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RESUMO

A Incontinência Urinária pode ser definida como a condição em que há perda involuntária de urina e pode ser classificada em incontinência 
urinária de urgência, incontinência urinária de esforço e mista. O objetivo desse estudo foi identificar o perfil sociodemográfico dos pacientes 
atendidos no Projeto Unidade de Reabilitação das Disfunções do Assoalho Pélvico caracterizando os tipos de incontinência e verificando a relação 
epidemiológica com cada tipo. Trata-se de uma pesquisa de caráter documental, descritivo, transversal, retrospectiva com abordagem 
quantitativa dos resultados. A coleta dos dados foi realizada no laboratório do Projeto Unidade de Reabilitação das Disfunções do Assoalho 
Pélvico no Centro Universitário Estácio do Ceará nos prontuários dos pacientes atendidos no período de 2010 a 2015, mediante aprovação do 
Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. A população do estudo foi de 62 prontuários, porém devido aos critérios 
de inclusão somente foi possível analisar 64,52% (n=40) dessa população, que se encontrava com dados completo, sendo formada por 27,5% (n=
11) do gênero masculino e 72,5% (n=29) do gênero feminino. Com relação às características sociodemográficas, os pacientes incontinentes estão 
em sua maioria na faixa etária entre 61 e 70 anos, casados e aposentados. Com relação as características clínicas, o tipo mais comum de 
Incontinência Urinária é a de esforço, e considerando por faixa etária, o maior índice dessa incontinência está na faixa de 51 a 60 anos, com 
72,73% (n=8), sendo grande maioria do sexo feminino, 63,64% (n=7), com diagnóstico específico, 81,82% (n=9) e as comorbidades mais presentes 
nesses pacientes considerando ambos os sexos são hipertensão arterial, obesidade e diabetes. Conclui-se que além do tratamento, uma atuação 
preventiva é fator relevante para redução de ocorrências da referida condição clínica. Como sugestão de aprofundamento faz-se necessárias 
pesquisas de tratamento fisioterapêutico que busque minimizar recidivas da Incontinência Urinária.
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