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RESUMO

Objetivo: Avaliar a influência do grau de independência, padrão e qualidade de
sono nos sintomas urinários em indivíduos idosos institucionalizados nas
principais Instituições de Longa Permanência (ILP’s) das cidades de Natal-RN
e João Pessoa-PB.
Metodologia: Este estudo foi de caráter transversal, realizado com 100 idosos
a partir de 60 anos de idade, residentes em Instituições de Longa
Permanência.

Para

coleta

de

dados,

foram

aplicados

os

seguintes

instrumentos: Pittsburgh Sleep Quality Index –PSQI, Mini-Exame do Estado
Mental,

Índice

de

Katz,

International

Consultation

on

Incontinence

Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) e uma ficha de identificação do idoso. O
perfil da amostra foi descrito por meio de tabelas com valores de frequência
absoluta e relativa das variáveis categóricas. Foram realizados os Testes QuiQuadrado ou Exato de Fisher e a Análise de Regressão Linear Múltipla,
utilizando como critério um p-valor de 5%.
Resultados: Neste estudo, encontrou-se uma prevalência de 34% da
incontinência urinária e ainda que houve uma associação significativa com a
incontinência urinária e o tabagismo, a hipertensão, DPOC e independência
funcional (p=0,01). Com relação aos componentes do PSQI, apenas a
sonolência diurna (p= 0,009) e o uso de medicamentos para dormir (p= 0,057)
apresentaram significância estatística.
Conclusão: Os resultados encontrados mostram a importância de medidas
preventivas e educacionais, que visem redução da IU, além de alterações
estruturais nas instituições de longa permanência, que facilitem o acesso do
idoso ao banheiro. Desta, forma, o fisioterapeuta pode atuar nestas instituições,
ampliando as opções de tratamento, levando-se em consideração o idoso
como um todo e considerando esta situação muitas vezes negligenciada.

Palavras-chave: incontinência urinária, saúde do idoso institucionalizado,
transtornos do sono
x

ABSTRACT

Objective: To evaluate the influence of the independence level, standard and
quality of sleep in the urinary disorders in the elderly institutionalized of the main
long-term care institutions in the cities of Natal-RN and João Pessoa-PB.
Methodology: cross-sectional study with 100 elderly aged 60 years old, living
in long-term care institutions. For data collection, were the following
instruments:
Examination,

Pittsburgh
Katz

Sleep

Index,

Quality

International

Index-PSQI,
Consultation

Mini-Mental
on

State

Incontinence

Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) and a form of identification. The
description of the sample profile was performed according to the variables
under study, through the preparation of tables with values of absolute and
relative frequency of categorical variables. Were performed the chi-square or
Fisher's Exact Test and Multiple Linear Regression Analysis using as a criterion
p-value

of

5%.

Results: This study showed that there was a prevalence of urinary incontinence
of 34% and a meaning association with urinary incontinence and smoking,
hypertension, COPD and functional independence (p = 0.01). With respect to
the components of the PSQI, only the daytime sleepiness (p= 0,009) and use of
sleep

medication

(p=0,057)

showed

statistical

significance.

Conclusion: The results show the importance of preventive and educational
measures aiming reduce the UI, as well as structural changes in institutions to
facilitate access for the elderly to the bathroom. Thus, physical therapists can
work in these institutions, expanding treatment options, taking into consideration
the elderly as a whole and including this often overlooked.

Key-words: urinary incontinence, health of institutionalized elderly, sleep
disorders

xi
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1. INTRODUÇÃO
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O envelhecimento da população é um fenômeno irreversível e de
amplitude mundial, sendo um dos maiores desafios da saúde pública. Seguindo
os padrões observados em outros países, no Brasil, a queda da fecundidade e
o aumento da expectativa de vida resultaram, nos últimos 30 anos, no aumento
expressivo da população idosa. De acordo com Giacomim et al.1, cerca de 650
mil idosos por ano são incorporados à população brasileira. A Organização
Mundial de Saúde estima que, em 2025, haverá cerca de 34 milhões de idosos,
com predominância da faixa etária acima de 80 anos2,3,4.
O processo de transição demográfica em ritmo acelerado, como o que
hoje o Brasil atravessa, associou-se, em diversos países, ao aumento da
demanda por instituições de longa permanência para idosos e também por
serviços de saúde. Dados sobre as condições de saúde da população
residente nestas instituições e de suas demandas por serviços médicos são
necessários para o planejamento dos serviços de saúde, de forma a atender as
necessidades atuais e manter preservados os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS)5.
Com

o

envelhecimento,

institucionalização:

doenças

acumulam-se

fatores

crônico-degenerativas,

de

risco

hospitalização

para
e

dependência para realizar atividades da vida diária, ao mesmo tempo em que
se encontra reduzida a disponibilidade de cuidadores. Este fato passa a ter
extrema relevância para a área da reabilitação, pois a associação do
envelhecimento fisiológico com doenças crônico-degenerativas, bastante
prevalentes em idosos, torna-o muito vulnerável à deterioração físico-funcional,
com conseqüente perda de autonomia e independência3,6.
Dentre os fatores de risco para institucionalização, a incontinência
urinária (IU) tem considerável importância, embora seja considerado pelos
idosos, cuidadores e familiares, como um problema menor diante da saúde
fragilizada e como decorrência do processo natural de envelhecimento7.
A incontinência urinária é um problema de saúde significante para os
idosos, não sendo considerada uma doença, mas uma condição que afeta essa
parcela populacional em seus aspectos físicos e psicológicos, restringindo-Ihes
a independência e a dignidade. Em sua mais recente publicação, a ICS
(International Continence Society, 2010) define a Incontinência Urinária (IU)
como “uma perda involuntária de urina constituindo um problema social ou de
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higiene que pode ser objectivamente demonstrado”4,10,16,17. Trata-se de
modificação na definição original, que considerava como IU somente as perdas
que causassem desconforto social ou higiênico às pacientes, ou seja, aquelas
relacionadas negativamente à qualidade de vida.
Com esta nova definição, a ICS preconiza que a incontinência urinária
deve ser descrita em conjunto com fatores específicos e relevantes, tais como:
tipo, frequência, gravidade, fatores precipitantes, impacto social, efeitos na
higiene e qualidade de vida, medidas usadas para quantificar a perda e se a
paciente procurou ou não obter ajuda para aliviar os sintomas Vários tipos de
incontinência podem ser definidos, segundo a Sociedade internacional de
Continência18.
A incontinência urinária de esforço (IUE) é definida como a “queixa de
perda involuntária de urina aos esforços ou atividades físicas ou ao tossir ou
espirrar”. Acontece quando, nestas situações, a pressão intravesical excede a
pressão uretral máxima, devido à elevação da pressão intraabdominal em
situações como tosse, espirro, riso ou esforço físico, sem que ocorra a
contração do músculo detrusor da bexiga4,16,17.
Define-se como incontinência de urgência a “queixa de perda
involuntária de urina associada à urgência”. A incontinência mista é definida
como “queixa de perda involuntária de urina associada à urgência e também
aos esforços, exercícios, espirro ou tosse”. A incontinência urinária continua é
definida como “queixa de perda urinária ininterrupta”4.
Incontinência urinária entre idosos é um achado comum, implicando em
problemas psicológicos e sociais para os pacientes e familiares, com perda da
auto-estima e isolamento social. Pode acarretar, para o idoso, um expressivo
impacto emocional, como sensação de humilhação, ansiedade, solidão e culpa.
Aumenta de 20 para 30% o risco de quedas e fraturas, e de 30 para 50% o
risco de hospitalização, sendo um importante fator a ser considerado na
decisão da institucionalização dos idosos. Estima-se que a prevalência de IU
em idosos seja de 15% a 30%, na comunidade e 50% em instituições de longa
permanência4,7,8.
Um estudo epidemiológico de Wetle et al.9 concluiu que a prevalência
elevada de incontinência urinária neste grupo pode ser decorrente da relação
entre a idade e fatores associados como diabetes, distúrbios do sono e tosse
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crônica, mais do que a idade isoladamente. Em qualquer faixa etária, a
continência urinária não depende somente da integridade do trato urinário
inferior. Alterações da motivação, da destreza manual, da mobilidade, da
lucidez e a existência de doenças associadas estão entre os fatores que
podem ser responsáveis por sua ocorrência, sem que haja comprometimento
significativo do trato urinário inferior10.
É importante ressaltar que o envelhecimento como fenômeno isolado
não é causa de incontinência, porém induz a modificações funcionais e
estruturais no sistema urinário, que predispõem a esta disfunção. A IU deve ser
investigada e tratada corretamente, haja vista o alto grau de insatisfação com
esta condição (em torno de 65%) e as complicações que ela pode acarretar.
Além das alterações do trato urinário relacionadas ao processo de
envelhecimento, merecem destaque outros fatores de risco para a IU como,
sexo feminino, número de gestações, parto vaginal, multiparidade, tabagismo,
obesidade, menopausa, infecção do trato urinário (ITU), ingestão de alimentos
irritantes vesicais, restrição de mobilidade, alterações cognitivas, além de
cirurgias e medicações que podem provocar redução do tônus da musculatura
pélvica ou gerar danos nervosos4.
O envelhecimento também ocasiona modificações na quantidade e
qualidade do sono, as quais afetam mais da metade dos idosos que vivem em
seus lares e 70% dos institucionalizados, com impacto negativo na sua
qualidade de vida3. O estudo de Carvalho12 indicou que a qualidade do sono e
a urgência urinária são fatores associados à ocorrência de queda. Além disso,
existem evidências de que a identificação e o tratamento da IU de urgência nos
idosos sejam medidas efetivas na prevenção de quedas4.
Ainda existem dúvidas se há correlação entre IU e função cognitiva
alterada ou se ambas são mais prevalentes em idosos, sem relação entre si.
Jirovec e Wells13 compararam idosos institucionalizados continentes com
incontinentes e perceberam pior quadro de cognição entre estes últimos.
Poucos artigos na literatura fazem esta correlação, sendo necessários mais
estudos para se determinar o papel exato das alterações cognitivas na perda
urinária.
Estudos prévios tem demonstrado uma correlação entre grau de
mobilidade e incontinência urinária9,14,15. No estudo de Busato Júnior e
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Mendes8, foi demonstrada uma correlação linear entre mobilidade e perda
urinária, com presença de IU em 40% de idosos com boa mobilidade,
chegando a 95% quando ocorre prejuízo importante da mobilidade..
Existe na literatura um amplo espectro de taxas de prevalência de
incontinência urinária no idoso, que varia de 2,5% a 60%, afetando cerca de
20% dos idosos que habitam na comunidade e 30-60% dos idosos em
instituições.

As razões para essas divergências estão nas variações das

definições de incontinência urinária, as diferenças nas amostras populacionais
e as diferenças na formulação de perguntas. Estudos epidemiológicos têm
mostrado que a prevalência de incontinência urinária, em ambos os sexos,
aumenta com o avançar da idade16,19,20,21.
A continência é mantida por mecanismos intrínsecos e extrínsecos.
O mecanismo de continência intrínseco se refere às forças geradas
dentro da uretra, enquanto o extrínseco é constituído por forças extrínsecas à
uretra que ajudam a manter a continência. O aumento da idade e diminuição do
fluxo de sangue para a uretra, associado com deficiência de estrogênio,
parecem afetar negativamente o mecanismo intrínseco de continência22.
Pesquisas recentes têm demonstrado que a incontinência não é um
resultado do processo de envelhecimento, mas cabe mencionar que existem
mudanças relacionadas com o envelhecimento que contribuem para que este
fato ocorra. O trato urinário inferior apresenta alterações que ocorrem mesmo
na ausência de doenças. Esta condição é causada por modificações
específicas nas estruturas funcionais do corpo que, freqüentemente, resultam
de doenças ou de uso de medicamentos. A força de contração da musculatura
detrusora, a capacidade vesical e a habilidade de adiar a micção,
aparentemente, diminuem, no homem e na mulher,

podendo afetar

negativamente o controle neurológico da micção, a estrutura dos tecidos do
trato urinário, a reparação, a elasticidade do tecido e a degeneração
nervosa16,22,23.
As mulheres apresentam maior risco de desenvolver incontinência
urinária que os homens. As razões citadas na literatura são as diferenças no
comprimento da uretra, anatomia do assoalho pélvico, efeito da gestação e
parto sobre os mecanismos de continência, além de alterações hormonais. A
deficiência de estrogênio, em mulheres na pós-menopausa, leva á diminuição
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do tecido conjuntivo, desgaste do epitélio vaginal e uretral, e diminuição da
vascularização urogenital. Postula-se que o hipoestrogenismo afeta o limiar
sensorial do trato urinário em idosos, levando à diminuição das capacidades
funcionais da bexiga. Além disso, alterações na secreção do hormônio
antidiurético resultam em noctúria, que colaboram para o aumento da
frequência urinária no idoso21,22,24.
Já nos homens, a hipertrofia prostática benigna (HBP) pode causar
pressão na uretra e ocasionar dificuldade de esvaziamento ou até mesmo
obstrução uretral. Além disso, cerca de 50% dos homens com HBP apresentam
instabilidade do detrusor. Também no homem é freqüente a incontinência
urinária (IU) após a ressecção transuretral da próstata e a prostatectomia
radical, utilizadas amplamente no tratamento da câncer da próstata. A
incontinência urinária após a prostatectomia radical é conseqüente de lesões
esfincterianas que tornam a geometria da junção uretrovesical menos favorável
para manter a continência urinária, gerando maior exigência do esfíncter uretral
externo6. Sendo a uretra prostática removida após a cirurgia, a estrutura que
mantém a continência é o esfíncter urinário externo4,10, 25.
Embora a literatura científica traga estudos sobre este tema, ainda se faz
necessário esclarecer aspectos relacionados à IU e sua ocorrência em
instituições de longa permanência para que se contribua com a avaliação e
tratamento destes indivíduos. Uma das questões principais com relação à
dificuldade de tratamento destes sujeitos, encontra-se na subnotificação destas
disfunções nos indivíduos internados nestas instituições e na ausência de
profissionais de saúde, particularmente fisioterapeutas, que, efetivamente,
executem tratamentos específicos para IU nestes locais.
Assim, este estudo se propõe a avaliar a influência do grau de
independência, padrão e qualidade de sono com sintomas urinários em
indivíduos idosos institucionalizados nas principais ILP’s das cidades de NatalRN e João Pessoa-PB, traçando também um perfil sócio-demográfico dos
idosos institucionalizados.
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1.2 Justificativa

A

incontinência

urinária

frequentemente

é

considerada

uma

consequência natural do envelhecimento. Esse mito leva à abordagem limitada
ou ausente em idosos, o que afeta significativamente a qualidade de vida, pois
torna o assunto um sofrimento silencioso que, associado ao declínio fisiológico
e funcional do idoso, acaba sendo negligenciado pelos profissionais de saúde.
Assim, faz-se necessária a interface entre diversos mecanismos de
apoio a este idoso, o que inclui a interlocução entre os idosos e seus familiares,
cuidadores e destes com o profissional de saúde. Este deve favorecer
situações em que prevaleça o protagonismo dos idosos e seus familiares.
Os profissionais de saúde frequentemente deixam de considerar as
implicações da má qualidade do sono no cotidiano e mesmo na saúde do
idoso, negligenciando o seu potencial para causar prejuízos na qualidade de
vida e gerar aspectos negativos que podem ter diversas consequências, entre
elas, a institucionalização.
As relações já demonstradas entre a incontinência urinária e distúrbios
de sono, cognição e independência funcional, poucos explicam os fatores
envolvidos nestas relações, sendo necessárias pesquisas que possam
esclarecer esses reais arrolamentos.
No Brasil, entretanto, estudos deste tipo com a população de idosos
institucionalizados são ainda escassos. Pesquisas envolvendo a atenção
fisioterapêutica, em termos de avaliação e/ou tratamento são, praticamente,
enxistentes, o que revela a importância do conhecimento destas variáveis em
idosos institucionalizados.
Mediante estas observações, surgiu a necessidade de pesquisar a
prevalência de IU e sua relação com o grau de independência, padrão e
qualidade de sono, a fim de compreender melhor estes fenômenos para
colaborar com aprimoramento da assistência a saúde dos indivíduos
institucionalizados.
Portanto, justifica-se a realização desta pesquisa, pela necessidade de
compreender a participação destas questões no desenvolvimento da
incontinência urinária entre os idosos,

capacitando assim, familiares,

20

cuidadores e profissionais de saúde para o enfrentamento desta situação,
muitas vezes negligenciada.

1.3. Objetivos
• Objetivo Geral

Avaliar a influência do grau de independência, padrão e qualidade de
sono nos sintomas urinários em indivíduos idosos institucionalizados nas
maiores ILP’s das cidades de Natal-RN e João Pessoa-PB.
• Objetivos Específicos
 Traçar o perfil sócio-demográfico dos idosos institucionalizados nas
principais ILP’s das cidades de Natal-RN e João Pessoa-PB;
 Relacionar incontinência urinária com o grau de independência;
 Fazer a correlação da incontinência urinária com o padrão e qualidade de
sono.
• Hipóteses

H0: Não há relação entre a ocorrência de incontinência urinária dentre idosos
institucionalizados com grau de independência, padrão e qualidade de sono.
H1: Há relação entre a ocorrência de incontinência urinária dentre idosos
institucionalizados com grau de independência, padrão e qualidade de sono.
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2. METODOLOGIA
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2.1 Caracterização da pesquisa

Estudo exploratório, descritivo, transversal, com abordagem quantitativa.

2.2 Local da pesquisa
Foram escolhidas para campo desta pesquisa, as maiores ILP’s das
cidades de Natal-RN e João Pessoa-PB. São elas:
•

Instituto Juvino Barreto, situado na Av. Almirante Alexandrino de Alencar,
908 - Barro Vermelho, Natal-RN

•

Lar da Vovozinha, situado na Av. Antônio Basílio, 1264 - Dix-sept Rosado,
Natal-RN

•

Lar Ancião Evangélico, situado na Av. Poços de Caldas, 3001 – Neópolis,
Natal-RN.

•

Vila Vicentina Júlia Freire, situada na Rua Etelvina Macedo Mendonça, 327
– Torre, João Pessoa – PB

•

Lar da Providência Carneiro da Cunha, situada na Av. Santa Catarina, 5 Bairro dos Estados, João Pessoa-PB

2.3 Período da pesquisa

Os dados foram coletados entre Junho e Agosto de 2011.

2.4 Aspectos éticos

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
Hospital Universitário Onofre Lopes, sob número 609/2011 (Anexo 1). Foram
incluídos no estudo os sujeitos que manifestaram interesse em participar
voluntariamente da pesquisa, após esclarecimentos e definição de seus direitos
e garantias, seguindo-se a assinatura de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice 1) elaborado de acordo com a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde.
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2.5 Amostra

A amostra foi sistemática, finalizando em 100 idosos, respeitando-se os
seguintes critérios:
• De inclusão: ter 60 anos de idade completos
• De exclusão: presença de déficits cognitivo ou físico impeditivos para o
completo preenchimento dos itens do instrumento de coleta de dados e ser
visualmente insensível para a luz, uma vez que sujeitos cegos para a luz
podem não receber a informação temporal de claro/escuro, o que representaria
um fator de alteração (dessincronização) do ciclo vigília/sono.

2.6 Instrumentos para coleta de dados

Os instrumentos que foram aplicados para coleta de dados foram:
1- Pittsburgh Sleep Quality Index –PSQI (Buysse et al., 1989) (Anexo 2):
traduzido ao português por Ceolim e Menna-Barreto (2000): instrumento de
auto-relato que avalia qualidade do sono, latência, duração, eficiência habitual,
distúrbios do sono noturno, uso de medicação para dormir e sonolência diurna.
Cada componente é pontuado de zero a três, resultando em escore total que
varia de zero a 21. Escore superior a cinco indica sono de má qualidade.
2- Mini-Exame do Estado Mental (Anexo 3) com o objetivo de auxiliar na
identificação dos idosos com possíveis déficits cognitivos. Traduzido por
Bertolucci et al., (1994), é composto por diversas questões tipicamente
agrupadas em sete categorias, cada uma delas desenhada com o objetivo de
avaliar funções cognitivas específicas:orientação para tempo (5 pontos),
orientação para local (5 pontos), memória imediata (3 pontos), atenção e
cálculo (5 pontos), memória de evocação (3 pontos), linguagem (9 pontos). O
escore do MEEM pode variar de um mínimo de zero até um máximo de 30
pontos. Nesse estudo, foi utilizado o ponto de corte definido por Murden et al.
(1991) de 17 pontos para analfabetos.
3- Índice de Katz (Anexo 4) escala utilizada para avaliar o desempenho do
idoso nas atividades de vida diária (AVD), ou seja, aquelas que se referem ao
auto-cuidado para a manutenção da independência, como capacidade para
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banhar-se, vestir-se, usar o sanitário, deitar e levantar-se, alimentar-se e
continência urinária. Os graus considerados para a independência ou
dependência funcional são progressivos, conforme descrito: independente para
comer, ser continente, mobilizar-se, usar o sanitário, vestir-se e banhar-se
(grau A); independente para realizar todas as funções, exceto uma (grau B);
independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se e outra função
mais (grau C); independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se,
vestir-se e outra função mais (grau D); independente para realizar todas as
funções, exceto banhar-se, vestir-se, usar o sanitário e outra função mais (grau
E); independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se, vestir-se,
usar o sanitário, mobilizar-se e outra função mais (grau F); dependente para
realizar as seis funções (grau G); e outro, que é o idoso dependente para
realizar pelo menos duas funções, mas que não pode ser classificado em
C,D,E e F (Katz et al., 1963).
4- International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form
(ICIQ-SF)

(Anexo

5):

trata-se

de

um

questionário

simples,

utilizado

mundialmente para qualificar a perda urinária de pacientes de ambos os sexos.
Foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa do Brasil, bem como
submetido à avaliação das propriedades psicométricas como validade,
confiabilidade e responsividade por Tamanini et al. (2004). O ICIQ-SF é
composto por seis questões: Duas destinadas à identificação do sujeito e três
que avaliam a frequência, a gravidade da perda urinária, o impacto da IU na
qualidade de vida, além de uma sexta questão com uma sequência de oito
itens autodiagnósticos, relacionados às causas ou situações de IU, que não
são pontuados. A soma dos escores (ICIQ Escore) das questões três, quatro e
cinco variam de 0 a 21. O impacto na vida diária é definido de acordo com o
escore da questão 5: (0) nada; (1-3) leve; (4-6) moderado; (7-9) grave; e (10)
muito grave. Para ser considerado incontinente o idoso deve apresentar escore
maior ou igual a três e quanto mais elevado o escore total, maior é a gravidade
da IU.
5- Ficha de identificação (Apêndice 2): ficha de avaliação contendo questões
abertas e fechadas, elaborada pela pesquisadora, a fim de obter dados sóciodemográficos, relativos à saúde e participação social dos participantes. Os
dados relativos à saúde são elencados levando em consideração a
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Classificação Internacional de Funcionalidade. Os dados foram coletados por
meio de entrevista (dados sócio-demográficos, deficiências e sintomas) e no
prontuário dos idosos (doenças presentes e medicações em uso).

2.7 Procedimentos

Foi realizado um estudo piloto em Junho de 2011 em uma ILP da cidade
de Natal, com vinte idosos institucionalizados. Os instrumentos de coleta de
dados foram testados, não sendo necessárias modificações, demonstrando-se
a viabilidade de sua utilização com essa população.
A identificação dos idosos elegíveis, de acordo com os critérios de
inclusão e exclusão foi realizada a partir de consulta ao prontuário médico de
cada idoso da instituição. Em seguida, os mesmos foram abordados pela
pesquisadora em seus alojamentos, sendo feita a exposição dos propósitos e
procedimentos da pesquisa e a leitura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), juntamente com o idoso.
Após o consentimento das ILPs e dos idosos, deu-se início à coleta de
dados, aplicando-se os instrumentos a todos os residentes que se incluíam
dentro dos critérios de inclusão deste estudo.

2.8 Definição das variáveis
• Incontinência urinária: variável categórica, operacionalizada por meio do
escore do ICIQ-SF.
• Escore final do MEEM: variável intervalar e ordenável que permite
classificar os idosos de acordo com a presença ou não de possível déficit
cognitivo.
• Grau de independência funcional: variável categórica, obtida a partir da
aplicação do índice de Katz e definidas as seguintes categorias: independente
(grau A e B de Katz); moderadamente dependente (graus C, D e E de Katz);
acentuadamente dependente (graus F e G de Katz).
• Qualidade do sono: variável intervalar e ordenável, correspondente ao
escore global atribuído ao instrumento PSQI, que consiste na soma dos sete
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componentes e que reflete a qualidade do sono do idoso nos trinta dias prévios
à coleta de dados; variável intervalar, correspondente ao primeiro componente
do PSQI; variável categórica, com as categorias sono de boa qualidade
(pontuação global no PSQI inferior ou igual a cinco) ou sono de má qualidade
(pontuação global superior a cinco).
As variáveis referentes à qualidade do sono noturno, problemas com o
sono e a sonolência diurna, obtidas por meio do Índice de Qualidade do Sono
de Pittsburgh – PSQI, são definidas da seguinte maneira:
• Latência

do

sono:

variável

contínua,

registrada

em

minutos,

correspondendo à estimativa, pelo idoso, do tempo decorrido entre o horário de
deitar e o conciliar do sono noturno, nos trinta dias prévios à coleta de dados;
variável intervalar que corresponde a um dos componentes do PSQI.
• Duração do sono: variável contínua, registrada em horas decimais,
correspondendo a duração total do sono noturno nos trinta dias prévios à coleta
de dados, estimada pelo idoso, corresponde a um dos componentes do PSQI.
• Eficiência do sono: variável contínua, registrada em percentual, calculada
pela pesquisadora a partir da estimativa da duração do sono em relação ao
tempo durante o qual o idoso permaneceu no leito, nos trinta dias prévios à
coleta de dados, representa um dos componentes do PSQI.
• Distúrbios do sono: variável intervalar, correspondente a um dos
componentes do PSQI; composto a partir de respostas do idoso sobre a
ocorrência e freqüência dos seguintes fatores de perturbação do sono noturno:
acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo; levantar-se para ir ao
banheiro; dificuldade de respirar; tossir ou roncar muito alto; sentir muito frio;
sentir muito calor; sonhos ruins ou pesadelos; sentir dores; outras razões, nos
trinta dias prévios à coleta de dados.
• Medicação para dormir: variável intervalar, correspondente a um dos
componentes do PSQI, de acordo com a estimativa do idoso da freqüência
semanal de uso de medicação para dormir nos trinta dias prévios à coleta de
dados.
• Sonolência e distúrbios diurnos: variável intervalar, correspondente a um
dos componentes do PSQI, pontuada de acordo com a estimativa do idoso
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sobre a intensidade da sonolência diurna e da falta de entusiasmo para as
atividades diárias.

2.9 Tratamento estatístico dos dados

Os dados coletados foram inseridos em base de dados informatizada
(Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 17.0). A descrição
do perfil da amostra foi realizada segundo as variáveis em estudo, por meio da
elaboração de tabelas com valores de frequência absoluta (n) e de frequência
relativa (porcentual) das variáveis categóricas. Para as variáveis contínuas
foram realizadas estatísticas descritivas, incluindo medidas de posição e de
dispersão – média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.
Foram realizados ainda os Testes Qui-Quadrado ou Exato de Fisher
para comparar os idosos com e sem IU e as variáveis consideradas fatores de
risco: sexo, idade, uso de medicamentos, comorbidades, consumo de café, ITU
no último mês, funcionamento intestinal e cirurgias anteriores.
A análise multivariada foi conduzida pela Análise de Regressão Linear
Múltipla para verificar associação das variáveis referentes ao ICIQ e ao PSQI.
Foi utilizado como critério um p-valor de 5%.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados e discussão do presente estudo estão apresentados neste
capítulo em forma de artigo, conforme determinado pelas normas do curso de
Mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O artigo intitulado Influência do grau de independência, padrão e
qualidade

de

sono

com

a

incontinência

urinária

em

idosos

institucionalizados foi submetido para publicação na Revista Ciência & Saúde
Coletiva, em conformidade com as normas de publicação do referido periódico
(Anexo 6).
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RESUMO

Objetivo: Avaliar a influência do grau de independência, padrão e qualidade de
sono com alterações urinárias em indivíduos idosos institucionalizados nas
principais Instituições de Longa Permanência das cidades de Natal-RN e João
Pessoa-PB.
Metodologia: Estudo realizado com 100 idosos residentes em Instituições de
Longa Permanência. Para coleta de dados, foram aplicados o Pittsburgh Sleep
Quality Index, Mini-Exame do Estado Mental, Índice de Katz, International
Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form e uma ficha de
identificação do idoso. Foram realizados os Testes Qui-Quadrado ou Exato de
Fisher e a Análise de Regressão Linear Múltipla, utilizando como nível de
significância um p-valor de 5%.
Resultados:

Neste

estudo

mostrou-se

uma

influência

positiva

para

desenvolvimento da incontinência urinária entre o tabagismo, a hipertensão,
DPOC e independência funcional (p=0,01). Com relação aos componentes do
sono, apenas a sonolência diurna (p= 0,009) e o uso de medicamentos para
dormir (p= 0,057) apresentaram significância estatística.
Conclusão: Os resultados encontrados exprimem a importância de medidas
preventivas e educacionais, que visem redução da incontinência urinária, além
de alterações estruturais nas instituições que facilitem o acesso do idoso ao
banheiro.

Palavras-chave: incontinência urinária, saúde do idoso institucionalizado,
transtornos do sono
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ABSTRACT

Objective: To evaluate the influence of the independence level, standard and
quality of sleep with urinary disorders in the elderly institutionalized of the main
long-term care institutions in the cities of Natal-RN and João Pessoa-PB.
Methodology: Study with 100 elderly aged 60 years old, living in long-term care
institutions. For data collection, we used the Pittsburgh Sleep Quality Index,
Mini-Mental State Examination, Katz Index, International Consultation on
Incontinence Questionnaire - Short Form and a form of identification. Were
performed the chi-square or Fisher's Exact Test and Multiple Linear Regression
Analysis

using

as

a

criterion

p-value

of

5%.

Results: This study showed that there was a positive influence on development
of urinary incontinence between smoking, hypertension, COPD and functional
independence (p = 0.01). With respect to the components of the PSQI, only the
daytime sleepiness (p=0,009) and use of sleep medication (p=0,057) showed
statistical

significance.

Conclusion: The results express the importance of preventive and educational
measures aiming reduce the UI, as well as structural changes in institutions to
facilitate access for the elderly to the bathroom.

Key-words: urinary incontinence, health of institutionalized elderly, sleep
disorders
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INTRODUÇÃO

Com

o

envelhecimento

acumulam-se

fatores

de

risco

para

institucionalização, sendo de extrema relevância para a área da reabilitação,
pois a associação do envelhecimento fisiológico com doenças crônicodegenerativas torna o idoso brasileiro muito vulnerável à deterioração físicofuncional, com conseqüente perda de autonomia e independência. 3,4
Dentre os fatores de risco para institucionalização, a incontinência
urinária (IU) é um importante fator, considerado pelos idosos, cuidadores e
familiares, como um problema menor diante da saúde fragilizada, sendo
encarada como decorrente do processo natural de envelhecimento.5
Incontinência urinária entre idosos é um achado comum, implicando em
problemas psicológicos e sociais para os pacientes e familiares, com perda da
auto-estima e isolamento social. Estima-se que a prevalência de IU em idosos
seja de 15% a 30%, na comunidade e 50% em instituições de longa
permanência.5,6
O envelhecimento também ocasiona modificações na quantidade e
qualidade do sono, que afetam mais da metade dos idosos que vivem em seus
lares e 70% daqueles institucionalizados, com impacto negativo na sua
qualidade de vida.1 Ainda existem dúvidas sobre uma correlação entre IU e
função cognitiva alterada ou se ambas são mais prevalentes em idosos, sem
relação entre si.7 Alguns autores tem demonstrado uma correlação entre grau
de mobilidade e IU. Foi demonstrada uma correlação linear entre mobilidade e
perda urinária com 40% de IU entre idosos com boa mobilidade, chegando a
95% de IU quando ocorre prejuízo importante da mobilidade.8,9,10
As relações já demonstradas entre a incontinência urinária e distúrbios
de sono e independência funcional, pouco explicam os fatores envolvidos
nestas relações, sendo necessárias pesquisas que possam esclarecer esses
reais arrolamentos. No Brasil, entretanto, estudos deste tipo, com a população
de idosos institucionalizados são ainda escassos. Pesquisas envolvendo a
atenção fisioterapêutica, em termos de avaliação e/ou tratamento são,
praticamente, inexistentes, o que revela a importância do conhecimento destas
variáveis em idosos institucionalizados.
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Mediante estas observações, surgiu a necessidade de pesquisar a
relação

entre

a

incontinência

urinária

e

função

cognitiva,

grau

de

independência, padrão e qualidade de sono, a fim de compreender melhor
estes fenômenos visando contribuir com o aprimoramento da assistência a
saúde dos indivíduos institucionalizados.
Este estudo teve como objetivo, avaliar a influência do grau de
independência, padrão e qualidade de sono nos sintomas urinários em
indivíduos idosos institucionalizados nas maiores ILP’s das cidades de NatalRN e João Pessoa-PB.
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METODOLOGIA
Foi realizado um estudo de caráter exploratório, descritivo, transversal,
com abordagem quantitativa. Para tanto, foram escolhidas para campo desta
pesquisa, as maiores ILP’s das cidades de Natal-RN e João Pessoa-PB, por
serem instituições com maior probabilidade de oferecer uma amostra de
tamanho satisfatório.
A amostra foi sistemática, finalizando em 100 idosos, respeitando-se o
critério de ter, pelo menos, 60 anos de idade completos.

A pesquisa foi

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário
Onofre Lopes, sob número 609/2011. Foram incluídos no estudo os sujeitos
que manifestaram interesse em participar voluntariamente da pesquisa, após
esclarecimentos e definição de seus direitos e garantias, seguindo-se a
assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado de
acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Para coleta de dados, foram aplicados os seguintes instrumentos:
Pittsburgh Sleep Quality Index –PSQI, Mini-Exame do Estado Mental, Índice de
Katz, International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form
(ICIQ-SF) e uma ficha de identificação do idoso.
O PSQI elaborado por Buysse et al. (1989) e traduzido ao português por
Ceolim e Menna-Barreto (2000), é um instrumento de auto-relato que avalia
qualidade do sono, latência, duração, eficiência habitual, distúrbios do sono
noturno, uso de medicação para dormir e sonolência diurna. Cada componente
é pontuado de zero a três, resultando em escore total que varia de zero a 21.
Escore superior a cinco indica sono de má qualidade.
O Mini-Exame do Estado Mental foi utilizado com o objetivo de auxiliar
na identificação dos idosos com possíveis déficits cognitivos. Traduzido por
Bertolucci et al., (1994), é composto por diversas questões tipicamente
agrupadas em sete categorias, com o objetivo de avaliar funções cognitivas
específicas. O escore do MEEM pode variar de um mínimo de zero até um
máximo de 30 pontos. Nesse estudo, foi utilizado o ponto de corte definido por
Murden et al. (1991) de 17 pontos para analfabetos.
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O Índice de Katz foi utilizado para avaliar o desempenho do idoso nas
atividades de vida diária (AVD). Os graus considerados para a independência
ou dependência funcional são progressivos e agrupados em categorias.
O ICIQ-SF foi utilizado para qualificar a perda urinária nos idosos. Foi
traduzido e adaptado para a língua portuguesa por Tamanini et al. (2004). O
ICIQ-SF é composto por seis questões, destinadas à identificação do sujeito,
avaliação da frequência, gravidade da perda urinária, impacto da IU na
qualidade de vida, além de causas ou situações de IU. Para ser considerado
incontinente o idoso deve apresentar escore maior ou igual a três e quanto
mais elevado o escore total, maior é a gravidade da IU.
A Ficha de identificação foi elaborada pela pesquisadora, a fim de obter
dados sócio-demográficos, relativos à saúde e participação social dos
participantes. Os dados foram coletados por meio de entrevista (dados sóciodemográficos, deficiências e sintomas) e no prontuário dos idosos (doenças
presentes e medicações em uso).
As variáveis utilizadas neste estudo foram: Incontinência urinária,
operacionalizada por meio do escore do ICIQ-SF; Escore final do MEEM, que
permite classificar os idosos de acordo com a presença ou não de possível
déficit cognitivo; Grau de independência funcional, obtida a partir da aplicação
do índice de Katz; Qualidade do sono, correspondente ao escore global
atribuído ao instrumento PSQI; e ainda as variáveis referentes à qualidade do
sono noturno, problemas com o sono e a sonolência diurna, obtidas por meio
do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh – PSQI.
A identificação dos idosos elegíveis, de acordo com os critérios de
inclusão e exclusão foi realizada a partir de consulta ao prontuário médico de
cada idoso. Após o consentimento das ILPs e dos idosos, deu-se início à coleta
de dados, aplicando-se os instrumentos a todos os idosos que se incluíam
dentro dos critérios de inclusão deste estudo.
Os dados coletados foram inseridos em base de dados informatizada
(Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 17.0). A descrição
do perfil da amostra foi realizada segundo as variáveis em estudo, por meio da
elaboração de tabelas com valores de frequência absoluta (n) e de frequência
relativa (porcentual) das variáveis categóricas. Para as variáveis contínuas
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foram realizadas estatísticas descritivas, incluindo medidas de posição e de
dispersão – média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.
Foram realizados ainda os Testes Qui-Quadrado ou Exato de Fisher
para comparar os idosos com e sem IU e as variáveis consideradas fatores de
risco: sexo, idade, medicamentos, comorbidades, consumo de café, ITU no
último mês, funcionamento intestinal e cirurgias anteriores.
A análise multivariada foi conduzida pela Análise de Regressão Linear
Múltipla para verificar associação das variáveis referentes ao ICIQ e ao PSQI.
Foi utilizado como critério um p-valor de 5%.
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RESULTADOS

Foram avaliados 100 idosos, dos quais 72 (72%) eram do sexo feminino
e 28 (28%) do sexo masculino. A idade média dos idosos foi de 78,1 (± 8,6)
anos, sendo a idade mínima de 60 e a máxima de 104 anos de idade. Quanto
ao tempo de institucionalização, a média foi de 6,2 (± 5,6) anos, sendo 1 ano o
tempo mínimo e 28 anos o tempo máximo de institucionalização.
Dos idosos entrevistados, 66 (66%) eram alfabetizados, 42 (42%) eram
solteiros e 47 (47%) referiram ser da cor parda. Sobre a atual situação
financeira e fonte de renda, 94 (94%) eram aposentados ou pensionistas e não
recebiam outra ajuda financeira. Com relação ao trabalho que os idosos
exerceram durante a maior parte de suas vidas, 32 (32%) eram empregadas
domésticas. Os dados referentes às características sócio-demográficas dos
idosos podem ser visualizados na Tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição da amostra de idosos residentes nas Instituições de Longa
Permanência, segundo as características sócio-demográficas, Natal-RN, 2011.
Características
Sexo
Idade

Tempo de ILP

Escolaridade

Estado Civil

Cor

Fonte de renda

N

%

Feminino

72

72%

Masculino

28

28%

De 60 a 75 anos

35

35%

De 76 a 90 anos

58

58%

Acima de 90 anos

7

7%

De 1 a 9 anos

78

78%

De 10 a 19 anos

17

17%

Acima de 20 anos

5

5%

Analfabeto(a)

34

34%

Alfabetizado(a)

66

66%

Solteiro(a)

42

42%

Casado

1

1%

Divorciado(a)

19

15%

Viúvo(a)

38

35%

Branca

42

42%

Parda

47

47%

Preta

11

11%

Sim

94

94%

Não

6

6%

100

100%

TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa, Natal-RN, 2011.

X

Dp

78,1

± 8,6

6,2

± 5,6
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Ao se tratar dos fatores de risco para desenvolvimento da incontinência
urinária, pôde-se observar que 34 (34%) idosos apresentavam o hábito de
fumar. Dentre estes, 16 (16%) fumavam há mais de 30 anos. Com relação ao
hábito de consumir café, 84 (84%) idosos consomem café diariamente.
Apenas 6 (6%) idosos relataram episódio de infecção urinária prévia e
34 (34%) já haviam realizado alguma cirurgia ginecológica, prostática ou
abdominal. Quanto aos antecedentes obstétricos, 32 (44%) idosas haviam tido
filhos. Destas, 28 (87,5%) foram de parto normal.
No que diz respeito ao funcionamento do intestino, 53 (53%) apresentam
funcionamento diário do intestino. Com relação ao uso de medicamentos, 68
(68%) idosos estavam em uso de medicamentos que podem ter efeitos
adversos nos mecanismos de continência urinária.
Dentre as comorbidades apresentadas pelos idosos, a hipertensão
arterial foi a mais prevalente (n=56; 56%), seguida de diabetes (n=28; 28%) e
osteoporose (n=18; 18%).
Quando avaliados os dados referentes ao ICIQ, pode-se observar que
34 (34%) idosos apresentavam perda de urina. Dentre os idosos que perdiam
urina, 23 (67,6%) perdiam uma pequena quantidade de urina e 12 (35,3%)
perdiam urina 2 ou 3 vezes na semana. No que diz respeito à interferência da
perda de urina na vida diária do idoso, 8 (23,5%) relataram que a perda de
urina interfere levemente.Oito idosos (23,5%), afirmaram

que esta perda

interfere muito em sua vida diária. Estes dados podem ser observados na
Tabela 2.
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Tabela 2 - Distribuição da amostra de idosos residentes nas Instituições de Longa
Permanência segundo os dados referentes ao International Consultation on Incontinence
Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF), Natal-RN, 2011.
ICIQ-SF

n

%

Perda de

Sim

34

34%

urina

Não

66

66%

1 vez/semana ou menos

9

26,5%

2 ou 3 vezes/semana

12

35,3%

1 vez/dia

4

11,8%

Diversas vezes ao dia

4

11,8%

O tempo todo

5

14,7%

Pequena

23

67,6%

Moderada

4

11,8%

Grande

7

20,6%

Não interfere

5

14,7%

Leve

8

23,5%

Moderado

6

17,6%

Grave

7

20,6%

Muito grave

8

23,5%

Frequência

Quantidade

Quanto
interfere

TOTAL

100%

Fonte: Dados da pesquisa, Natal-RN, 2011.

Dentre as ocasiões de perna de urina, a maioria (n=22; 64%) relatou
perder urina antes de chegar ao banheiro, seguindo-se tosse ou espirro (n=16;
47%) e sem razão óbvia (n=8; 23%).
A maioria dos idosos entrevistados (n=76; 76%) são independentes para
realizar as atividades de vida diária (Índice de Katz A e B). Com relação à
cognição, 15 (15%) idosos apresentaram cognição alterada. A média do escore
do MEEM foi de 20,3 (± 4,8) pontos. Dos idosos entrevistados, 65 (65%)
apresentaram sono de má qualidade.
Para identificar possíveis associações entre a incontinência urinária e as
demais variáveis, foi utilizado o teste do Qui-quadrado. Pode-se observar que
nenhuma das características sócio-demográficas apresentou uma associação
estatisticamente significativa com a incontinência urinária.
No que concerne à associação entre os fatores de risco para
desenvolvimento da incontinência urinária, apenas o tabagismo apresentou
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associação significativa, como se pode observar na Tabela 3. Dentre as
comorbidades apresentadas pelos idosos, a hipertensão e a DPOC também
apresentaram associação significativa.
Tabela 3 - Prevalência e associação de incontinência urinária em idosos residentes nas
Instituições de Longa Permanência segundo os fatores de risco para desenvolvimento de
incontinência urinária, Natal-RN, 2011.
Grupos
Variáveis

Continentes

Incontinentes

n

%

n

%

Sim

16

24,2

18

52,9

Não

50

75,8

16

47,1

Consumo de

Sim

56

84,8

28

82,4

café

Não

10

15,2

6

17,6

Infecção

Sim

3

4,5

3

8,8

urinária prévia

Não

63

95,5

31

91,2

Sim

22

33,3

12

35,3

Não

44

66,7

22

64,7

Tabagismo

Cirurgia prévia
Número de

0,01*

0,77

0,40

1,00

0,67

filhos
Normal

22

95,6

6

66,6

Cesárea

1

4,4

3

33,4

Diário

39

59,1

14

41,2

Funcionamento

Dias alternados

17

25,8

11

32,4

do Intestino

1 vez/semana

9

13,6

5

14,7

3 vezes/semana

1

1,5

4

11,8

Uso de

Sim

45

68,2

23

67,6

medicamentos

Não

21

31,8

11

32,4

Tipo de Parto

p-valor

0,07

0.09

1.00

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05).

A independência funcional também apresentou associação significativa
com a incontinência urinária, conforme descrito na Tabela 4.
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Tabela 4 - Prevalência e associação de incontinência urinária em idosos residentes nas
Instituições de Longa Permanência segundo a qualidade do sono e a independência funcional,
Natal-RN, 2011.
Grupos
Variáveis

Qualidade do
sono
Independência
funcional

Continentes

Incontinentes

N

%

n

Má qualidade

41

62,1

24

70,6

Boa qualidade

25

37,9

10

29,4

Independente

59

89,4

17

50,0

4

6,1

12

35,3

3

4,5

5

14,7

Moderadamente
dependente
Acentuadamente
dependente

p-valor

%

0,508

0,001

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05).

Para identificar uma possível associação entre a incontinência urinária e
o padrão e qualidade do sono (segundo o PSQI) foi realizada uma Regressão
Linear, onde pode-se encontrar que o uso de medicação para dormir e a
sonolência apresentaram associação positiva com a incontinência urinária.
(Tabela 5).
Tabela 5 – Regressão linear entre incontinência urinária e componentes do PSQI.
R

r2

CRL

EP

p-valor

PSQI

0,075

0,006

0,042

0,056

0,459

Qualidade

0,175

0,031

0,022

0,013

0,082

Latência

0,005

0,001

0,001

0,022

0,958

Duração

0,144

0,021

0,017

0,012

0,154

Eficiência

0,009

0,001

0,001

0,010

0,930

Distúrbios

0,080

0,006

-0,007

0,009

0,428

Medicação

0,191

0,036

-0,045

0,023

0,057

Sonolência

0,261

0,068

0,037

0,014

0,009

r – Coeficiente de correlação de Pearson; r2 – Coeficiente de determinação; CRL – Coeficiente de
Regressão Linear; EP – Erro-padrão; *diferença estatisticamente significativa (p<0,05).
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DISCUSSÃO

Estudos

epidemiológicos

têm

mostrado

que

a

prevalência

de

incontinência urinária, em ambos os sexos, aumenta com o avançar da idade11.
No presente estudo observou-se que esta tendência, apesar de não apontar o
sexo como fator de risco para desenvolvimento de incontinência, considera que
o sexo feminino é um fator de risco constitucional ou predisponente para
urinária incontinência12. Irwin et al.13 confirmaram que sintomas do trato urinário
inferior como frequência, incontinência urinária de urgência e noctúria são
muito prevalentes, em ambos os sexos. No entanto, é maior entre mulheres e
aumentam com a idade.
Dentre os fatores de risco para desenvolvimento da incontinência, neste
estudo, apenas o tabagismo, hipertensão e DPOC mostraram-se significativos.
Higa et al.14, em uma revisão bibliográfica, afirmam que, por diversos fatores, o
tabagismo se encaixa como fator agravante na prevalência da incontinência
urinária. Dentre eles, pode-se destacar que a tosse, sintoma frequente dos
fumantes, pode causar efeitos diretos e indiretos na bexiga, favorecendo
também a um aumento exagerado da pressão vesical e podendo danificar
mecanismos uretrais e esfincterianos. Além disso, alguns componentes do
tabaco, tais como monóxido de carbono e nicotina, causam deficiência do
estrógeno, predispondo à menopausa precoce nas mulheres fumantes. Porém,
de acordo com Thuroff et al.15 o tabagismo não seria mais considerado fator de
risco para incontinência urinária.
É importante ressaltar que somente o tabagismo presente atualmente
está associado à IU, e não antecedentes pessoais de tabagismo, porém, os
antecedentes pessoais de tabagismo podem ser preditores de algumas
doenças crônicas não-transmissíveis. Estas, por sua vez, podem gerar tosse
crônica, como por exemplo, na DPOC, favorecendo a aparição de disfunções
urinárias16,17.
Uma das explicações mais aceitas para explicar a hipertensão arterial
como fator de risco para incontinência urinária é pelo uso de diuréticos no seu
tratamento. A hipótese é de que a carga excessiva na bexiga, após o
tratamento com diuréticos, possibilita causar não somente a urge-incontinência
como também a incontinência urinária de esforço. Porém, um estudo encontrou
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mulheres incontinentes que não se tratavam com esse tipo de fármaco,
deixando a discussão em aberto para investigações mais específicas18.
Um achado relevante em nosso estudo foi de que a IU não parece estar
associada com a paridade, o que está de acordo com o estudo de Hirsch et
al.19. No entanto, é sabido que a paridade é consistentemente associada com
incontinência urinária de esforço, devido ao rompimento de estruturas do
assoalho pélvico e denervação. Esta associação é, possivelmente, explicada
pelo alongamento e lesões por compressão do nervo pudendo. Traumas
similares podem dar origem a sintomas de urgência ou incontinência urinária
de

urgência,

apesar

de

evidências

para

este

mecanismo

serem

inconsistentes19.
É importante ressaltar, como resultado deste estudo, o impacto da
incontinência urinária sobre a qualidade de vida dos idosos, apesar da maioria
relatar perda de pequena quantidade de urina. Em um estudo realizado na
Espanha20 sobre qualidade de vida em mulheres incontinentes, observou-se
que havia uma diminuição na percepção de qualidade de vida, principalmente
relacionada ao impacto da incontinência urinária, seguida pela limitação das
atividades físicas que a incontinência acarretava para as participantes. Knorst
et al.21 relacionam a qualidade de vida com o volume de perda urinária e
indicam que, quanto maior essa perda, menor é a qualidade de vida das
mulheres que sofrem com perda urinária.
Um fator conhecido por ser frequentemente associado com incontinência
urinária é a presença de incapacidade ou dificuldade de desempenho funcional.
Os dados obtidos no presente estudo corroboram com achados da literatura
internacional11. Pessoas com dificuldades de mobilidade geral, tendem a
apresentar maior prevalência de incontinência urinária, que pode piorar com o
envelhecimento. Segundo os resultados do Estudo SABE, as pessoas idosas
com 75 anos ou mais e que tinham limitações de mobilidade geral,
apresentaram uma prevalência de incontinência urinária de 60,4%. Naqueles
que também tinham dificuldades em ir ao banheiro, esta taxa subiu para
73,1%11.Van Houten et al.22 demonstraram que era possível reduzir a
prevalência de incontinência urinária entre mulheres idosas que tinham
dificuldades em desempenhos funcionais, mas tinham boa cognição,
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simplesmente através de treinamento e melhorando a sua mobilidade e ensinálas a usar o banheiro.
Guedes e Silveira23, analisando a capacidade funcional de um grupo de
idosos institucionalizados, verificaram uma taxa de dependência funcional de
40%, e em relação especificamente à micção, observou-se que 65% eram
incontinentes.
Costa et al.24, em um estudo com 95 idosos que viviam em uma
comunidade, revelou que mais de 77% apresentavam algum de tipo de
incontinência para as micções e mais de 27% para as evacuações. Esta
ocorrência traduz-se como alta e preocupante, segundo os autores, pois a falta
de controle dos esfíncteres também leva o idoso ao isolamento social e
conseqüente dependência para atividades instrumentais de vida diária. Já o
estudo de Schneider25 com 148 pacientes, mostrou que 30% apresentavam
algum grau de incontinência urinária. Destes, quase 26% tinham uma
dependência parcial, enquanto que 42% apresentavam uma dependência
importante, destacando uma relação direta entre as variáveis.
Com relação ao padrão e qualidade do sono, os dados obtidos neste
estudo não apresentaram associação positiva quanto aos distúrbios do sono.
Entretanto, os componentes de sonolência diurna e uso de medicações para
dormir mostraram uma associação significativa. Araújo e Ceolim26 aplicaram o
PSQI em uma instituição de longa permanência e observaram que a maior
parte dos idosos (63,2%) obtiveram escore global superior a cinco pontos,
indicativo de sono de má qualidade. Um dado importante a destacar é que o
fator que mais atrapalha o sono noturno é o fato de levantar para ir ao
banheiro. Em idosos, a sonolência diurna e a indisposição encontram-se
frequentemente relacionadas a fatores como inatividade e rotinas impostas.
Na amostra estudada, a independência funcional apresentou papel
fundamental na associação com a incontinência urinária. Além disso, a
associação da IU com o tabagismo e comorbidades não transmissíveis como
hipertensão arterial e DPOC, exprimem a importância de medidas preventivas
e educacionais como manutenção de atividade física e do tônus muscular de
todo o corpo e, em especial, da musculatura do assoalho pélvico. Medidas
higiênicas e dietéticas que visem redução da IU, bem como da irritabilidade do
músculo detrusor da bexiga também são fatores que devem ser observados
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com atenção em idosos institucionalizados, além de alterações estruturais nas
instituições que facilitem o acesso do idoso ao banheiro.
Muitos idosos acreditam que a IU faz parte do processo de
envelhecimento. Assim, os profissionais de saúde devem atentar e questionar
essa temática com os idosos, uma vez que, devido à essa crença, um grande
número de idosos incontinentes não relatam esse problema aos profissionais e
convivem em silêncio com a IU, acreditando que não existe tratamento e cura
para esta1.
Desta, forma, o fisioterapeuta pode atuar nestas instituições, ampliando
as opções de tratamento, levando-se em consideração o idoso como um todo e
englobando

esta

situação

muitas

vezes

negligenciada.

O

papel

do

fisioterapeuta é auxiliar na prevenção e tratamento, tendo como principal
vantagem ser um método não invasivo, através de exercícios para o
fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, reeducação postural,
estimulação da sensibilidade proprioceptiva da região perineal, terapia
comportamental e, em alguns casos, a eletroestimulação, biofeedback e cones
vaginais. Através de exercícios simples e orientações é possível prevenir e
tratar os quadros de incontinência urinária oferecendo melhor qualidade de vida
aos idosos institucionalizados.
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4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Na amostra estudada, a independência funcional apresentou papel
fundamental na influência do desenvolvimento de incontinência urinária. Além
disso, a associação da IU com o tabagismo e comorbidades não transmissíveis
como hipertensão arterial e DPOC. Estes resultados exprimem a importância
de medidas preventivas e educacionais, como manutenção de atividade física e
do tônus muscular de todo o corpo, em especial da musculatura do assoalho
pélvico. Faz-se necessário, ainda, que se observem medidas higiênicas e
dietéticas que auxiliem na redução da IU, além de adaptações estruturais nas
instituições de longa permanência que facilitem o acesso do idoso ao banheiro.
A avaliação da independência funcional e dos idosos para orientar
intervenções específicas e seu acompanhamento é fundamental no combate
das dependências preveníveis e na promoção de uma vida mais ativa possível.
A detecção do grau de dependência do idoso, nos diferentes componentes da
aptidão física, possibilita selecionar intervenções adequadas, aplicadas tanto
individualmente quanto em grupo, com vistas à melhoria da capacidade
funcional, principalmente no desempenho das atividades da vida diária. Logo,
medidas voltadas para a prevenção e restauração da independência funcional
do idoso podem apresentar resultados satisfatórios na prevenção e tratamento
da incontinência urinária, uma vez que foi observada esta relação neste estudo.
Com relação ao impacto causado pela incontinência urinária na
qualidade de vida dos idosos, faz-se necessária a investigação sobre como os
idosos percebem a repercussão da incontinência em sua vida, uma vez que
encontramos um grande impacto deste componente. Desta forma, esta
percepção irá permitir ao profissional, adequar sua conduta no sentido de
atender às necessidades e expectativas dos idosos, favorecendo a adesão ao
tratamento e o sucesso da intervenção terapêutica.
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6. ANEXOS
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ANEXO 1
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO 2
Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI)

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: _________ Data da avaliação: ___/___/____

Instruções (devem ser lidas ao entrevistado): As questões a seguir são
referentes aos seus hábitos de sono apenas durante o mês passado. Suas
respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na
maioria dos dias e noites do mês passado. Por favor, responda a todas as
questões.

1. Durante o mês passado, a que horas você foi deitar à noite, na maioria
das vezes?
HORÁRIO DE DEITAR: ________________________
HORÁRIO EM QUE DECIDIU DORMIR: _____________________

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou
para pegar no sono, na maioria das vezes?
QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO:______________

3. Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na
maioria das vezes?
HORÁRIO DE ACORDAR: ___________________

4. Durante o mês passado, quantas horas por noite você dormiu? (pode
ser diferente do número de horas que você ficou na cama)
HORAS DE SONO POR NOITE: _______________
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Para cada uma das questões seguintes, escolha uma única resposta, que você
ache mais correta. Por favor, responda a todas as questões.

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para
dormir por causa de:
a) Demorar mais de 30 minutos (meia hora) para pegar no sono:
( ) nenhuma vez
( ) uma ou duas vezes por semana
( ) menos de uma vez por semana
( ) três vezes por semana ou mais
b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo:
( ) nenhuma vez
( ) uma ou duas vezes por semana
( ) menos de uma vez por semana
( ) três vezes por semana ou mais
c)

Levantar-se

para

ir

ao

f) Sentir muito frio:

banheiro:

( ) nenhuma vez

( ) nenhuma vez

( ) uma ou duas vezes por semana

( ) uma ou duas vezes por semana

( ) menos de uma vez por semana

( ) menos de uma vez por semana

( ) três vezes por semana ou mais

( ) três vezes por semana ou mais
g) Sentir muito calor:
d) Ter dificuldade para respirar:

( ) nenhuma vez

( ) nenhuma vez

( ) uma ou duas vezes por semana

( ) uma ou duas vezes por semana

( ) menos de uma vez por semana

( ) menos de uma vez por semana

( ) três vezes por semana ou mais

( ) três vezes por semana ou mais
h)

Ter

sonhos

ruins

ou

e) Tossir ou roncar muito alto:

pesadelos:

( ) nenhuma vez

( ) nenhuma vez

( ) uma ou duas vezes por semana

( ) uma ou duas vezes por semana

( ) menos de uma vez por semana

( ) menos de uma vez por semana

( ) três vezes por semana ou mais

( ) três vezes por semana ou mais

i) Sentir dores:
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( ) nenhuma vez
( ) uma ou duas vezes por semana
( ) menos de uma vez por semana
( ) três vezes por semana ou mais

j) Outras razões, por favor descreva: ____________________________
Quantas vezes você teve problemas para dormir por essa razão, durante o mês
passado?
( ) nenhuma vez
( ) uma ou duas vezes por semana
( ) menos de uma vez por semana
( ) três vezes por semana ou mais

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu
sono?
( ) muito boa
( ) boa
( ) ruim
( ) muito ruim

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir,
receitado pelo médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico,
amigo, familiar) ou mesmo por sua conta?
( ) nenhuma vez
( ) uma ou duas vezes por semana
( ) menos de uma vez por semana
( ) três vezes por semana ou mais
Qual (is)? ____________________________________
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8. Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado
enquanto
estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer
outra
atividade social, quantas vezes isso aconteceu?
( ) nenhuma vez
( ) uma ou duas vezes por semana
( ) menos de uma vez por semana
( ) três vezes por semana ou mais

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de
entusiasmo para
realizar suas atividades diárias?
( ) nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo
( ) indisposição e falta de entusiasmo pequena
( ) indisposição e falta de entusiasmo moderadas
( ) muita indisposição e falta de entusiasmo

10. O(a) senhor(a) tem o hábito de cochilar durante o dia?
( ) sim
( ) não
Horário de cochilo: _______________

11. O(a) senhor(a) tem o hábito de dormir após as refeições (fazer a
sesta)?
( ) sim
( ) não
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ANEXO 3
MINI EXAME DO ESTADO MENTAL

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: _________ Data da avaliação: ___/___/____

Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco de
sua memória. Por favor tente se concentrar para respondê-las. Pontuação: (1)
CERTO e (0)ERRADO *

PONTO
Que dia é hoje?
Em que mês estamos?
Em que ano estamos?
Em que dia da semana estamos?
Qual a hora aproximada? (Considere correta a variação de mais ou menos
uma hora)
Em que local nós estamos? (consultório, dormitório, sala, apontando para o
chão)
Que local/instituição é este(a) aqui? (apontando ao redor num sentido
mais amplo: Hospital, casa de repouso, própria casa)
Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?
Em que cidade nós estamos?
Em que estado nós estamos?
Vou dizer 3 palavras, e o senhor irá repeti-las a seguir: CARRO, VASO,
TIJOLO. (caso não consiga, repita no máximo 3 vezes para aprendizado.
Pontue a primeira tentativa).
Carro
Vaso
Tijolo
Gostaria que o senhor me dissesse quanto é: (Se houver erro corrija-o e
prossiga. Considere correto se o examinando espontaneamente se corrigir)
100 -7
93 - 7
86- 7
79 – 7
72 – 7
O senhor consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que
repetisse agora há pouco?
Carro
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Vaso
Tijolo
Mostre um RELÓGIO e peça ao entrevistado que diga o nome.
Mostre uma CANETA e peça ao entrevistado que diga o nome.
Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que repita depois de
mim NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ. (Considere somente se a repetição for
perfeita)
Agora pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e coloqueo no chão.
Pega a folha com a mão correta
Dobra corretamente
Coloca no chão
Vou lhe mostrar uma folha onde está escrita uma frase. Gostaria que
fizesse o que está escrito. (FECHE OS OLHOS).
Gostaria que o senhor escrevesse uma frase de sua escolha, qualquer
uma, não precisa ser grande. (Se não compreender, ajude com: alguma
frase que tenha começo, meio e fim; alguma coisa que aconteceu hoje;
alguma coisa que queira dizer). Não são considerados erros gramaticais ou
ortográficos.
Vou lhe mostrar um desenho, gostaria que você copiasse tentando
fazer o melhor possível. (Considere apenas se houver 2 pentágonos
interseccionados, 10 ângulos, formando uma figura de 4 lados ou com 2
ângulos)
Pontuação Total:
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ANEXO 4
ÍNDICE DE KATZ

DATA DA AVALIAÇÃO:____/____/____ COD.______________
Banhar-se (de esponja, na banheira ou no chuveiro)
( ) Toma banho completamente sem assistência
( ) Recebe assistência para lavar apenas uma parte do corpo, como: pernas ou
costas.
( ) Recebe assistência para lavar mais que uma parte do corpo.
Vestir-se (retirar roupas do armário e do cabide, inclusive roupas de baixo e
sobretudo e sobretudo; lidar com fechos e cintos e calçar sapatos):
( ) Apanha as roupas e vesti-se completamente sem assistência.
( ) Apanha as roupas e vesti-se sem assistência, exceto no amarrar os cordões
dos sapatos.
( ) Recebe assistência para arrumar as roupas e vestir-se ou permanece parcial
ou completamente sem roupa.
Usar sanitário (ir ao banheiro para as eliminações, limpar-se após as
eliminações e arrumar as vestes):
( ) Vai ao sanitário, limpa-se e arruma as vestes sem assistência (pode usar
objetos auxiliares como bengala, andador de rodas, pode usar
comadre/papagaio à noite, esvaziando-os de manhã).
( ) Recebe assistência para ir ao sanitário, no limpar-se e arrumar as vestes
após as eliminações ou no uso de comadre/papagaio à noite.
( ) Não consegue usar o sanitário para as eliminações.
Deitar e levantar da cama e sentar e levantar da cadeira:
( ) Sobe e desce da cama assim como senta-se e levanta-se da cadeira sem
assistência (pode estar usando objeto auxiliar com bengala, andador).
( ) Sobe e desce da cama assim como senta-se e levanta-se da cadeira com
assistência.
( ) Não sai da cama, acamado completamente.
Continência das eliminações:
( ) Tem controle completo das eliminações urinária e intestinal.
( ) Tem ocasionais “acidentes”.
( ) A assistência ajuda a manter o controle da micção (dos que usam cateter ou
que são Incontinentes).
Alimentar-se:
( ) Alimenta-se sem assistência.
( ) Alimenta-se por si, exceto para cortar a carne e passar manteiga no pão.
( ) Recebe assistência para alimentar-se.
( ) Recebe alimentação por gavagem ou por via enteral.
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ANEXO 5

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: _________ Data da avaliação: ___/___/____
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ANEXO 6
SUBMISSÃO DO ARTIGO INFLUÊNCIA DO GRAU DE INDEPENDÊNCIA,
PADRÃO E QUALIDADE DE SONO COM A INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA
CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA.
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APÊNDICES
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APÊNDICE 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

ESCLARECIMENTOS:
Nós, Larissa Morais Villar (mestranda) e Elizabel de Souza Ramalho
Viana (orientadora) convidamos o(a) senhor(a) a participar da pesquisa
“RELAÇÃO

DA

FUNÇÃO

COGNITIVA,

GRAU

DE

INDEPENDÊNCIA,

PADRÃO E QUALIDADE DE SONO COM A INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM
INDIVÍDUOS INSTITUCIONALIZADOS”, sob a coordenação da Fisioterapeuta
Larissa Morais Villar.
Sua participação é voluntária e o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum
prejuízo ou penalidade.
Objetivos do estudo: Determinar a prevalência da incontinência urinária
dentre indivíduos institucionalizados nas cidades de Natal-RN e João PessoaPB, avaliando sua relação com a função cognitiva, grau de independência,
padrão e qualidade de sono.
Procedimentos: Caso decida aceitar o convite, o(a) senhor(a) irá responder a
quatro (4) questionários. O Pittsburgh Sleep Quality Index –PSQI, que avalia
padrão e qualidade do sono; o Mini-Exame do Estado Mental,que avalia
cognição; o Índice de Katz, que avalia o desempenho nas atividades de vida
diária (AVD) e o International Consultation on Incontinence Questionnaire –
Short Form (ICIQ-SF), que avalia a perda de urina.
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Riscos: Os riscos serão mínimos, pois todos os testes são de natureza não
invasiva. Caso haja algum risco, o centro onde serão realizadas as coletas
conta com infra-estrutura apropriada para prestação de serviços de assistência
imediata ao(a) participante.
Ressarcimento

e

indenização:

O

presente

projeto

indenizará

seus

participantes, caso haja necessidade e dano comprovadamente decorrente do
estudo, apesar de se tratar de procedimento simples, não acarretando perigo
de dano ou prejuízo ao(a) voluntário(a). Haverá ressarcimento ao(a)
voluntário(a), caso haja necessidade, no entanto, este projeto não implica em
gastos para o(a) mesmo(a).
Benefícios: Como benefícios, através deste estudo o(a) senhor(a) estará
contribuindo com as instituições onde residem estes indivíduos, a partir do
conhecimento obtido para orientar ações educativas visando minimizar os
distúrbios urinários e fatores relacionados a estes, proporcionando melhor
qualidade de vida para os mesmos.
Confidencialidade da pesquisa: Todas as informações obtidas serão
sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados
serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de
forma a não identificar os voluntários.
O(A) senhor(a) ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvidas
a respeito desta pesquisa ou necessidade de entrar em contato com os
pesquisadores, poderá entrar em contato através dos endereços e telefones a
seguir:
Larissa Morais Villar, Departamento de Fisioterapia – UFRN - Campus
Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - CEP: 59072-970 - Natal-RN,
Telefone: (83) 91451090, E-mail: larissamoraisv@hotmail.com

___________________________
Larissa Morais Villar

_______________________________
Elizabel de Souza Ramalho Viana
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa e como ela será
realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar
voluntariamente da pesquisa “RELAÇÃO DA FUNÇÃO COGNITIVA, GRAU DE
INDEPENDÊNCIA,

PADRÃO

E

QUALIDADE

DE

SONO

COM

A

INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM INDIVÍDUOS INSTITUCIONALIZADOS”

Assinatura: ________________________________________

Impressão
dactiloscópica
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APÊNDICE 2

Ficha de identificação

Código de identificação: ________________ Data de avaliação: ___/___/_____
I. Identificação e dados sócio-demográficos
Nome: _____________________________________
Data de nascimento: ___/___/_____
Naturalidade: _______________
Sexo: F ( ) M ( )

Residente nesta Instituição há: __________

Estado civil: Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Separado/divorciado ( )
Cor: Branca ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Parda ( )
Escolaridade: _________________
Último ano escolar: ____________
Sabe ler: Sim ( ) Não ( )
Sabe escrever Sim ( ) Não ( )
Qual foi sua profissão durante a maior parte da vida? ____________________
É aposentado ou pensionista? Sim ( ) Não ( )
Recebe ajuda financeira de seus familiares? Sim ( ) Não ( )

II. Fatores de risco para incontinência urinária
Quais os medicamentos que o(a) senhor(a) usa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Tabagismo: O senhor(a) fuma: Sim( ) Há quanto tempo? ________ Não ( )
Já fumou? Não ( ) Sim ( ) Por quanto tempo?_______
O senhor(a) bebe café? Não ( ) Sim ( ) Quantas xícaras por dia _____(ml)
Comorbidades (consulta ao prontuário) Diabetes( ) Hipertensão Arterial
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Sistêmica ( ) AVC ( ) Parkinson ( ) Alzheimer ( ) Demência ( ) Hipertrofia
próstata ( ) Artrite ( ) Artrose ( ) Osteoporose ( ) Nefropatias
( ) ITU (no último mês) ( ) Vasculopatias ( ) Esclerose Multipla( ) DPOC ( )
Outros:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
O senhor teve infecção de urina no ultimo mês? Não ( ) Sim ( )
Cirurgias anteriores:
Abdominais______________________________________________________
Prostáticas______________________________________________________
Ginecológicas____________________________________________________
Antecedentes obstétricos: Gestações: _____ Parto Normal:_____
Cesária:____ Fórceps:____ Abortos: ____
Há alguém na sua família com perda de urina?: Não ( ) Sim ( )
grau de parentesco:____________
Como é o funcionamento de seu intestino?: diário ( ) dias alternados ( )
3x/semana ( ) 1x/semana ( )
Como é a consistência das fezes?: endurecidas ( ) pastosas ( )
semi-liquidas ( ) liquidas ( )
Necessita fazer esforço para evacuar: ( ) Sim ( ) Não

