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RESUMO

A incontinência urinária é um sério problema de saúde, principalmente nas mulheres. Definida como qualquer perda involuntária de urina a IU é 
classificada em três tipos: a incontinência urinária de esforço (IUE), quando ocorre perda de urina durante algum esforço como tosse, espirro; a 
urge-incontinência (IUU), caracterizada pela perda de urina acompanhada por forte sensação de urgência para urinar; e a incontinência urinária 
mista (IUM), quando há queixa de perda associada à urgência e também aos esforços. Alguns fatores de risco são citados para o desenvolvimento 
de IU como a idade que é considerada o principal fator de risco para a IU feminina, afeta significativamente as mais idosas, em geral a partir do 
climatério/menopausa; a obesidade; paridade; constipação; medicamento; cafeína e  tabagismo.  A IU pode afetar a qualidade de vida, 
comprometendo a vida sexual, social, doméstica e ocupacional, com danos físicos, psicossociais e econômicos, configurando-se como um 
problema de saúde pública. O objetivo deste estudo foi identificar a influência dos fatores de risco da IU nas usuárias da Unidade de Atendimento 
Primário a Saúde do bairro Cruzeiro do Sul – Juiz de Fora/MG.  O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa do tipo descritiva transversal, 
no qual se pretende verificar a influência dos fatores de risco na incontinência urinária em mulheres atendidas pela Unidade de Atendimento 
Primário à Saúde do bairro Cruzeiro do Sul em Juiz de Fora – MG. Participaram da pesquisa mulheres de 20 a 80 anos que foram capazes de 
compreender e responder o questionário e foram excluídas mulheres que responderam que não há escape de urina, as que não foram 
encontradas após 03 tentativas de contato telefônico e as que não quiseram participar. Foi elaborado um questionário aplicado após a entrega do 
termo de consentimento livre e esclarecido, nele contém informações das usuárias como: nome; idade; endereço; número de gestações; se há 
escape urinário, frequência e quantidade; número de partos; cirurgias realizadas; constipação, entre outras. O questionário foi aplicado na área 
de abrangência da UAPS nas ruas dos bairros Cruzeiro do Sul e Graminha, sendo percorridas por duas duplas, uma no lado par e a outra no lado 
ímpar. Após aplicação do questionário 22 usuárias relataram ter perda de urina, obteve-se um resultado parcial com os principais fatores de risco 
ou associados com a IU: Consumo de cafeína: a cafeína tem uma ação diurética nos rins aumentando o volume urinário. A ingestão em alta 
concentração pode causar instabilidade do músculo detrusor e, consequentemente, perda involuntária de urina, 76% das usuárias incontinentes  
relataram consumir cafeína; Paridade: a paridade é um dos fatores que mais se procura associar com o desenvolvimento de IU, 94% da amostra 
de incontinentes possui mais de um filho; Tipos de parto: o parto está associado com o aumento de casos de IU cerca de 70% das usuárias 
incontinentes relataram ter feito cesária. Peso do recém-nascido: o peso do recém-nascido, tanto durante a gravidez quanto no parto vaginal, 
influenciam o aumento da prevalência de IU, 82% das usuárias incontinentes relataram que o peso do recém-nascido foi acima de 2,5kg; 
Obesidade: a obesidade é um fator que agrava ou contribui para o desenvolvimento da IU e a prevalência aumenta com o aumento do peso, 
cerca de 41% relataram sobrepeso. Concluiu-se que as mulheres incontinentes raramente falam sobre o seu problema por esta mesma razão não 
procuram tratamento. A não intervenção do profissional de saúde refletirá negativamente na realização das atividades de vida diária. Assim 
sendo, na assistência à saúde da mulher, se faz necessária a identificação do problema e de seus fatores de risco, bem como a inclusão de 
intervenções para prevenção, diagnóstico e tratamento relacionados à perda urinária feminina
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