QUALITATIVO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO SEXUAL DE MULHERES COM IU 

 

1. Qual a importância do sexo para você, na sua vida pessoal e nos relacionamentos?  

2. Como você se sente em relação a sua vida sexual atual? 

3. Como você gostaria que estivesse a sua vida sexual? O que você gostaria que 

estivesse diferente? 

4. Quais os motivos pelos quais você não tem vida sexual ativa neste momento?  

5. Como o fato de perder urina interfere na sua vida sexual? 

6. Existe mais alguma coisa que eu não perguntei e que você gostaria de acrescentar? 
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ANEXO E - PISQ-IR: SEXUAL FUNCTION FOR WOMEN WITH: POP, URINARY 

INCONTINENCE AND/OR FECAL INCONTINENCE 
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ANEXO F -INSTRUMENTO TRADUZIDO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA DO 

BRASIL IFSF – ÍNDICE DA FUNÇÃO SEXUAL FEMININA 

 

Instruções: Estas perguntas são sobre seus sentimentos e respostas sexuais nas últimas 4 semanas. 

Por favor, responda às seguintes perguntas da forma mais clara e honesta possível. Suas respostas 

serão mantidas em completo sigilo. As definições (explicações) que seguem são aplicadas para 

responder o questionário: 

 

Atividade sexual: pode incluir carícias, estimulação sexual preliminar, masturbação e coito 

vaginal. 

 

Relação sexual é definida como a penetração (entrada) do pênis na vagina. 

 

Estimulação sexual: inclui estimulação sexual preliminar com o parceiro, auto-erotismo 

(masturbação) ou fantasia sexual. 

 

PARA CADA ITEM, MARQUE APENAS UMA RESPOSTA 

 

O desejo ou interesse sexual é um sentimento que abrange a vontade de ter uma experiência 

sexual, a receptividade às iniciativas sexuais do parceiro, e pensamentos ou fantasias sobre o 

ato sexual. 

 

1. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desejo ou interesse sexual? 
( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Às vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos do que a metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

 

2. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de desejo ou 

interesse sexual? 
( ) Muito alto 

( ) Alto 

( ) Moderado 

( ) Baixo 

( ) Muito baixo ou nenhum 

 

A excitação sexual é uma sensação com aspectos físicos e mentais. Pode aparecer uma 

sensação de calor ou de vibração na genitália, lubrificação (umidade), ou contrações 

musculares. 

 

3. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você se sentiu excitada durante o ato 

ou atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes ( metade das vezes) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 
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4. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de excitação sexual 

durante a atividade sexual? 
Sem atividade sexual 

( ) Muito alto 

( ) Alto 

( ) Moderado 

( ) Baixo 

( ) Muito baixo ou nenhum 

 

5. Durante as últimas 4 semanas, qual foi seu grau de confiança sobre sentir-se excitada 

durante a atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Altíssima confiança 

( ) Alta confiança 

( ) Moderada confiança 

( ) Baixa confiança 

( ) Baixíssima ou nenhuma confiança 

 

6. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você ficou satisfeita com seu nível 

(grau) de excitação durante a atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

7. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você ficou lubrificada ("molhada") 

durante a atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de dificuldade para ficar lubrificada 

("molhada") durante a atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Extremamente difícil ou impossível 

( ) Muito difícil 

( ) Difícil 

( ) Pouco difícil 

( ) Nada difícil 

 

9. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você manteve sua lubrificação até o 

final da atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
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( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

 

10. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de dificuldade para manter sua 

lubrificação até terminar a atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Extremamente difícil ou impossível 

( ) Muito difícil 

( ) Difícil 

( ) Pouco Difícil 

( ) Nada Difícil 

 

11. Durante as últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente estimulada, 

com que frequência você atingiu o orgasmo (clímax)? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

 

12. Durante as últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente estimulada, 

qual foi o grau de dificuldade para atingir o orgasmo (clímax)? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Extremamente difícil ou impossível 

( ) Muito difícil 

( ) Difícil 

( ) Pouco Difícil 

( ) Nada Difícil 

 

13. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação com sua habilidade de chegar 

ao orgasmo (clímax) durante a atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Muito satisfeita 

( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 

 

14. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação com a quantidade de 

envolvimento emocional entre você e seu parceiro durante a atividade sexual? 
( ) Sem atividade sexual 

( ) Muito satisfeita 

( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 
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15. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação na relação sexual com seu 

parceiro? 
( ) Muito satisfeita 

( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 

 

16. Durante as últimas 4 semanas, de forma geral, qual foi o grau de satisfação com sua vida 

sexual? 
( ) Muito satisfeita 

( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 

 

17. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou dor 

durante a penetração vaginal? 
( ) Não houve tentativa de penetração 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

 

18. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou dor após a 

penetração vaginal? 
( ) Não houve tentativa de penetração 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

 

19. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau (nível) de desconforto ou 

dor durante ou após a penetração vaginal? 
( ) Não houve tentativa de penetração 

( ) Altíssimo 

( ) Alto 

( ) Moderado 

( ) Baixo 

( ) Baixíssimo ou nenhum 
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ANEXO G – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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