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Zizzi PT. Força muscular perineal e incontinência urinária e anal em mulheres após o parto: 

estudo transversal [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 

RESUMO 

 

Introdução: A gravidez e o parto são frequentemente associados à redução da força dos 

músculos do assoalho pélvico (FMAP) e à incontinência urinária (IU) e anal (IA), devido às 

alterações que ocasionam nos mecanismos de controle e suporte das estruturas do assoalho 

pélvico. Objetivos: O objetivo geral foi analisar a FMAP e a IU e IA no período pós-parto e 

os específicos foram verificar a associação da FMAP com a IU e a IA após o parto e 

identificar os fatores associados à FMAP, à IU e à IA após o parto e a interferência da IU na 

vida da puérpera. Método: Estudo transversal, com 128 mulheres nos primeiros 6 meses após 

o parto, conduzido em um serviço do setor suplementar de saúde, em Guarulhos, SP. Foram 

incluídas todas as mulheres integrantes da coorte “Cuidado perineal na gestação e após o 

parto: prevenção e morbidade relacionadas à força muscular perineal, função sexual e 

continência urinária”, que compareceram ao menos a um retorno do pós-parto. Os dados 

foram coletados por meio de entrevista, a FMAP foi mensurada pela perineometria 

(Peritron™) e o International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form 

(ICIQ-SF) foi aplicado às mulheres que referiram IU. Foram realizadas análise descritiva, 

inferencial e múltipla. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo. Resultados: A média da FMAP foi 33,1 

(d.p.=16,0) cmH2O. Não houve redução estatisticamente significante com relação à FMAP na 

gestação (p=0,088). A prevalência de IU e IA foi de 7,8% e 5,5%, respectivamente. A média 

do escore do ICIQ-SF foi 9,4 (d.p.=6,0), maior entre as mulheres com parto normal que entre 

aquelas com cesariana (13,0, d.p.=6,4 e 5,8, d.p.=2,6, respectivamente). Na análise múltipla, 

as variáveis tempo de coabitação (IC 95%  2,29-20,92), cesariana anterior (IC 95% 1,45-,26) 

e tipo de parto atual (IC 95% -16,71- -1,14) foram associadas à FMAP; peso do recém-

nascido atual (OR 1,03; IC 95% 1,0005-1,0517), gestação anterior (OR 13,14; IC 95% 1,63-

106,27), IU na gestação (OR20,43; IC 95% 1,70-244,98) e atividade sexual após o parto (OR 

0,06; IC 95% 0,01-0,49) foram associadas à IU; apenas a IA prévia (OR 6,26; IC 95% 1,08-

36,43) foi associada à IA. Conclusão: Não há associação da FMAP com IU e IA após o parto. 

O parto vaginal predispõe à redução da FMAP e a cesariana é fator protetor à sua redução. A 

IU durante a gestação é preditora da IU após o parto e em mulheres com gestação anterior e 

recém-nascido de maior peso a IU é mais frequente. A interferência da IU na vida da mulher 

foi moderada. Apenas a IA prévia teve associação com a IA após o parto. Não é possível 

concluir que há associação direta entre tempo de coabitação com o parceiro e FMAP e IU e 

atividade sexual após o parto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Período pós-parto. Incontinência urinária. Incontinência fecal. Força 

muscular. Enfermagem Obstétrica. 

  



 
 

Zizzi PT. Pelvic floor muscle strength, urinary and anal incontinence in women after birth: a 

cross-sectional study. [dissertation]. São Paulo (SP), Brasil: Escola de Enfermagem, 

Universidade de São Paulo; 2015.  

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Pregnancy and childbirth are often associated with reduced pelvic floor 

muscles strength (PFMS), urinary (UI) and anal incontinence (AI) because of the changes in 

the mechanisms of control and support of the pelvic floor structures. Objectives: To analyse 

the PFMS, UI and AI during postpartum period. To verify the association of PFMS with UI 

and AI after birth. To identify factors associated with PFMS, UI and AI after birth and the 

interference of UI in the quality of life after birth. Methods: Cross-sectional study with 128 

women in the first six months after birth, held in an insurance health care facility in 

Guarulhos, SP. All women participants of the cohort “Perineal care during pregnancy and 

after birth: prevention and morbidity related to PFMS, sexual function and UI” who attended 

at least one postpartum consultation were included. Data were collected through interviews, 

PFMS was measured by perineometry (Peritron™) and the International Consultation on 

Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF) was applied to women who reported UI. 

Descriptive, inferential and multivariate analyses were performed. The research was approved 

by the Research Ethics Committee of School of Nursing of University of Sao Paulo. Results: 

The main score of PFMS was 33.1 cmH2O (SD=16.0). There was no statistically significant 

difference between PFMS during pregnancy and after birth (p=0.088). The prevalence of UI 

and AI was 7.8% and 5.5%, respectively. The mean ICIQ-SF score was 9.4 (SD=6.0). Higher 

mean score was verified among women with vaginal birth than among those with caesarean 

(13.0, SD=6.4 and 5.8, SD=2.6, respectively). In the multivariate analysis, period of 

cohabitation (95%CI 2.29 to 20.92), previous caesarean (95%CI 1.45 to 19.26) and type of 

birth (95%CI -16.71 to -1.14) were associated with PFMS; newborn weight (OR=1.03; 

95%CI 1.0005 to 1.0517), previous pregnancy (OR=13.14; 95%CI 1.63 to 106.27), UI during 

pregnancy (OR=20.43; 95%CI 1.70 to 244.98) and sexual activity after birth (OR=0.06; 

95%CI 0.01 to 0.49) were associated with UI; just previous AI (OR=6.26; 95%CI 1.08 to 

36,43) is associated with AI. Conclusion: There is no association between PFMS and UI or 

AI after birth. Vaginal birth predisposes a reduction on PFMS and caesarean is a protective 

factor. UI during pregnancy is predictive of UI after birth and UI is more frequent in women 

with previous pregnancy and higher weight newborn. UI had moderate interference in 

women's lives. Just previous AI is associated with AI after birth. We can not conclude that 

there is an association between period of cohabitation and PFMS, UI and sexual activity after 

childbirth. 

 

KEYWORDS: Postpartum period. Urinary Incontinence. Faecal Incontinence. Muscle 

Strength. Midwifery. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O assoalho pélvico (AP) é o conjunto de tecidos que reveste a porção inferior da 

cavidade pélvica, cuja função é determinada pela interação de ligamentos, músculos e fáscias 

(Rocha, Fraga, 2005; Thompson, O’Sullivan, Briffa, 2006). Dentre as funções do AP 

podemos citar a sustentação dos órgãos abdominais e pélvicos, a estabilização do tronco, a 

participação na função sexual e a manutenção da continência urinária e fecal (Ciofu, Haab, 

2005; Assis, 2013). 

A gravidez e o parto são apontados como fatores de risco para a lesão do AP e 

diminuição da força muscular do AP (FMAP), pois podem causar estiramento e ruptura de 

nervos periféricos, do tecido conjuntivo e de músculos (Bump, Norton, 1998). Estas 

alterações podem resultar em danos, denominados de disfunções do assoalho pélvico (DAP) 

(Corton, 2009; Broekhuis et al., 2010; Rikard-Bell, 2014). São consideradas DAP a 

incontinência urinária (IU), a incontinência anal (IA), o prolapso de órgãos pélvicos, as 

anormalidades sensoriais do trato urinário inferior e a dor crônica relacionada aos órgãos 

pélvicos, sendo a IU a disfunção mais relatada (Sung, Hampton, 2009; Lavy et al., 2012; 

Rørtveit, Hannestad, 2014). 

No estudo de coorte conduzido por Hilde et al. (2013), com 277 nulíparas, houve 

redução estatisticamente significante na FMAP das mulheres que tiveram parto normal ou 

parto vaginal instrumental (p<0,001). Além disso, foi observado que as mulheres com IU 

apresentaram FMAP estatisticamente menor do que as continentes. 

Friedman et al. (2012), em estudo transversal com 666 mulheres avaliadas 6 a 11 anos 

após o primeiro parto, observaram que a FMAP foi significativamente menor entre as 

mulheres com parto vaginal ou fórcipe, comparada àquelas com cesariana (p<0,001). Os 

autores também verificaram que, após o parto vaginal, a redução da FMAP esteve associada 

com sintomas de IA (p=0,28) e prolapso de órgãos pélvicos (p=0,25). 

A IU é definida pela International Continence Society-ICS como a queixa de perda 

involuntária de qualquer quantidade de urina e a classifica em incontinência urinária de 

esforço (IUE) – perda de urina durante o esforço físico ou tosse ou espirro; incontinência 

urinária de urgência (IUU) – perda de urina precedida de urgência miccional ou durante a 

urgência miccional; e incontinência urinária mista (IUM) – associação da IUE e IUU (Abrams 

et al., 2010).  
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De acordo com Higa et al. (2008), foi apenas a partir de 1998 que a IU deixou de ser 

considerada apenas um sintoma e passou a integrar a Classificação Internacional de Doenças 

da Organização Mundial da Saúde-CID/OMS. 

A IU é uma morbidade frequente e, para a maior parte das mulheres, o início se dá na 

gravidez (Mason, 2010; Cerruto, 2013). Estudo realizado por Diez-Itza et al. (2010), mostrou 

que das 40 mulheres com IUE 1 ano após o parto, 62,5% referiram que esta disfunção se 

iniciou na gestação. 

A forma mais comum de IU na gestação é a IUE, cuja prevalência varia na literatura 

entre 18,6% e 75% (Sangsawang, Sangsawang, 2013). Segundo Fritel et al. (2012), a 

prevalência da IUE é máxima no final da gravidez e diminui após o parto. Thom e Rortveit 

(2010), em revisão sistemática constataram que a IUE também foi mais frequente nos 3 

primeiros meses após o parto, com prevalência média de 33%. 

Embora se sugira que as mudanças gestacionais, tais como a sobrecarga do AP, as 

mudanças hormonais e a diminuição do colágeno, possam causar a IUE, as causas exatas 

ainda precisam ser elucidadas (Sangsawang, 2014). 

A influência do tipo de parto sobre a IU tem sido bastante estudada e geralmente é 

aceito que o parto vaginal ou instrumental e paridade estão associados a esta disfunção 

(Valeton, Amaral, 2011; Torrisi et al., 2012; Cerruto et al., 2013; Oliveira et al., 2013; Chang 

et al., 2014). 

No parto vaginal, a pressão da cabeça fetal potencializada por manobras de Valsalva 

no período expulsivo, distende e comprime os tecidos, nervos e músculos do AP. O 

alongamento e sobrecarga destas estruturas podem provocar distúrbios na atividade elétrica 

dos músculos, dano direto à sua inervação ou ainda lesão da musculatura decorrente da 

compressão e isquemia, alterando o mecanismo de suporte uretral e de continência (Lukacz et 

al., 2006; Wijma et al., 2007). Estudo prospectivo multicêntrico realizado por Torrisi et al. 

(2012) com 744 mulheres aos 3 meses pós-parto, identificou que ter IU na gestação foi um 

preditor independente para a IU persistente e que o parto vaginal foi um forte fator de risco. 

No entanto, ainda não existem evidências que demonstrem que a cesariana diminui o risco 

para IU, principalmente quando é precedida do trabalho de parto (Chaliha et al., 2004; Press 

et al., 2007).  

Press et al. (2007), em revisão sistemática, concluíram que embora tenha sido 

encontrada redução estatisticamente significante de IUE após a cesárea em comparação ao 

parto vaginal, a ocorrência de IU severa (perda de urina durante atividades diárias) é 

equivalente nos dois tipos de parto. Além disso, citam como limitação da revisão a falta de 



21 
 

 

detalhamento dos estudos quanto as características do parto, como as técnicas utilizadas no 

parto normal, o momento em que ocorreu a cesariana e dificuldades em partos instrumentais. 

Ainda sobre a influência do tipo de parto no desenvolvimento de IU, segundo Fritel et 

al. (2012), após os 50 anos de idade a prevalência da IUE atinge seu nível máximo e é 

semelhante entre as mulheres que tiveram cesárea e aquelas que tiveram parto vaginal. 

As modificações estruturais e musculoesqueléticas ocorridas na gestação e as 

alterações anatômicas e funcionais do AP ocasionadas durante o período expulsivo do parto 

podem regredir ao estado pré-gestacional, reestabelecendo os mecanismos de continência 

urinária em um período de até 12 meses após o parto; no entanto, para aquelas em que a IU 

não regride nos 3 primeiros meses, existe grande risco de os sintomas persistirem por um 

longo período (Viktrup, 2002; Burgio et al., 2003; Liang et al., 2007). 

Scarpa et al. (2008), em estudo prospectivo analítico com 340 mulheres, verificaram 

que das 69 mulheres com IUE na gestação, 56,5% tornaram-se assintomáticas após o parto; 

para 87,2% dos casos a remissão dos sintomas ocorreu em até 3 meses. 

Além da gestação e do parto, a correlação entre IU e outros fatores, como a idade 

materna, o peso do recém-nascido (RN), IU prévia e índice de massa corpórea (IMC), vem 

sendo estudada (Glazener et al., 2006; Brown et al., 2010; Baracho et al., 2012; Hijaz et 

al.,2012; Torrisi et al., 2012). 

Quanto à IA, embora menos incidente do que a IU, trata-se de uma importante DAP, 

devido aos desconfortos que pode gerar (Hay-Smith et al., 2008).  

A IA é definida como a queixa de perda involuntária de qualquer quantidade de fezes 

ou flatos e pode ser classificada em incontinência fecal – perda involuntária de fezes – e 

incontinência de flatos – perda involuntária de gases (Abrams et al., 2010).  

As questões relativas a IA são menos claras do que as questões referentes à IU. 

Segundo Nelson et al. (2010), as expressivas diferenças entre os estudos relativas à 

prevalência e a metodologia de coleta de dados dificultam a realização de metanálises. 

De acordo com Hay-Smith et al. (2008), a prevalência de IA varia na literatura de 13% 

a 27% entre primíparas. Quando considerada apenas a incontinência de fezes, a prevalência 

situa-se entre 2% e 6%. 

Os estudos ainda são bastante controversos quanto aos fatores de risco para IA, 

entretanto, a literatura vem apontando para a associação desta morbidade com idade materna, 

IA prévia ou IA na gestação, parto instrumental e lesão do esfíncter anal (O’Boyle et al., 

2008; Pretlove et al., 2008; Bols et al., 2010; Solans-Domènech et al., 2010; Brown et al., 

2012; Espuña-Pons, 2012; Andrews et al., 2013; Malek-Mellouli et al., 2014). 
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Além de afetar a saúde física, a IU produz repercussões na saúde sexual, psicológica e 

social da mulher, interferindo na qualidade de vida (Leroy, Lopes, 2012; Torrisi et al., 2012). 

Da mesma forma, a IA pode ocasionar disfunção sexual, problemas de higiene, baixa 

autoestima, além de restrições para a vida social e atividade profissional (Laine et al., 2011). 

Lopes e Praça (2012), em estudo transversal com 288 puérperas, mostraram que dentre 

as 71 que referiram IU, 28,2% relataram que a perda de urina interferia em sua vida diária, 

afetando a qualidade de vida. Além disso, apenas 14,1% das incontinentes comunicaram a 

intercorrência ao profissional de saúde. As demais (85,9%) nada fizeram por acreditarem 

tratar-se de algo fisiológico.  

Em um estudo longitudinal prospectivo, conduzido por Lo et al. (2010), 1.050 

mulheres apresentaram IA nos 2 primeiros anos após o parto. Destas, 51% se sentiam 

frustradas, 26% relataram interferência na saúde emocional, 18,5% relaram interferência no 

cuidado do bebê e 16,2% relataram efeito negativo nas atividades sociais. Apesar da 

interferência negativa da IA, apenas 10% procuraram ajuda profissional em 6 meses, 13,5% 

em 1 ano e 16,7% em 2 anos após o parto. 

Para Mason et al. (2001) e Koch (2006), as razões pelas quais as mulheres não buscam 

ajuda profissional incluem a ideia de que nada pode ser feito, a dúvida de qual profissional 

procurar, a vergonha e a falta de interesse por parte dos profissionais. 

Brown et al. (2014), em estudo de coorte prospectiva com 1.507 nulíparas, observaram 

que, apesar do contato frequente com profissionais de saúde no primeiro ano após o parto, 

menos de um quarto das mulheres sintomáticas para IU ou IA haviam relatado a queixa a 

algum profissional. Além disso, três quartos das mulheres não recordavam de terem sido 

questionadas quanto à IU ou à IA nas consultas dos 3 primeiros meses após o parto. 

Tendo em vista a deficiência na busca por ajuda, juntamente com a falta de abordagem 

do tema pelos profissionais de saúde, muitas mulheres permanecem sem tratamento, apesar da 

disponibilidade de métodos que promovem a melhora e a cura dessas disfunções. 

Entre as opções de tratamento estão os fármacos, as cirurgias e os exercícios para a 

musculatura do AP (Mason et al., 2010). A técnica para a realização de exercícios perineais, 

foi descrita pela primeira vez por Arnold Kegel, em 1948, e consiste em movimentos 

voluntários e repetidos para gerar força muscular. O treinamento dos músculos do AP 

(TMAP) promove adaptação neural e hipertrofia muscular melhorando FMAP e, desta 

maneira, previne e trata as DAP (Bø, 2004; Oliveira et al., 2007; Dinc, Beji, Yalcin, 2009). 

Os exercícios perineais são considerados como tratamento de primeira linha e podem 

ser facilmente ensinados em ambientes de cuidados primários (Wagg, Bunn, 2007; Abrams et 
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al., 2010). Para Mørkved e Bø (2014), esses exercícios devem ser incorporados como rotina 

nos programas de exercícios para as mulheres, dada a sua influência positiva na prevalência 

de IU feminina. 

Boyle et al. (2012), em revisão sistemática, demonstraram que, em primigestas, os 

exercícios perineais reduzem a prevalência de IU no final da gestação e nos 6 primeiros meses 

após o parto; porém, o efeito a longo prazo ainda precisa ser investigado. 

Revisão sistemática do Instituto Joana Briggs mostrou que a realização de exercícios 

perineais durante a gestação é eficaz na prevenção e tratamento da IU após o parto. De acordo 

com o Instituto, é importante que os profissionais aconselhem e estimulem as mulheres a 

manterem o programa de TMAP no pós-parto (The Joanna Briggs, 2011). 

Embora os exercícios perineais tenham sido mostrados como método eficaz na 

prevenção e tratamento da IU, estudos apontam para a necessidade de estratégias para 

melhorar a aderência aos exercícios e para se ter o controle de sua adequada realização 

(Ismael, 2009; Hay-Smith, 2008). Além disso, mais estudos são necessários para esclarecer 

qual programa de exercícios (tipo, frequência, intensidade e duração das contrações, além da 

posição em que são realizados) traz melhor resultado (Bø, 2004; Hay-Smith et al. 2008; The 

Joanna Briggs, 2011). 

Em relação à IA, os estudos que avaliam a influência dos exercícios perineais sobre 

esta disfunção ainda são inconclusivos. De acordo com Boyle et al. (2012), não há dados que 

permitam concluir sobre sua efetividade na prevenção e tratamento da IA. 

Tendo em vista a interferência negativa da IU na vida da mulher e a disponibilidade de 

métodos para preveni-la e trata-la, a avaliação funcional da musculatura do AP e a avaliação 

do impacto da IU na qualidade de vida deveriam integrar a rotina clínica dos serviços de 

saúde.  

Entre os métodos de avaliação da musculatura do AP mais utilizados, estão a 

perineometria, a palpação digital vaginal, a eletromiografia e a ultrassonografia (Barbosa et 

al., 2005; Braekken et al., 2009; Riesco et al., 2010; Sanches et al., 2010; Ferreira et al., 

2011). A confiabilidade dos métodos ainda permanece controversa na literatura. Bø e 

Sherburn (2005) apontaram a perineometria como método de investigação pouco 

recomendado na prática clínica, pois não há padronização dos aparelhos, do tamanho das 

sondas e de unidades utilizadas. No entanto, Riesco et al. (2010) demonstraram que a 

perineometria e a palpação digital são métodos validados para avaliar a FMAP. 

Entre os instrumentos de avaliação da qualidade de vida em mulheres incontinentes já 

desenvolvidos, encontram-se o Medical Outcomes Study-Short Form-36 (MOS-SF-36), 
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King’s Health Questionnarie (KHQ) e o International Consultation on Incontinence 

Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF) (Ciconelli et al., 1999; Avery et al., 2004; Fonseca et 

al., 2005). De acordo com Avery et al. (2004), a elaboração do ICIQ-SF teve como objetivo o 

desenvolvimento de um questionário capaz de avaliar os sintomas e impacto da IU na 

qualidade de vida de maneira simples e breve, visto que os demais questionários são longos e 

de aplicação demorada. Segundo os autores, o ICIQ-SF é um questionário adequado para a 

utilização na prática clínica e na pesquisa. No Brasil, o ICIQ-SF foi traduzido e revalidado por 

Tamanini et al. (2004). 

A seguir, os objetivos, a metodologia e os principais resultados dos principais estudos 

citados nesta Introdução são apresentados no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Estudos sobre a FMAP, IU e IA após o parto (continua) 

Autor 

Ano 

País 

Objetivos Método 

Desenho/População/Amostra/Coleta de 

dados/Intervenção/Análise dos dados 

Principais resultados 

Chang et al., 

2014 

Taiwan  

Examinar a prevalência, o 

tipo, a severidade e o efeito 

da IU auto referida em três 

grupos de mulheres, segundo 

o tipo de parto; comparar os 

dados de IU entre mulheres 

com parto vaginal e cesárea e 

avaliar a mudança da IU nos 

três grupos ao longo do 

primeiro ano após o parto. 

Desenho: longitudinal, prospectivo 

População: 749 mulheres maiores de 18 anos 

que pariram em um centro médico em Taiwan 

entre 2010 e 2011 

Amostra: 330 mulheres divididas em três 

grupos: todas as participantes, parto vaginal e 

cesariana 

Coleta de dados: pad test e ICIQ-SF 

Análise dos dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

A IU de qualquer tipo foi mais prevalente 

entre as mulheres com parto vaginal às 4-6 

semanas e 3, 6 e 12 meses pós-parto (29,1% a 

40,2%), comparado ao grupo da cesariana 

(14,2% a 25,5%) (p<0,02). O escore de 

interferência na vida diária também foi maior 

nesse grupo aos 3-5 dias e 4-6 semanas (1,0 e 

0,7 para o grupo com parto vaginal e 0,7 e 0,4 

para o grupo com cesariana), sendo que ao 

longo do primeiro ano pós-parto houve 

redução progressiva deste escore. 

Malek-

Melloulli et 

al., 2014 

Tunísia 

Avaliar a incidência de IA 

após o parto em uma 

maternidade da Tunísia; 

identificar os principais 

fatores de risco desta 

disfunção e estudar a 

progressão dos sintomas em 

curto e médio prazo. 

Desenho: prospectivo observacional 

População: puérperas que pariram em uma 

maternidade da Tunísia em 2009 

Amostra: 503 mulheres 

Coleta de dados: questionário 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

Houve 23 perdas de seguimento; 4,2% 

apresentaram IA no quarto dia e 4% entre 6 e 

8 semanas pós-parto. Para as mulheres que 

desenvolveram IA no quarto dia, os fatores de 

risco foram: fórcipe (p<0,001), segunda fase 

do trabalho de parto prolongada por mais de 5 

horas (p=0,047) e expulsivo >20 minutos 

(p<0,001). Os fatores de risco para aquelas 

que desenvolveram IA entre 6 e 8 semanas 

foram: distocia de ombro (p<0,001), distância 

do períneo entre a vagina e o ânus < 2 

centímetros (p<0,001) e lesões perineais 

(p<0,001). 
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(continuação) 

Mørkved e 

Bø, 2014 

 

Discutir o efeito do TMAP 

durante a gravidez e após o 

parto na prevenção e 

tratamento da IU. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 22 ensaios clínicos randomizados 

(ECR) e estudos quase-experimentais, em 

inglês 

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

PubMed, CENTRAL, Cochrane Library, 

Embase, e PEDro; busca nas listas de 

referências dos artigos e busca resumos de 

conferências 

O TMAP supervisionado pode prevenir e 

tratar a IU. É recomendado que seja seguido 

um protocolo de treinamento com contrações 

com máxima força e duração, com duração de 

pelo menos 8 semanas. Mais ECR são 

necessários, sobretudo sobre o pós-parto. 

Rikard-Beel, 

Iyer e Rane, 

2014 

Australia 

 

Explorar a relação entre os 

desfechos perineais e as DAP 

após o parto e examinar a 

influência das DAP na 

qualidade de vida. 

Desenho: coorte prospectiva 

População: primíparas com parto vaginal não 

instrumental 

Amostra: 196 mulheres divididas em três 

grupos: períneo íntegro, episiotomia e 

laceração espontânea 

Coleta de dados: instrumento de coleta dados 

auto aplicado (forma reduzida do Pelvic Floor 

Distress Inventory – PFDI-20 e Pelvic Organ 

Prolapse/Urinary Incontinence Sexual 

Questionnaire – PISQ-12) 

Análise de dados: descritiva e inferencial 

97% referiram DAP, 82% referiram 

incômodo com sintomas urinários, 63% 

apresentaram IU (sendo 50% IUE). A IU foi 

mais frequente em mulheres com períneo 

íntegro (71%) em relação àquelas com 

laceração espontânea (66%) e àquelas com 

episiotomia (66%). 

Rørtveit e 

Hannestad, 

2014 

 

Comparar as vias de parto 

quanto ao desenvolvimento 

de DAP. 

Desenho: revisão de literatura 

População: 56 revisões sistemáticas e 

metanálises 

Coleta de dados: busca na base de dados 

PubMed e arquivos de literatura própria 

A IU é mais frequente entre as mulheres com 

cesariana do que entre as mulheres com parto 

vaginal, porém, próximo aos 50 anos, esta 

diferença não é estatisticamente significante. 

O parto vaginal só está associado a maior 

risco de IA quando ocorre lesão do esfíncter 

anal. 
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(continuação) 

Cerruto et al. 

2013 

 

Verificar a prevalência e a 

incidência da IU nas mulheres 

da Europa e identificar os 

subtipos de IU e os efeitos de 

fatores obstétricos na 

prevalência e incidência de 

IU após o parto. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 133 revisões sistemáticas e 5 ECR 

controlados publicados em inglês, espanhol, 

francês, alemão e italiano, entre 2000 e 2010 

Coleta de dados: busca na base de dados 

MEDLINE e nas listas de referências das 

revisões sistemáticas 

A frequência de IU entre as mulheres que 

pariram a termo foi de 26% a 40,2%, com 

remissão de 86,4% aos 3 meses após o parto. 

Os maiores fatores de risco para IU após o 

parto foram idade materna, paridade, 

sobrepeso e IU durante a gestação. 

Andrews et 

al., 2013 

Reino Unido 

Determinar a incidência de IU 

e IA 4 anos após o parto em 

primíparas com parto vaginal. 

Desenho: prospectivo 

População: primíparas com parto vaginal 

(com ou sem lesão do esfíncter anal) 

Amostra: 241primíparas 

Coleta de dados: Manchester Health 

Questionnaire e ICIQ-SF 

Análise de dados: descritiva e inferencial 

25% tiveram lesão do esfíncter anal. 

Nenhuma mulher referiu incontinência de 

fezes e não houve diferença nas taxas de 

incontinência de flatos antes do parto e 4 anos 

após, independentemente de ter ocorrido ou 

não lesão do esfíncter anal. A frequência de 

IU aumentou 4 vezes após o parto, porém não 

houve influência da lesão do esfíncter anal. A 

IU esteve relacionada a piora na qualidade de 

vida.  

Baracho  et 

al., 

2012 

Brasil 

Investigar os fatores 

obstétricos, neonatais e 

clínicos relacionados à IUE, 

com foco na FMAP após 

parto vaginal e desenvolver 

um modelo com pontos de 

corte para classificação da 

IUE para orientar a prática 

clínica. 

Desenho: transversal 

População: primíparas de parto vaginal, que 

pariram em um hospital público de Minas 

Gerais entre 2008 e 2009 

Amostra: 192 mulheres 

Coleta de dados: revisão dos registros da 

paciente, entrevista presencial, perineometria 

(Peritron®) e ICIQ-SF 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

FMAP ≤35,5 cmH2O, IU prévia, peso do RN 

>2.988g e IU na gestação, conjuntamente, 

foram preditores da IU pós-parto. 
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(continuação) 

Boyle et al., 

2012 

 

Determinar o efeito do TMAP 

após o parto. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 8.485 ECR e ensaios clínicos 

quase-randomizados 

Coleta de dados: busca no Cochrane 

Incontinence Group Specialised Register e 

nas listas de referências dos artigos 

A IU foi menos frequente, até 6 meses pós-

parto, entre as mulheres sem IU prévias que 

fizeram o TMAP (RR 0,71; IC 95% 0,54-

0,95). As mulheres com IU persistente três 

meses após o parto que fizeram o TMAP, 

apresentaram menos IU aos 12 meses de pós-

parto do que àquelas com IU persistente que 

não receberam o treinamento (RR 0,60; IC 

95% 0,35-1,03). 

Brown et al., 

2012 

Austrália 

Investigar se a frequência de 

IA é menor em mulheres com 

cesariana e maior em 

mulheres com parto vaginal 

operatório, comparadas à 

primíparas que tiveram parto 

vaginal espontâneo. 

Desenho: coorte prospectiva multicêntrica 

População: nulíparas que pariram em seis 

maternidades da Austrália entre2003 e 2005 

Amostra:1507 mulheres 

Coleta de dados: questionário, entrevistas 

através do telefone e registros em prontuário 

Análise de dados: descritiva e múltipla 

17% referiram IA nos primeiros 12 meses 

pós-parto, sendo que 12,8 apresentaram IA 

nos primeiros 3 meses pós-parto. 

Comparado ao parto vaginal espontâneo, a 

cesariana (OR ajustado 0,99; IC 95% 0,65-

1,53) e o parto vaginal operatório (OR 

ajustado 1,33; IC 95% 0,86-2.07) não alterou 

a chance de desenvolver IA. 

Espuña-Pons 

et al., 2012 

Espanha 

Estimar a frequência de IU 

dupla (IU e IA) e identificar 

os fatores de risco associados 

durante a gravidez e o pós-

parto em nulíparas 

previamente continentes. 

Desenho: coorte prospectiva 

População: nulíparas continentes atendidas no 

sistema público de saúde entre 2007 e 2009 

Amostra: 1.128 mulheres 

Coleta de dados: Questionário de coleta de 

dados, Incontinence Severity Index- ISI, 

ICIQ-SF, Wexner 

Faecal Continence Grading Scale 

A prevalência de IU dupla foi de 8,6% na 

gravidez, com redução de 3,5% após o parto. 

Apenas 6,7% das incontinentes na gravidez 

apresentaram persistência dos sintomas no 

pós-parto imediato. O parto vaginal 

instrumental aumentou em 2,2 veze o risco de 

IU dupla, comparado ao parto vaginal 

espontâneo. Também foram fatores de risco a 

idade materna >35 anos e o histórico familiar 

de IU. 

  

 

 

 



29 
 

 

(continuação) 

Friedman et 

al., 2012 

 

Estimar o efeito do parto 

vaginal e outros fatores de 

risco obstétricos na FMAP 6-

11 anos após o parto e 

investigar a relação entre 

FMAP e as DAP. 

Desenho: transversal 

População: puérperas aos 6-11 anos após o 

parto 

Amostra: 666 mulheres 

Coleta de dados: perineometria (Peritron®) e 

revisão do prontuário 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

A média de FMAP foi maior entre as 

mulheres com cesariana (39 cmH2O), 

comparada às mulheres com parto vaginal (29 

cmH2O) e fórcipe (17 cmH2O) (p<0.001). A 

redução da FMAP no parto vaginal esteve 

associada com a IA (p=0,28) e com o 

prolapso de órgãos pélvicos (p=0,25). 

Fritel et al., 

2012 

 

Examinar os argumentos que 

apoiam a teoria de que a 

gravidez e o parto predispõem 

à IU e, se necessário, 

apresentar hipóteses 

alternativas que possam 

explicar de forma mais 

adequada a ocorrência de IU 

em mulheres. 

Desenho: revisão de literatura 

População: estudos que avaliam a correlação 

da gravidez e do parto com a IU e estudos 

sobre a fisiopatologia da IU 

 

São fatores etiológicos da IUE em mulheres: 

fator congênito, obesidade, envelhecimento, 

gravidez e parto vaginal, sendo que a gravidez 

e o parto são considerados fatores de risco 

ocasionais. A cesariana reduz a chance de 

IUE, porém estes grupos de mulheres diferem 

quanto às características pré-natais 

relacionadas ao risco de IU. 

Lavy et al., 

2012 

 

Investigar os fatores que 

contribuem para o 

desenvolvimento de DAP e 

sugerir um fluxograma que 

auxilie o obstetra a conduzir o 

parto vaginal com o mínimo 

de danos ao AP. 

Desenho: revisão de literatura 

Coleta de dados: revisão de literatura e análise 

dos resultados de um estudo de própria 

autoria sobre associação do tipo de parto com 

a prática obstétrica, medidas fetais e danos ao 

AP. 

 

São fatores de risco para o desenvolvimento 

de DAP: primiparidade, parto instrumental, 

circunferência da cabeça fetal grande e 

segundo estágio do trabalho de parto 

prolongado. A integridade do AP deve ser 

sempre considerada em primíparas. 
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(continuação) 

Leroy e 

Lopes, 2012 

Brasil 

Avaliar a interferência da IU 

na qualidade de vida 

relacionada à saúde de 

puérperas. 

Desenho: caso-controle 

População: mulheres com até 90 dias de pós-

parto atendidas em um ambulatório no 

interior do Estado de São Paulo em 2010 

Amostra: 344 mulheres (77 incontinentes e 

267 continentes) 

Coleta de dados: questionário para os dados 

sociodemográficos, ICIQ-SF, KHQ e SF-36 

Análise de dados: descritiva e bivariada 

As puérperas incontinentes apresentaram 

pontuação elevada nos seguintes escores do 

KHQ: impacto da incontinência (73,6, 

d.p.=26,7), emoções (71,4, d.p.=29,9), 

limitações das atividades diárias (59,1 

d.p.=32,3) e limitações físicas (59,1, 

d.p.=32,6). As puérperas com IUM obtiveram 

pontuações médias significativamente 

maiores no ICIQ-SF e nos domínios do KHQ, 

exceto em impacto da incontinência 

(p=0,0717), relações pessoais (p=0,1767) e 

sono e disposição (p=0,3740). Houve 

diferença estatisticamente significativa nos 

seguintes domínios do SF-36: aspectos físicos 

(p=0,0047), dor (p=0,0419), estado geral de 

saúde (p=0,0002), vitalidade (p=0,0072), 

aspectos sociais (p=0,0318) e saúde mental 

(p=0,0001), com escores médios mais baixos 

entre as puérperas incontinentes. 

Lopes e 

Praça, 2012 

Brasil 

Caracterizar as manifestações 

da perda involuntária de 

urina, no período pós-parto. 

Desenho: estudo transversal 

População: mulheres de 30 dias a 6 meses 

pós-parto atendidas em um ambulatório do 

município de São Paulo em 2009 

Amostra: 288 mulheres 

Coleta de dados: questionário 

Análise de dados: descritiva e inferencial 

71 mulheres referiram IU, sendo a IUE a mais 

frequente (62%). A IU foi mais frequente nos 

3 primeiros meses após o parto. O impacto da 

IU foi moderado em 74,7% das incontinentes. 

Das 29 mulheres com IU após o parto, 32,3% 

foram submetidas à episiotomia. 
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(continuação) 

Torrisi et al., 

2012 

Itália 

Estimar a prevalência e o 

impacto na qualidade de vida 

da IU e da IA entre as 

mulheres, 3 meses após o 

parto; identificar os fatores de 

risco relacionados à IU e à IA 

em mulheres cujos sintomas 

iniciaram após o parto; 

avaliar possíveis 

modificações no 

comportamento sexual e 

modificações anatômicas no 

AP após o parto. 

Desenho: estudo prospectivo multicêntrico 

População: nulíparas que pariram em 2005 

em seis hospitais públicos da Itália 

Amostra: 966 mulheres 

Coleta de dados: ICIQ-SF, Wexner Faecal 

Continence Grading Scale 

744 mulheres foram avaliadas no terceiro mês 

do pós-parto. A prevalência de IU e IA foi, 

respectivamente, 21,6% e 16,3%. 

Incontinência na gravidez foi preditor 

independente para IU (OR 4,6; IC 95% 1,4-

4,0; p<0,001) e IA após o parto (OR 3,6; IC 

95% 2,2-6,1; p<0,001). O parto vaginal foi 

fator de risco independente para IU (OR 3,3; 

IC 95% 2,0-5,3; p<0,001). Ter histórico 

familiar de IU ou IA aumentou a chance de 

ter IU (OR 2,6; IC 95%1,6-4,0; p<0,001) e IA 

(OR 2,4; IC 95%1,4-4,0; p<0,001), 

respectivamente. 

The Joanna 

Briggs 

Institute, 

2011 

 

Sintetizar as melhores 

evidências disponíveis sobre a 

eficácia dos exercícios 

perineais  na prevenção e 

tratamento da IU após o parto 

Desenho: revisão sistemática 

População: 21 estudos sobre exercícios 

perineais  e IU no pós-parto 

 

 

Os exercícios perineais são eficazes como 

prevenção e tratamento de IU após p parto, 

porém não é possível identificar qual 

programa de exercícios é mais adequado. São 

fatores de risco para IU: IU prévia, obesidade 

e trauma perineal significativo. 

Valeton e 

Amaral, 

2011 

Brasil 

Determinar a prevalência de 

IU no terceiro trimestre de 

gestação e no pós-parto e 

avaliar a FMAP e a qualidade 

de vida. 

Desenho: estudo prospectivo 

População: gestantes atendidas em um 

hospital do Paraná entre 2007 e 2009 

Amostra: 343 mulheres 

Coleta de dados: avaliação fisioterápica 

específica para IU, KHQ e perineometria 

(Perina®) 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

multivariada 

A prevalência de IU após o parto foi de 

6,78%. Apenas a multiparidade esteve 

associada à IU (p=0,008). A média de pressão 

vaginal foi de 2,56 mmHg(d.p.=3,24) e não 

esteve associada à IU. Comparado à gestação, 

houve redução da pressão vaginal no pós-

parto, independentemente da via de parto, e 

melhora na qualidade de vida, de acordo com 

o escore do KHQ. 
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(continuação) 

Bols et al., 

2010 

 

Identificar os fatores de risco 

obstétricos relacionados à IA. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 31estudos de coorte publicados 

em inglês, alemão e holandês entre 1980 e 

2009 

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

PubMed, Embase, CINAHL; base de dados 

do Dutch Institute of Allied Health Care e 

revisão das listas de referências dos artigos 

As lacerações de terceiro e quarto graus são 

os únicos fatores de risco fortemente 

associados à IA. 

Diez-Itza et 

al., 2010 

Espanha 

Investigar os fatores de risco 

obstétricos para IUE no 

primeiro ano após o parto. 

Desenho: longitudinal 

População:primigestas que pariram em um 

hospital da Espanha em 2007 

Amostra: 352 mulheres 

Coleta de dados: questionário, perineometria 

(Peritron®), ICIQ-SF e revisão do prontuário 

A prevalência de IUE foi 11,4% e foi 

classificada como leve para 62,5% das 

incontinentes. O único fator de risco 

independente para IUE foi a IUE durante a 

gestação (OR 5,79; IC 95% 2,79-12,00). 

Dinc, Beji e 

Yalcin, 2009 

Turquia 

Determinar a eficácia dos 

exercícios perineais na IU 

durante a gestação e o pós-

part.o 

Desenho: ECR 

População: gestantes atendidas na clínica de 

pré-natal da Faculdade de Medicina de 

Istambul 

Amostra: 80 mulheres (40 alocadas no grupo 

de TMAP e 40 controles) 

Coleta de dados: diário miccional, 

perineometria (Peritron®) e pad-test  

Intervenção: exercícios diários e graduais 

realizados em casa, após orientação da 

contração correta da musculatura do AP 

Análise de dados: descritiva e inferencial 

Houve redução significativa nos episódios de 

IU e na quantidade de perda urinária, entre 6 e 

8 semanas após o parto, entre as mulheres do 

grupo de estudo, comparado ao grupo 

controle (p=0,014 e p=0,002, 

respectivamente). A FMAP aumentou 

significativamente entre as mulheres do grupo 

de estudo, comparado ao grupo controle 

(p<0.001). 
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(continuação) 

Lo et al., 

2010 

Estados 

Unidos 

Avaliar o efeito da IA no pós-

parto sobre a qualidade de 

vida. 

Desenho: longitudinal 

População: puérperas com IA nos primeiros 2 

anos após o parto 

Amostra: 1.050 mulheres 

Coleta de dados: Uebersax Incontinence 

Impact Questionnaire modificado 

(aplicadouma vez a cada seis meses) 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

51% referiram frustração, 26% referiram 

impacto na saúde emocional, 18,5% referiram 

interferência nos cuidados com o bebê e 

16,2% referiram efeito negativo nas 

atividades sociais. Comparadas às mulheres 

com sintomas moderados, as mulheres com 

sintomas severos (uma a cada três mulheres) 

são 4 a 7 vezes mais propensas a referir 

interferência na saúde emocional e nas 

habilidades com atividades diárias.  

Mason et al., 

2010 

Inglaterra 

Determinar a eficácia dos 

exercícios perineais na 

prevenção primária de IUE 

após o parto em primíparas. 

Desenho: ECR 

População: primíparas atendidas em dois 

hospitais públicos da Inglaterra em 2005 

Amostra: 286 mulheres (141 casos e 145 

controles) 

Intervenção: quatro sessões de TMAP durante 

a gravidez (8 a 12 contrações máximas dos 

músculos do AP, duas vezes por dia, em casa) 

Coleta de dados: Bristol Female Lower 

Urinary Tract Symptom Questionnaire 

modificado, Leicester Impact Scale e diária de 

IU 

Análise de dados: descritiva e bivariada 

Embora sem diferença estatisticamente 

significante, o grupo de intervenção foi mais 

adepto ao TMAP aos 3 meses após o parto 

(p=0,022), referiu menos episódios de IU e 

apresentou menor score no Leicester Impact 

Scale. 

Nelson et al., 

2010 

Avaliar se a cesariana, em 

comparação ao parto vaginal, 

tem efeito protetor sobre a IA. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 21 estudos randomizados e não 

randomizados  

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

PubMed, Embase e na Cochrane Central 

Register of Controlles Trials 

Não há evidências de que a cesariana preserva 

a continência anal, portanto não deve ser 

utilizada como método de prevenção de IA. 
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(continuação) 

Sólans-

Domènech et 

al., 2010 

Espanha 

Identificar os fatores de risco 

e estimar a frequência e a 

gravidade da IU e da IA 

durante a gravidez e após o 

parto em mulheres 

previamente continentes. 

Desenho: coorte prospectiva 

População: nulíparas continentes, atendidas 

no sistema público de saúde da Espanha em 

2008 

Amostra:1.128 mulheres 

Coleta de dados: questionário autoaplicável, 

ISI, ICIQ-SF e Wexner Faecal Continence 

Grading Scale 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

A perda de fezes afetou 30% das mulheres no 

pós-parto. Os fatores de risco para IU e IA 

após o parto foram a incontinência na 

gestação e o parto vaginal. 

Thom e 

Rortveit, 

2010 

Investigar a prevalência da IU 

no primeiro ano após o parto 

Desenho: revisão sistemática 

População: 33 estudos de base populacional 

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

MEDLINE, Embase, Cochrane, CINAHL e 

BIOSIS 

A prevalência de IU nos primeiros meses 

após o parto foi de 33%. Entre as mulheres 

com parto vaginal (31%; IC 95% 30-33%), a 

prevalência média foi o dobro do que entre 

aquelas com cesariana (15%; IC 95% 11-

18%). 
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(continuação) 

Hay-Smith et 

al., 2008 

Determinar a eficácia do 

TMAP na prevenção e 

tratamento da IU e da IA 

durante a gestação e o pós-

parto. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 16 ECR e quase-randomizados 

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

CENTRAL, MEDLINE, CINAHL e busca em 

periódicos e anais de conferências 

 

Mulheres com IU prévia do grupo que 

realizou o TMAP apresentaram menos IU até 

os 6 meses pós-parto do que as que não 

receberam o treinamento (em torno de 30% 

menos; RR 0,71; IC 95% 0,52-0,97). A IU 

também foi menos frequente aos 12 meses 

pós-parto entre as mulheres com IU 

persistente até o terceiro mês após o parto que 

fizeram o TMAP (em torno de 20% menos; 

RR 0,79; IC 95% 0,70-0,90). Verificou-se que 

os programas de TMAP mais intensos 

promovem melhores resultados de tratamento.  

Mulheres que receberam o TMAP têm a 

metade da chance de referir IA aos 12 meses 

pós-parto (RR 0,52; IC 95% 0,31-0,87). Não 

há evidências sobre a eficácia do TMAP 

sobre a IU e IA em longo prazo. 

O’Boyle et 

al., 2008 

 

Determinar a frequência de 

sintomas anorretais em 

mulheres na gravidez e após o 

parto. 

Desenho: prospectivo observacional 

População: nulíparas atendidas em uma 

clínica pré-natal 

Amostra: 75 mulheres 

Coleta de dados: questionário 

A IA foi mais frequente no terceiro trimestre 

da gestação, porém o relato de perdas 

frequente de fezes ou gases foi maior após o 

parto (p=0,027). A IA foi mais frequente 

entre as mulheres com fórcipe (p=0,007). 

Pretlove et 

al., 2008 

 

Avaliar se o tipo de parto está 

associado com o aumento de 

sintomas de IA após o parto. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 18 estudos em inglês 

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

MEDLINE, Embase e Cochrane e busca nas 

listas de referências dos artigos  

O risco de IA é maior para as mulheres com 

parto vaginal espontâneo (p=0,02) e para as 

aquelas com fórcipe (p<0,0001), comparadas 

às mulheres com cesariana. Comparado ao 

parto vaginal espontâneo, o parto instrumental 

aumenta a chance de IA (OR 1,47; IC 95% 

1,22-1,78). 

    

    



36 
 

(continuação) 

Scarpa et al., 

2008 

Brasil 

Avaliar o impacto da gestação 

e do parto no 

desencadeamento da IUE e de 

sintomas urinários irritativos 

e verificar sua associação 

com o desconforto social e 

higiênico. 

Desenho: prospectivo analítico 

População: gestantes atendidas no 

ambulatório de pré-natal da Universidade 

Estadual de Campinas 

Amostra: 340 mulheres 

Coleta de dados: questionário e entrevista por 

telefone (3 anos após o parto) 

Análise de dados: descritiva e inferencial 

120 mulheres foram entrevistadas após o 

parto. Das 69 mulheres com IUE na gestação, 

56,5% tornaram-se assintomáticas, sendo que 

para 87,2% delas a remissão dos sintomas 

aconteceu em 3 meses. A incidência de IUE 

após o parto foi de 13,7%; 91,4% das 

mulheres com IUE referiram desconforto 

social e higiênico. 

Press et al., 

2007 

Comparar a prevalência de IU 

após o parto vaginal e a 

cesariana 

Desenho: revisão sistemática 

População:18  estudos publicados nas bases 

de dados selecionadas entre 1966 e 2005 

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

MEDLINE e CINAHL e busca na lista de 

referências dos artigos 

A cesariana reduz o risco de IUE após o 

parto. A diferença se manteve 

independentemente da paridade e após excluir 

os partos instrumentais das análises. O risco 

de IUE severa e IUU não difere entre os tipos 

de parto. 

Wagg e 

Bunn, 2007 

Identificar a eficácia de 

exercícios perineais não 

assistidos no tratamento e 

prevenção da IU após o parto. 

Desenho: revisão sistemática 

População: 4 ECR publicados em inglês 

Coleta de dados: busca nas bases de dados 

MEDLINE, PubMed, CINAHL, British 

Nursing Index, Embase, PsychInfo, Proquest 

Medical library, Proquest Nursing Journals, 

Proquest Psychology Journals, Cochrane, 

DARE, Clinical Evidence e SIGLE 

A adesão aos exercícios perineais é maior 

entre as mulheres que recebem orientação 

sobre a realização dos exercícios. Embora os 

estudos mostrem melhora em curto prazo nos 

sintomas de IU, os efeitos em longo prazo são 

iguais entre os grupos. Mais estudos são 

necessários sobre a temática, visto que foram 

encontrados poucos estudos de qualidade. 
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(continuação) 

Glazener et 

al., 2006 

Escócia, 

Inglaterra e 

Nova 

Zelândia 

Identificar os fatores de risco 

para a IU durante a gravidez e 

após o parto. 

Desenho: inquérito por questionário 

População: primíparas que pariram em 

maternidades da Escócia, Inglaterra e Nova 

Zelândia entre 1994 e 1995 

Amostra: 3.405 mulheres 

Coleta de dados: questionário (3 meses após o 

parto) e registros em prontuário 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

A prevalência de IU foi de 29%. O início de 

IU após o parto esteve associado à maior 

idade materna (OR 2,02; IC 95% 1,35-3,02) e 

tipo de parto (cesariana ou vaginal 

espontâneo: (OR 0,28; IC 95% 0,19-0,41). A 

IU persistente até o terceiro mês pós-parto 

esteve associada ao IMC >25 (OR 1, 68; IC 

95% 1,16-2,43) e peso ao nascer no quartil 

superior (OR 1,56; IC 95% 1,12-2,19). Neste 

grupo, a cesariana foi associada a menor 

chance de IU (OR 0,39; IC 95% 0,27-0,58). 

Lucacz et al., 

2006 

Estados 

Unidos 

Avaliar a associação entre 

paridade, tipo de parto e 

DAP. 

Desenho: transversal 

População: mulheres participantes de uma 

organização de saúde da Califórnia com idade 

entre 25 e 84 anos 

Amostra: 4.458 mulheres (divididas em três 

grupos: nulíparas, parto vaginal e cesariana) 

Coleta de dados: Epidemiology of Prolapse 

and Incontinence Questionnaire (enviado pelo 

correio) 

Análise de dados: Descritiva, inferencial e 

múltipla 

15% referiram IUE, 25% referiram IA e 37% 

referiram uma ou mais DAP. As prevalências 

das disfunções foram semelhantes para o 

grupo de nulíparas e cesariana e maiores para 

o grupo de parto vaginal comparado ao grupo 

de cesariana – IUE (OR 1,81; IC 95% 1,25-

2,61), IA (OR 1,72; IC 95% 1,27-2,35) e uma 

ou mais DAP (OR 1,85; IC95% 1,42-2,41). A 

análise por intenção de tratar mostrou que 

para evitar que 1 mulher tenha DAP, 7 

deveriam ter apenas cesariana. 
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(continuação) 

Barbosa et 

al., 2005 

Brasil 

Avaliar a influência da via de 

parto na FMAP 

Desenho: transversal 

População: primíparas aos 4-6 meses pós-

parto 

Amostra: 94 mulheres (32 com parto vaginal, 

32 com cesariana e 30 nulíparas) 

Coleta de dados: avaliação da FMAP pelo 

toque vaginal bidigital e perineômetro 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

A mediana e o primeiro e terceiro quartis da 

FMAP foram menores no grupo de parto 

vaginal (2,0; 1-2) comparado ao grupo de 

cesariana (2,0; 2-3) e ao grupo das nulíparas 

(2,0 2-3), tanto pela avaliação bidigital como 

pelo perineômetro (p<0,05). Tanto o parto 

vaginal (IC 95% 1,24-4,32; p=0,005) como a 

cesariana (IC 95% 0,85-2,23; p=0,29) 

aumentaram o RR de exame alterado 

(<32mmHg) da FMAP, entretanto foi 

significativo apenas após o parto vaginal. 

Chaliha et 

al., 2004 

Inglaterra 

Investigar se a cesariana 

eletiva reduz o risco de IU e 

IA em comparação às 

mulheres que tiveram partos 

vaginais espontâneos. 

Desenho: transversal 

População: mulheres com três ou mais partos 

vaginais e mulheres com três ou mais 

cesarianas que pariram entre 1977 e 1998  

Amostra: 120 mulheres (40 com três 

cesariana e 80 com três parto vaginais) 

Coleta de dados: KHQ e questões relativas à 

IA retiradas do Manchester Health 

Questionnaire (enviado pelo correio) 

Análise de dados: descritiva e inferencial  

Os questionários foram respondidos por 33 

mulheres do grupo de cesariana e por 50 do 

grupo de parto vaginal. O grupo de parto 

vaginal (36%) apresentou maior prevalência 

de IUE do que o grupo de cesariana (3%) 

(p=0,0001). Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos 

com relação à IA. A média do escore do KHQ 

foi maior no grupo de parto vaginal do que no 

grupo de cesariana (p=0,046) 
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(continuação) 

Burgio et al., 

2003 

 

Descrever a prevalência e a 

gravidade da IU aos 12 meses 

pós- parto e relacionar os 

fatores de risco. 

Desenho: longitudinal 

População: mulheres que pariram entre 1990 

e 1991 

Amostra: 523 mulheres 

Coleta de dados: questionário e revisão de 

prontuário 

Análise de dados: descritiva e inferencial 

A prevalência de IU após o parto foi 

semelhante ao longo dos primeiros 12 meses 

(11,4% às 6 semanas e 10% aos 12 meses 

pós-parto), no entanto a frequência e a 

quantidade de urina perdida reduziram ao 

longo do tempo. Os fatores de risco 

associados foram: tabagismo (OR 2,934; 

p=0.002), IU na gravidez (OR 2,002; 

p=0,007), duração da amamentação (OR 

1,169; p=0,023), parto vaginal (OR 2,360; 

p=0,002), fórcipe (OR 1,870; p=0,024) e IMC 

(OR 1, 055; p=0,005). Idade, raça, 

escolaridade, episiotomia, número de partos 

vaginais, participação em aulas de preparação 

para o parto e exercícios pélvicos não foram 

associados à IU. 

Viktrup, 

2002 

 

Avaliar a prevalência  e a 

incidência de sintomas do 

trato urinário inferior 5 anos 

após o primeiro parto; avaliar 

o impacto da gravidez e do 

parto, separadamente, nos 

sintomas do trato urinário 

inferior e identificar os 

fatores de risco para o seu 

desenvolvimento. 

Desenho:coorte 

População:primíparas 

Amostra: 305 mulheres 

Coleta de dados: questionário e entrevista 

Análise de dados: descritiva, inferencial e 

múltipla 

278 responderam ao questionário aos 5 anos 

após o parto. A prevalência e a incidência de 

IUE foram 30% e 19%, respectivamente e de 

IUU foram 15% e 18%, respectivamente. O 

risco de IU aos 5 anos pós-parto é maior para 

aquelas mulheres em que os sintomas ainda 

persistiam no terceiro mês após o parto. Parto 

instrumental e episiotomia também 

apresentaram associação com a presenças de 

IU aos 5 anos pós-parto. 

Fonte: a pesquisadora                                                                                                                                                                                    (conclusão) 
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Embora exista vasta literatura acerca da temática abordada neste estudo, muitos 

estudos ainda são inconclusivos. Questões como os fatores associados ao desenvolvimento de 

IU e IA após o parto e associação entre IU e IA com a FMAP ainda precisam ser elucidados. 

Além disso, novas investigações sobre IU no puerpério são necessárias, pois se trata de 

intercorrência pouco pesquisada no país. Desta forma, este estudo se propõe a analisar a 

FMAP, a IU e a IA após o parto. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar a FMAP, a IU e a IA no período pós-parto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar a associação da FMAP com a IU e a IA após o parto. 

 Identificar os fatores associados com a FMAP, a IU e a IA após o parto. 

 Identificar a interferência da IU na vida da mulher após o parto. 
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3 MÉTODO
1
 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo transversal sobre a FMAP, a IU e a IA no período pós-parto. 

Este estudo integra a coorte “Cuidado perineal na gestação e após o parto: prevenção e 

morbidade relacionadas à força muscular perineal, função sexual e continência urinária”, 

cujos objetivos foram: analisar a FMAP, a continência urinária, a continência anal e a função 

sexual de mulheres durante a gestação e nos 6 meses após o parto; comparar o efeito da 

cinesioterapia (CT) do AP supervisionada e não supervisionada em gestantes incontinentes 

quanto a continência urinária, função sexual e FMAP durante a gestação e nos 6 primeiros 

meses após o parto; verificar a adesão das mulheres à cinesioterapia do AP durante a gestação 

e nos 6 meses após o parto. 

 

 

3.2 LOCAL 

 

Este estudo foi realizado no Centro Clínico de Obstetrícia e Pré-Natal (CCOPN) e na 

NextClínica Mulher e Pré-Natal, localizados no município de Guarulhos, São Paulo. 

Estas unidades pertencem à SEISA Assistência Médica, empresa do Setor de Saúde 

Suplementar que atua em Guarulhos desde 1970. Oferece planos de saúde individuais, 

familiares e empresariais, sendo esta a modalidade com maior número de clientes. Possui uma 

rede própria de serviços e mantêm convênios em Guarulhos, em municípios da região do Alto 

Tietê e em São Paulo. Para assistência na gestação e após o parto, dispõe de unidades 

próprias. Para assistência ao parto, conta com hospitais da rede própria e conveniada. 

Em 2013, a SEISA foi incorporada à empresa AMIL UnitedHealth Group. Com isto, a 

partir de 2014, a assistência pré-natal que era realizada no CCOPN passou a ser realizada no 

Centro Clínico da Mulher, com a denominação de NextClínica Mulher e Pré-Natal. 

                                                           
1
 Parte da descrição do Método foi extraída de: Riesco MLG et al. Cuidado perineal na gestação e após o parto: 

prevenção e morbidade relacionadas à força muscular perineal, função sexual e continência urinária [relatório de 

pesquisa]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015. 
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O acompanhamento pré-natal segue um protocolo institucional e é realizado por 

enfermeira obstetra ou obstetriz e por médico obstetra. Por volta de 40 dias após o parto, a 

mulher retorna para consulta médica e de enfermagem. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população foi constituída pelas 500 gestantes participantes da coorte que este estudo 

integra, que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

 18 anos ou mais; 

 Ensino fundamental completo; 

 Gestação única, considerada de risco habitual; 

 Idade gestacional de até 12 semanas e 6 dias, calculada pela data da última menstruação e 

confirmada pela ultrassonografia; 

 IMC menor que 35; 

 Sem cirurgia urogenital prévia; 

 Sem doenças que possam interferir na FMAP (prolapso de órgão pélvico, doenças 

neurológicas, diabetes, lesão pélvica ou da coluna vertebral); 

 Não apresentar resistência à inserção da sonda do perineômetro na vagina; 

 Não realizar manobra de Valsalva à medição da FMAP; 

 Sem dificuldade no entendimento do idioma português ou na comunicação. 

Ao longo da gestação, foram excluídas da coorte as gestantes que apresentaram 

complicações clínicas ou obstétricas ou que realizaram a manobra de Valsalva durante a 

medição da FMAP. 

Considerando as gestantes excluídas e as perdas de seguimento na coorte, a amostra 

deste estudo constituiu-se das 128 mulheres que permaneceram na pesquisa no período pós-

parto. 
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3.4 RECRUTAMENTO 

 

No período de 21 de novembro de 2012 a 17 de setembro de 2013, todas as gestantes 

que iniciaram o pré-natal no CCOPN e que atenderam aos critérios de inclusão foram 

convidadas a participar da pesquisa principal. As gestantes que aceitaram participar assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e a coleta de dados foi 

iniciada durante a primeira consulta. 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS 

 

3.5.1 Perineometria 

 

Foi utilizado o perineômetro eletrônico de pressão modelo Peritron™, da Laborie, 

Canadá. O Peritron™ é composto por um microprocessador portátil ligado a um sensor em 

uma sonda vaginal de silicone de 8 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro. Quando os 

músculos do AP contraem e pressionam a sonda, a FMAP é registrada no microprocessador 

em uma escala de 0,1 a 300, sendo que o erro não supera 1 cmH2O (Figura 1). 

 

Figura 1 - Peritron™ com sensor vaginal 

 

Fonte: a pesquisadora 
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3.5.2 International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form - ICIQ-SF 

(Anexo 1) 

 

O ICIQ-SF é formado por quatro questões relativas à perda urinária nas quatro 

semanas que precederam a aplicação do questionário: a primeira sobre a frequência, a 

segunda sobre a quantidade, a terceira sobre a interferência na vida diária e a quarta sobre 

momentos em que a perda de urina ocorre. Para as três primeiras questões são atribuídos 

valores às respostas e um escore final que varia de 0 a 21 pontos é calculado. A última 

questão é de resposta qualitativa. 

 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de 24 de julho de 2013 a 30 de outubro de 

2014, por cinco pesquisadoras previamente treinadas. Destas, três eram obstetrizes, uma 

enfermeira e uma fisioterapeuta. A enfermeira obstetra e uma das obstetrizes integravam a 

equipe de profissionais da SEISA.  

Na última consulta de pré-natal com a enfermeira ou obstetriz, a mulher era orientada 

a agendar retorno aos 40 dias de pós-parto com a equipe de enfermagem, através da central de 

atendimento da SEISA. Quando o retorno não havia sido agendado, as pesquisadoras 

entravam em contato telefônico com a participante nos dias seguintes à data provável do 

parto, a fim de agenda-lo. 

Novos contatos telefônicos foram feitos para agendar retornos no terceiro e no sexto 

meses após o parto.  

Os dados clínicos e obstétricos foram coletados através de um formulário (Apêndice 

B), o ICIQ-SF foi aplicado e o peso e a FMAP foram mensurados. No retorno de 40 dias, 

além da coleta de dados da pesquisa, foi realizada a consulta de enfermagem. 

As mulheres que compareceram aos retornos de três e seis meses após o parto foram 

ressarcidas do valor do transporte, já que estes não faziam parte do protocolo assistencial da 

instituição. 

Para as mulheres que compareceram a mais de um retorno, foram considerados apenas 

os maiores valores da FMAP e do escore do ICIQ-SF. 

Os dados sociodemográficos, clínicos e obstétricos prévios à gestação e da gestação 

foram extraídos do banco de dados da coorte de gestantes. 
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3.6.1 Entrevista 

 

O formulário de coleta de dados foi preenchido por meio de entrevista realizada no 

consultório de enfermagem. 

Todas as mulheres foram orientadas verbalmente sobre exercícios do AP, receberam 

um folheto elaborado pela equipe de pesquisa (Apêndice C) e foram incentivadas a realizar os 

exercícios perineais em casa. Esta orientação foi adotada considerando os demais objetivos da 

pesquisa que esta coorte integra, citados no item 4.1 Tipo de Estudo. 

 

3.6.2 Mensuração da força muscula do assoalho pélvico 

 

Após a entrevista, foi mensurada a FMAP, conforme os seguintes procedimentos: 

1. Solicitar que à mulher esvazie a bexiga; 

2. Colocar a mulher em posição ginecológica, com a região genital e os membros inferiores 

descobertos; 

3. Ensinar a mulher a fazer contrações como se estivesse “segurando” a urina, usando 

somente os músculos do AP, evitando contrair os músculos abdominais, da coxa e das 

nádegas; 

4. Puxar o êmbolo da seringa até 20 ml e conectá-la ao aparelho; 

5. Calçar luvas de procedimentos; 

6. Revestir a sonda elástica com um preservativo descartável não lubrificado; 

7. Lubrificar o preservativo com gel à base de água; 

8. Instruir a mulher a relaxar os músculos do AP; 

9. Ligar o perineômetro; 

10. Introduzir 4 a 6 cm da sonda na vagina, de modo que, aproximadamente, 1,5 cm desta seja 

visualizada; 

11. Retirar a luva da mão dominante para manusear o aparelho; 

12. Insuflar o perineômetro até que a escala atinja 100 cmH2O 

13. Zerar o aparelho, apertando o botão na parte anterior do aparelho, conforme 

recomendação do fabricante; 

14. Girar a chave lateral do aparelho para verificar se foi zerado (se não estiver zerado, apertar 

o botão da parte anterior do aparelho novamente); 
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15. Solicitar que a mulher contraia e mantenha, por 5 segundos, a contração voluntária dos 

músculos perineais ao redor da sonda vaginal; 

16. Observar a movimentação da sonda perineal na direção cranial, que indica que a contração 

foi realizada corretamente (caso não haja movimentação da sonda, orientar novamente a 

mulher, realizando o exame vaginal digital); 

17. Registrar o valor acusado no aparelho; 

18. Repetir os passos 13 a 17, por duas vezes, com intervalo de 30 segundos entre as 

medições; 

Observações: 

 O valor acusado corresponde ao valor máximo da contração registrada na memória do 

aparelho. No entanto, a memória do aparelho não registra valores inferiores a 5,0 

cmH2O. Nesses casos, considerar o valor máximo observado durante a perineometria, 

mesmo que este valor não seja registrado pela memória do aparelho. 

 Confirmar a realização da manobra de Valsalva, realizando o exame vaginal digital. 

Nesse caso, a mulher deve ser excluída do estudo. 

 

3.6.3 Aplicação International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form - 

ICIQ-SF 

 

Após a mensuração da FMAP, as mulheres receberam orientação sobre o 

preenchimento do ICIQ-SF. O questionário foi entregue, juntamente com uma prancheta e 

uma caneta, e seu preenchimento foi realizado na sala de espera do consultório. 
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3.7 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis analisadas neste estudo referem-se às seguintes questões do Apêndice B: 

1 a 4, 7 a 9, 11 a 14, 26 a 27, 29 a 35, 42, 45 a 52, 56, 59 a 68, 72 a 76, 78 a 87, 90 a 91, 93 a 

102, 105 a 106, 108 a 116. 

 

3.7.1 Dependentes 

 

 FMAP – contração da musculatura do AP, avaliada em cmH2O por meio da 

perineometria; para as mulheres com mais de uma avaliação no período de 6 meses após o 

parto, foi considerado o maior valor obtido; 

 IU após o parto – perda involuntária de urina após o parto em qualquer frequência, 

quantidade e situação (sim ou não); 

 Escore do ICIQ-SF – 0 a 21, sendo que quanto maior o escore, maior a interferência da 

perda urinária na vida da mulher; para as mulheres com mais de uma avaliação no período de 

6 meses após o parto, foi considerado o maior valor obtido;  

 IA após o parto - perda involuntária de flatos ou fezes após o parto em qualquer 

frequência, quantidade e situação (sim ou não). 

 

3.7.2 Independentes 

 

3.7.2.1 Dados sociodemográficos 

 Idade – anos; 

 Escolaridade – ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior; 

 Ocupação – estudante, do lar e trabalho remunerado; 

 Cor da pele – branca, parda, negra e amarela (referida pela mulher); 

 Situação conjugal - vive ou não com o parceiro; 

 Tempo de coabitação: menos de 1 ano, 1 a 5 anos, mais de 5 anos 

 

3.7.2.2 Dados clínicos, obstétricos e sintomas do trato urinário 

 Sobrepeso ou obesidade na gravidez – sim ou não (classificado de acordo com o IMC); 

 Sobrepeso ou obesidade após o parto– sim ou não (classificado de acordo com o IMC); 

 Gestação anterior – sim ou não; 
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 Aborto anterior – sim ou não; 

 Parto vaginal anterior – sim ou não; 

 Cesariana anterior – sim ou não; 

 Peso do recém-nascido anterior – em gramas. Foi considerado o recém-nascido anterior 

de maior peso; 

 Tipo de parto atual – normal, fórcipe ou cesariana; 

 Trauma perineal em parto atual – sim ou não; 

 Peso do recém-nascido atual – em gramas; 

 Amamentação – sim ou não; 

 Contracepção – sim ou não; 

 Atividade sexual – sim ou não; 

 Exercícios perineais na gestação– sim ou não (considerado como sim quem fazia os 

exercícios regularmente, ou seja, pelo menos duas vezes por semana); 

 Exercícios perineais após o parto– sim ou não (considerado como sim quem fazia os 

exercícios regularmente, ou seja, pelo menos duas vezes por semana); 

 IU prévia – perda involuntária de urina antes da gravidez atual, em qualquer frequência, 

quantidade e situação (sim ou não); 

 IU na gestação atual - perda involuntária de urina na gravidez atual (sim ou não); 

 Situações em que a perda de urina acontece no pós-parto – avaliada pelo ICIQ-SF; 

 IA prévia – perda involuntária de flatos ou fezes antes da gravidez atual, em qualquer 

frequência, quantidade e situação (sim ou não); 

 IA na gestação atual - perda involuntária de flatos ou fezes antes da gravidez atual, em 

qualquer frequência, quantidade e situação (sim ou não). 
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3.8 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram digitados e armazenados em planilhas no aplicativo Excel. O banco de 

dados foi submetido à análise de consistência, mediante a verificação de ocorrência de 

códigos não permitidos para cada campo. As inconsistências foram conferidas com o 

formulário de coleta de dados e com o ICIQ-SF e corrigidas. 

Para a análise descritiva das variáveis qualitativas, foram calculadas as frequências 

absolutas e relativas. Para as variáveis quantitativas, foram calculadas as medidas de 

tendência central e dispersão. 

Na análise inferencial que envolveu variáveis contínuas, foram utilizados o teste de 

postos sinalizados de Wilcoxon, os testes Kruskal-Wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney e a 

correlação de Pearson, considerando-se valores < 0,30 como correlação fraca, entre 0,31 e 

0,70 como correlação moderada e valores > 0,70 como correlação forte (Neter et al., 1996). 

Na análise que envolveu apenas variáveis categorias, foram utilizados os testes exato de 

Fisher e McNemar. 

Na análise múltipla, para determinar os fatores associados à FMAP foi usada a 

regressão linear e para determinar os fatores associados à IU e IA foi utilizada a regressão 

logística. Em ambas as análises, foi adotado o processo backward, com todas as variáveis que 

apresentaram valor-p≤0,20 na análise bivariada. 

Todos os testes foram realizados na forma bicaudal, admitindo-se a probabilidade de 

ocorrência de erro de primeira espécie de 5% (valor-p=0,05) e intervalo de confiança de 95% 

(IC 95%). 

As análises foram feitas utilizando pacote estatístico, SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) para Windows (versão 22.0). 

 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo “Cuidado perineal na gestação e após o parto: prevenção e morbidade 

relacionadas à força muscular perineal, função sexual e continência urinária” foi submetido à 

análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP e aprovado por 

meio da Plataforma Brasil (Anexo 2). A SEISA Assistência Médica não possuía Comitê de 

Ética em Pesquisa. 
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A realização da pesquisa foi autorizada pela gerência geral da SEISA mediante Termo 

de Autorização para a Realização da Pesquisa Científica (Apêndice D).  

As mulheres foram inscritas no estudo somente depois de receberem informações e 

após a leitura e assinatura do TCLE. 

Cumpre salientar que as pesquisadoras não têm nenhum tipo de vínculo com os 

fabricantes ou distribuidores do equipamento utilizado neste estudo. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Das 500 mulheres incluídas na coorte, 128 foram avaliadas durante o pós-parto, no 

período de 24 de julho de 2013 a 30 de outubro de 2014, constituindo a amostra deste estudo. 

Destas 89 compareceram ao primeiro retorno (entre 18 e 66 dias após o parto), 64 ao segundo 

retorno (entre 76 e 135 dias após o parto) e 30 ao terceiro retorno (entre 168 e 208 dias após o 

parto). Apenas nove compareceram aos três retornos agendados. As causas do não 

comparecimento aos retornos foram: insucesso ao contatar a mulher através do telefone para 

agendar o retorno, indisponibilidade da mulher para comparecer ao retorno dentro do período 

previsto para cada etapa e falta aos retornos agendados.  

Conforme referido no Método, quando a FMAP foi avaliada mais de uma vez no pós-

parto, apenas o maior valor obtido foi considerado. Da mesma forma, quando o ICIQ-SF foi 

aplicado mais de uma vez no pós-parto, apenas o maior escore foi considerado. A queixa de 

IU e IA foi considerada positiva quando presente em qualquer momento nos 6 meses após o 

parto. 

A seguir, os resultados estão apresentados de acordo com os seguintes itens: 4.1 

Caracterização das participantes (Tabelas 1 a 4); 4.2 Análise descritiva da incontinência 

urinária e da incontinência anal (Tabelas 5 a 7); 4.3 Análise inferencial da força 

muscular do assoalho pélvico, da incontinência urinária e da incontinência anal (Tabelas 

8 a 14); 4.4 Análise múltipla da força muscular perineal, da incontinência urinária e da 

incontinência anal (Tabelas 15 a 17). 

Vale destacar que os resultados de caracterização das mulheres apresentados nas 

Tabelas 1 e 2 foram obtidos no momento de sua inclusão na coorte, no primeiro trimestre de 

gestação. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

A idade materna variou de 18 a 42 anos, sendo que a maioria (83,5%) tinha entre 20 e 

35 anos. Mais da metade (56,2%) autodeclarou-se parda e a maioria referiu ensino médio 

completo (78,9%), trabalho remunerado (73,5%) e coabitação com o parceiro (86,7%), sendo 

esta há mais de um ano em 83,8 % dos casos (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição das mulheres conforme as características sociodemográficas, 

Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável n % 

Idade materna (anos) 128  

< 20 11 8,6 

20├─25 32 25,0 

25├─30 40 31,2 

30├─35 35 27,3 

35├─40 8 6,3 

≥ 40 2 1,6 

Cor da pele 128  

Parda 72 56,2 

Branca 42 32,8 

Preta 13 10,2 

Amarela 1 0,8 

Escolaridade 128  

Ensino fundamental 9 7,0 

Ensino médio 101 78,9 

Ensino superior 18 14,1 

Ocupação 128  

Trabalho remunerado 94 73,5 

Do lar 31 24,2 

Estudante 3 2,3 

Situação conjugal 128  

Vive com o parceiro 111 86,7 

Não vive com o parceiro 17 13,3 

Tempo de coabitação (anos) 111  

< 1 18 16,2 

1├─┤5 49 44,2 

> 5 44 39,6 
Fonte: a pesquisadora 

 

Quanto às características obstétricas e clínicas prévias à gestação atual, 61,7% eram 

primigestas, 10,9% referiram aborto anterior, 19,5% referiram parto vaginal anterior e 15,6% 

referiram cesariana anterior. Em relação à incontinência, 36,7% e 25,8% das mulheres 

referiram IU e IA prévias, respectivamente (Tabela 2). Vale ressaltar que nenhuma das 

mulheres com IA teve incontinência de fezes, apenas incontinência de flatos (dado não 

mostrado em tabela). 
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Tabela 2 - Distribuição das mulheres conforme as características obstétricas e clínicas 

anteriores à última gestação, Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável n % 

Gestação anterior 128  

Nenhuma 79 61,7 

Uma 32 25,0 

Duas 11 8,6 

Três ou mais 6 4,7 

Aborto anterior 128  

Sim 14 10,9 

Não 114 89,1 

Parto vaginal anterior 128  

Sim 25 19,5 

Não 103 80,5 

Cesariana anterior 128  

Sim 20 15,6 

Não 108 84,4 

IU prévia 128  

Sim 47 36,7 

Não 81 63,3 

IA prévia 128  

Sim 33 25,8 

Não 95 74,2 
Fonte: a pesquisadora 

 

No que se refere ao tipo de parto atual, a maioria das mulheres foi submetida à 

cesariana (75,4%). Das que tiveram trauma perineal (n=29), apenas um não foi devido à 

episiotomia (dado não apresentado em tabela). Nos 6 primeiros meses após o parto, 79,7% das 

mulheres haviam retomado a atividade sexual, 73,2% usavam algum método contraceptivo e 

91,4% amamentavam (Tabela 3). 

Em relação ao estado nutricional, metade das mulheres foi classificada com sobrepeso 

ou obesidade durante a gestação. Houve uma discreta redução (45,7%) no número de 

mulheres acima do peso no período após o parto (Tabela 3). 

Das 114 mulheres interrogadas quanto à prática de exercícios perineais durante a 

gestação, 44,7% referiram fazê-los ao menos duas vezes por semana. Já no pós-parto, houve 

redução do número de mulheres que realizavam os exercícios perineais. Das 128 puérperas 

interrogadas, apenas 21,1% faziam o exercício regularmente (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição das mulheres conforme o tipo de parto atual, trauma perineal, 

atividade sexual, contracepção, amamentação, estado nutricional na gestação e após o parto e 

exercício perineal na gestação e após o parto, Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável n % 

Tipo de parto atual 126  

Cesariana 95 75,4 

Normal 31 24,6 

Trauma perineal 126  

Sim 29 23,0 

Não 97 77,0 

Atividade sexual após o parto 128  

Sim 102 79,7 

Não 26 20,3 

Contracepção 127  

Sim 93 73,2 

Não 34 26,8 

Amamentação 128  

Sim 117 91,4 

Não 11 8,6 

Sobrepeso ou obesidade na gestação 128  

Sim 64 50,0 

Não 64 50,0 

Sobrepeso ou obesidade após o parto 127  

Sim 58 45,7 

Não 69 54,3 

Exercício perineal na gestação (≥ 2 x/sem) 114  

Sim 51 44,7 

Não 63 55,3 

Exercício perineal após o parto (≥ 2 x/sem) 128  

Sim 27 21,1 

Não 101 78,9 
Fonte: a pesquisadora 

 

A média de peso do RN atual e a média de peso do maior RN anterior foram 

semelhantes. Para o peso do RN atual a média foi de 3225,4 g e para o peso do RN anterior 

foi de 3211 g (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Valores da média, desvio padrão (d.p.), mediana, mínimo e máximo da idade 

materna, peso do RN anterior e peso do RN atual, Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável n Média (d.p.) Mediana Mín Máx 

Idade materna (anos) 128 27,2 (5,4) 27,5 18 42 

Peso RN anterior (g) 41 3211,3 (469,6) 3200,0 2100 4120 

Peso RN atual (g) 126 3225,4 (428,8) 3225,0 1720 4235 
Fonte: a pesquisadora 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA E DA 

INCONTINÊNCIA ANAL 

 

Conforme mostra a Tabela 5, das 10 mulheres que apresentaram IU após o parto, todas 

referiram ter IU prévia: uma teve apenas antes da última gestação, três tiveram pela primeira 

vez durante a última gestação e seis tiveram antes e durante a última gestação. Das 118 sem 

IU após o parto, 38,3% nunca tiveram episódios de IU anteriormente.  

Quanto ao escore do ICIQ-SF, durante a gestação a média foi de 7,6 (d.p.=4,0), com 

mínimo de 0 e máximo de 18, e após o parto a média foi de 9,4 (d.p.=6,0), com mínimo de 3 e 

máximo de 18 (Tabela 6). A média do escore do ICIQ-SF foi maior entre as mulheres com 

parto normal do que entre aquelas com cesariana (13,0, d.p.= 6,4 e 5,8, d.p.= 2,6, 

respectivamente) (Dado não apresentado em tabela). 

 

Tabela 5 - Distribuição das mulheres com e sem IU após o parto conforme IU prévia e IU na 

gestação, Guarulhos, SP – 2012-2014 

Variável 

IU após o parto 
Total 

Sim Não 

n % n % n % 

IU prévia 1 0,8 15 11,7 16 12,5 

IU na gestação 3 2,3 29 22,7 32 25,0 

IU prévia e na gestação 6 4,7 25 19,5 31 24,2 

Sem IU prévia ou na gestação - - 49 38,3 49 38,3 

Total 10 7,8 118 92,2 128 100 
Fonte: a pesquisadora 

 

Tabela 6 - Distribuição das mulheres conforme o escore do ICIQ-SF na gestação e após o 

parto, Guarulhos, SP - 2012-2014 

Escore do ICIQ-SF n Média (d.p.) Mediana Mín Máx 

Gestação 63 7,6 (4,0) 7 0 18 

Após o parto 8 9,4 (6,0) 8 3 18 
Fonte: a pesquisadora  

 

Em relação a IA, das sete mulheres que tiveram essa queixa após o parto, cinco 

haviam apresentado IA prévia ou na última gestação e duas nunca haviam tido IA. Das 121 

que não apresentaram IA após o parto, 68,4% não tinham antecedente de IA (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Distribuição das mulheres com e sem IA após o parto conforme IA prévia e IA na 

gestação, Guarulhos, SP – 2012-2014 

Variável 

IA após o parto 
Total 

Sim Não 

n % n % n % 

IA prévia 2 1,6 15 11,7 17 13,3 

IA na gestação 1 0,7 9 7,0 10 7,8 

IA prévia e na gestação 2 1,6 14 11,0 16 12,5 

Sem IA prévia ou na gestação 2 1,6 83 64,8 85 66,4 

Total 7 5,5 121 94,5 128 100 
Fonte: a pesquisadora 

 

 

4.3 ANÁLISE INFERENCIAL DA FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO, 

DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA E DA INCONTINÊNCIA ANAL 

 

Conforme apresentado na Tabela 8, a média da FMAP foi de 34,3 (d.p.=18,8) cmH2O 

na última gestação, sendo 5,0 e 102,0 cmH2O a menor e a maior força apresentada, 

respectivamente. Embora sem diferença estatisticamente significante (p=0,088), houve 

redução da média (33,1 cmH2O; d.p.=16,0) e da maior FMAP apresentada no período após o 

parto (78,0 cmH2O). 

 

Tabela 8 - Distribuição das mulheres conforme a FMAP na última gestação e após o parto, 

Guarulhos, SP - 2012-2014 

FMAP (cmH2O) n Média (d.p.) Mediana Mín Máx Valor-p* 

Gestação 128 34,3 (18,8) 32,5 5,0 102,0 
0,088 

Após o parto 112 33,1 (16,0) 32,5 5,0 78,0 

*Teste de postos sinalizados de Wilcoxon 

Fonte: a pesquisadora 

 

A análise da FMAP conforme as características sociodemográficas, antecedentes 

clínicos e obstétricos e condições clínicas e obstétricas na gestação, parto e pós-parto atuais 

mostra que houve uma fraca correlação negativa com as variáveis idade materna, peso do RN 

anterior e peso do RN atual (Tabela 9). 

Com as variáveis tempo de coabitação com o parceiro (p=0,026), parto vaginal em 

gestação anterior (p=0,030) e cesariana em gestação anterior (p=0,009) houve associação 

estatisticamente significante. A FMAP foi menor entre as mulheres com mais tempo de 

coabitação, entre aquelas com parto vaginal anterior e aquelas sem cesariana (Tabela 10). 
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Quanto ao parto atual, a cesariana também se mostrou como fator de proteção 

(p=0,003), ou seja, as mulheres que tiveram esse tipo de parto apresentaram FMAP maior em 

relação às que tiveram parto normal, com médias de 35,7 e 25,8 cmH2O, respectivamente. 

Para as mulheres que tiveram trauma perineal no parto, a média de FMAP foi de 26,6 contra 

35,2 cmH2O para as que não tiveram trauma perineal (p=0,012) (Tabelas 10). 

 

Tabela 9 - Correlação de Spearman entre a FMAP e idade materna, peso do RN anterior e 

peso do RN atual, Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável 
FMAP (cmH2O) 

n r* 

Idade materna (anos) 112 -0,013 

Peso RN anterior (g) 35 -0,223 

Peso RN atual (g) 110 -0,104 
*r >0,70: correlação forte; r=0,30-0,70: correlação moderada; r <0,0-0,30 correlação fraca 

Fonte: a pesquisadora 
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Tabela 10 - Distribuição das mulheres conforme a FMAP e as características sociodemográficas, antecedentes obstétricos e clínicos e condições 

clínicas e obstétricas na gestação, parto e pós-parto atuais, Guarulhos, SP – 2012-2014 

(continua) 

Variável 
FMAP (cmH2O) 

n Média (d.p.) Mediana Mín Máx Valor-p 

Idade materna (anos) 112      

< 20 10 36,5 (14,5) 39,9 13,0 64,0 

0,491* 

20├─25 28 32,2 (14,9) 32,6 7,0 66,0 

25├─30 35 33,3(18,0) 28,0 5,0 78,0 

30├─35 30 30,5 (14,8) 27,9 10,0 73,0 

35├─40 7 43,7 (17,9) 48,5 21,0 68,0 

≥ 40 2 27,6 (12,0) 27,6 19,0 36,0 

Cor da pele 111      

Parda 63 30,8 (15,7) 27,1 5,0 75,0 

0,220* Branca 37 35,2 (15,8) 35,9 8,0 66,0 

Negra 11 37,7 (18,2) 37,4 10,0 78,0 

Escolaridade 112      

Ensino fundamental 8 41,4 (21,1) 39,9 10,0 73,0 

0,336* Ensino médio 87 31,8 (14,9) 30,8 5,0 78,0 

Ensino superior 17 36,0 (18,4) 36,1 9,0 75,0 

Ocupação 112      

Trabalho remunerado 80 33,9 (15,6) 33,2 9,0 78,0 

0,262* Do lar 29 29,8 (16,8) 25,3 5,0 68,0 

Estudante 3 44,6 (17,2) 40,6 30,0 64,0 

Situação conjugal 112      

Vive com o parceiro 96 33,5 (16,3) 32,9 5,0 78,0 
0,509† 

Não vive com o parceiro 16 30,6 (14,4) 31,0 7,0 64,0 
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(continuação) 

Variável 
FMAP (cmH2O) 

n Média (d.p.) Mediana Mín Máx Valor-p 

Tempo de coabitação (anos) 96      

< 1 16 43,7 (18,6) 47,2 10,0 78,0 

0,026* 1├─┤5 40 31,9 (13,5) 30,3 11,0 75,0 

> 5 40 31,1 (16,8) 28,4 5,0 73,0 

Gestação anterior 112      

Sim 43 34,1 (16,9) 33,4 5,0 73,0 
0,586† 

Não 69 32,5 (15,6) 30,3 7,0 78,0 

Aborto anterior 112      

Sim 12 37,9 (13,0) 43,2 14,0 53,0 
0,147† 

Não 100 32,6 (16,3) 30,6 5,0 78,0 

Parto vaginal anterior 112      

Sim 22 26,2 (13,4) 24,5 5,0 50,0 
0,030† 

Não 90 34,8 (16,3) 34,2 7,0 78,0 

Cesariana anterior 112      

Sim 17 42,8 (17,0) 47,3 8,0 73,0 
0,009† 

Não 95 31,4 (15,3) 29,8 5,0 78,0 

IU prévia 112      

Sim 40 31,9 (14,0) 33,1 5,0 57,0 
0,841† 

Não 72 33,8 (17,1) 32,1 7,0 78,0 

IA prévia 112      

Sim 30 32,7 (19,4) 27,7 5,0 78,0 
0,528† 

Não 82 33,2 (14,8) 33,4 7,0 73,0 

IU na gestação 112      

Sim 53 32,3 (16,3) 28,7 7,0 75,0 
0,582† 

Não 59 33,9 (15,9) 33,3 5,0 78,0 
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(continuação) 

Variável 
FMAP (cmH2O) 

n Média (d.p.) Mediana Mín Máx Valor-p 

IA na gestação 112      

Sim 26 36,2 (17,1) 31,3 11,0 78,0 
0,469† 

Não 86 32,2 (15,7) 32,9 5,0 73,0 

Tipo de parto atual 110      

Cesariana 81 35,7 (16,2) 35,9 7,0 78,0 
0,003† 

Normal 29 25,8 (13,8) 21,3 5,0 64,0 

Trauma perineal 110      

Sim 27 26,6 (14,0) 23,7 5,0 64,0 
0,012† 

Não 83 35,2 (16,4) 35,6 7,0 78,0 

Atividade sexual após o parto 112      

Sim 88 34,3 (16,7) 33,9 5,0 78,0 
0,129† 

Não 24 28,7 (12,8) 25,1 10,0 58,0 

Contracepção 87      

Sim 79 33,9 (16,0) 35,6 5,0 75,0 
0,735† 

Não 8 38,8 (24,1) 30,7 7,0 78,0 

Amamentação 112      

Sim 103 33,2 (16,0) 32,7 5,0 78,0 
0,692† 

Não 9 31,6 (17,4) 29,8 10,0 66,0 

Sobrepeso ou obesidade na gestação 112      

Sim 53 33,9 (16,5) 32,0 7,0 75,0 
0,662† 

Não 59 32,4 (15,7) 32,7 5,0 78,0 

Sobrepeso ou obesidade após o parto 111      

Sim 47 33,7 (16,8) 29,8 7,0 75,0 
0,784† 

Não 64 32,7 (15,7) 33,0 5,0 78,0 

Exercício perineal na gestação (≥2 x/sem) 100      

Sim 47 33,5 (13,8) 32,8 10,0 64,0 
0,766† 

Não 53 33,7 (17,2) 33,0 7,0 78,0 
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(continuação) 

Variável 
FMAP (cmH2O) 

n Média (d.p.) Mediana Mín Máx Valor-p 

Exercício perineal após o parto (≥2 x/sem) 112      

Sim 27 31,5 (16,0) 30,3 10,0 64,0 
0,649† 

 85 33,6 (16,1) 33,0 5,0 78,0 

IU após o parto 112      

Sim 8 30,7 (13,9) 27,5 14,0 48,0 
0,747† 

Não 104 33,3 (16,2) 32,9 5,0 78,0 

IA após o parto 112      

Sim 7 44,3 (23,7) 45,3 17,0 75,0 
0,186† 

Não 105 32,4 (15,3) 32,2 5,0 78,0 
*Teste Kruskal-Wallis; †Teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

Fonte: a pesquisadora 
 (conclusão) 

 

Nas Tabelas 11 e 12 são apresentadas as análises da IU conforme os dados sociodemográficos, clínicos e obstétricos das mulheres. Houve 

associação estatisticamente significante entre IU e idade materna (p=0,004), peso do RN atual (p=0,023), gestação anterior (p=0,007), parto 

vaginal anterior (p=0,004), IU prévia (p<0,001), IU na gestação (p<0,001) e atividade sexual após o parto (p=0,029). 

Entre as mulheres incontinentes, a média de idade materna foi de 31,9 anos (d.p.=4,4), enquanto que entre as mulheres sem IU a média foi 

de 26,8 anos (d.p.=5,3). Quanto ao peso do RN atual, a média foi de 3521,0 g (d.p.=391,2) entre as mulheres com IU e 3199,9 g (d.p.=423,8) 

entre as mulheres sem IU (Tabela 11).  
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Tabela 11 - Distribuição das mulheres com e sem IU após o parto conforme a idade, número de gestações anteriores, número de partos 

anteriores, maior peso de RN anterior (g) e peso do RN atual (g), Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável IU após o parto n Média (d.p.) Mediana Mín Máx Valor-p* 

Idade materna (anos) Sim 10 31,9 (4,4) 31 26 42 0,004 

 Não 118 26,8 (5,3) 27 18 40  

Maior peso de RN anterior (g) Sim 7 3388,6 (522,9) 3350,0 2600,0 3900,0 0,386 

 Não 34 3174,8 (457,8) 3125,0 2100,0 4120,0  

Peso RN atual (g) Sim 10 3521,0 (391,2) 3617,5 2900,0 4130,0 0,023 

 Não 116 3199,9 (423,8) 3200,0 1720,0 4235,0  

*Teste Wilcoxon-Mann-Whitney 
Fonte: a pesquisadora 

 

A frequência de IU foi maior entre as mulheres com gestação anterior, parto vaginal anterior, IU prévia, IU na gestação e entre as que não 

haviam retomado a atividade sexual (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Distribuição das mulheres conforme a IU após o parto e as características 

sociodemográficas, antecedentes obstétricos e clínicos e condições clínicas e obstétricas na 

gestação, parto e pós-parto atuais, Guarulhos, SP – 2012-2014 

(continua) 

Variável 

IU após o parto 

Sim Não  

n % n % Valor-p 

Idade (anos) 10  118   

< 20 - - 11 100,0 

0,020* 

20├─25 - - 32 100,0 

25├─30 2 5,0 38 95,0 

30├─35 6 17,1 29 82,9 

35├─40 1 12,5 7 87,5 

≥ 40 1 50,0 1 50,0 

Gestação anterior 10  118   

Sim 8 16,3 41 83,7 
0,007* 

Não 2 2,5 77 97,5 

Cor da Pele 10  117   

Parda 7 9,7 65 90,3 

0,656* Branca 2 4,8 40 95,2 

Negra 1 7,7 12 92,3 

Escolaridade 10  118   

Ensino fundamental - - 9 100 

1,000* Ensino médio 9 8,9 92 91,1 

Ensino superior 1 5,6 17 94,4 

Ocupação 10  118   

Trabalho remunerado 8 8,5 86 91,5 

1,000* Do lar 2 6,5 29 93,5 

Estudante - - 3 100,0 

Situação conjugal 10  118   

Vive com o parceiro 9 8,1 102 91,9 
1,000* 

Não vive com o parceiro 1 5,9 16 94,1 

Tempo de coabitação 9  102   

Menos de um ano - - 18 100,0 

0,423* Um a cinco anos 4 8,2 45 91,8 

Mais de cinco anos 5 11,4 39 88,6 

Aborto anterior 10  41   

Sim 3 21,4 11 78,6 
0,079* 

Não 7 6,1 107 93,9 

Parto vaginal anterior 10  34   

Sim 6 24,0 19 76,0 
0,004* 

Não 4 3,9 99 96,1 

Cesariana anterior 10  34   

Sim 1 5,0 19 95,0 
1,000* 

Não 9 8,3 99 91,7 

IU prévia 10  118   

Sim 7 14,9 40 85,1 
<0,001† 

Não 3 3,7 78 96,3 
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(continuação) 

Variável 

IU após o parto 

Sim Não  

n % n % Valor-p 

IA prévia 10  118   

Sim 3 9,1 30 90,9 
0,717* 

Não 7 7,4 88 92,6 

IU na gestação 10  118   

Sim 9 7,0 54 42,2 
<0,001† 

Não 1 0,8 64 50,0 

IA na gestação 10  118   

Sim 2 7,7 24 92,3 
1,000* 

Não 8 7,8 94 92,2 

Tipo de parto atual 10  116   

Cesariana 5 5,3 90 94,7 
0,065* 

Normal 5 16,1 26 83,9 

Trauma perineal 10  26   

Sim 4 13,8 25 86,2 
0,237* 

Não 6 6,2 91 93,8 

Atividade sexual após o parto 10  118   

Sim 5 4,9 97 95,1 
0,029* 

Não 5 19,2 21 80,8 

Contracepção 5  96   

Sim 5 5,4 88 94,6 
1,000* 

Não - - 8 100,0 

Amamentação 10  118   

Sim 10 8,5 107 91,5 
0,600* 

Não - - 11 100,0 

Sobrepeso ou obesidade na 

gestação 

10  118   

Sim 6 9,4 58 90,6 
0,744* 

Não 4 6,2 60 93,8 

Sobrepeso ou obesidade após o 

parto 

10  117   

Sim 6 10,3 52 89,7 
0,511* 

Não 4 5,8 65 94,2 

Exercício perineal na gestação 

(≥2 x/sem) 
9  105  

 

Sim 3 5,9 48 94,1 
0,729* 

Não 6 9,5 57 90,5 

Exercício perineal após o parto 

(≥2 x/sem) 
10  118  

 

Sim 3 11,1 24 88,9 
0,439* 

Não 7 6,9 94 93,1 

FMAP na gestação (cmH2O) 10  118   

< 30 5 9,1 50 90,9 
0,744* 

≥ 30 5 6,8 68 93,2 
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(continuação) 

Variável 

IU após o parto 

Sim Não  

n % n % Valor-p 

FMAP após o parto (cmH2O) 8  104   

< 30 4 7,7 48 92,3 
1,000* 

≥ 30 4 6,7 56 93,3 
*Teste exato de Fisher; †Teste McNemar 

Fonte: a pesquisadora 

 

 (conclusão) 
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Nas Tabelas 13 e 14 são apresentadas as análises da IA conforme os dados sociodemográficos, clínicos e obstétricos das mulheres. As 

variáveis que tiveram associação estatisticamente significante foram apenas a idade materna (p=0,012), IA prévia (p<0,001) e IA na gestação 

(p<0,001). A frequência de IA aumentou conforme a idade e a IA prévia e na gestação foram fatores de risco para a IA após o parto (Tabela 14). 

 

Tabela 13 - Distribuição das mulheres com e sem IA após o parto conforme a idade materna, peso do RN anterior (g) e peso do RN atual (g), 

Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável IA após o parto n Média (d.p.) Mediana Mín Máx Valor-p* 

Idade materna (anos) Sim 7 29,3 (7,9) 26 19 42 0,690 

 Não 121 27,1 (5,2) 28 18 40  

Peso RN anterior (g) Sim 2 3650,0 (353,6) 3650,0 3400,0 3900,0 0,164 

 Não 39 3188,8 (467,1) 3150,0 2100,0 4120,0  

Peso RN atual (g) Sim 7 3213,6 (489,1) 3170,0 2590,0 3995,0 0,790 

 Não 119 3226,1 (427,3) 3225,0 1720,0 4235,0  
*Teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

Fonte: a pesquisadora 
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Tabela 14 - Distribuição das mulheres conforme a IA após o parto e as características 

sociodemográficas, antecedentes obstétricos e clínicos e condições clínicas e obstétricas na 

gestação, parto e pós-parto atuais, Guarulhos, SP – 2012-2014 

(continua) 

Variável 

IA 

Sim Não  

n % n % Valor-p 

Idade (anos) 7  121   

< 20 1 9,1 10 90,9 

0,012* 

20├─25 - - 32 100,0 

25├─30 4 10,0 36 90,0 

30├─35 - - 35 100,0 

35├─40 1 12,5 7 87,5 

≥ 40 1 50,0 1 50,0  

Gestação anterior 7  121   

Sim 3 6,1 46 93,9 
1,000* 

Não 4 5,1 75 94,9 

Cor da Pele 7  120   

Parda 4 5,6 68 94,4 

0,873* Branca 3 7,1 39 92,9 

Negra - - 13 100 

Escolaridade 7  121   

Ensino fundamental - - 9 100 

0,133* Ensino médio 4 4 97 96 

Ensino superior 3 16,7 15 83,3 

Ocupação 7  121   

Trabalho remunerado 4 4,3 90 95,7 

0,463* Do lar 3 9,7 28 90,3 

Estudante - - 3 100 

Situação conjugal 7  121   

Vive com o parceiro 6 5,4 105 94,6 
1,000* 

Não vive com o parceiro 1 5,9 16 94,1 

Tempo de coabitação 6  105   

Menos de um ano 1 5,6 17 94,4 

0,861* Um a cinco anos 2 4,1 47 95,9 

Mais de cinco anos 3 6,8 41 93,2 

Aborto anterior 7  46   

Sim 1 7,1 13 92,9 
0,565* 

Não 6 5,3 108 94,7 

Parto vaginal anterior 7  121   

Sim 1 4,0 24 96,0 
1,000* 

Não 6 5,8 97 94,2 

Cesariana anterior 7  121   

Sim 1 5,0 19 95,0 
1,000* 

Não 6 5,6 102 94,4 

IU prévia 7  121   

Sim 2 4,3 45 95,7 
1,000* 

Não 5 6,2 76 93,8 
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(continuação) 

Variável 

IA 

Sim Não  

n % n % Valor-p 

IA prévia 7  121   

Sim 4 12,1 29 87,9 
<0,001† 

Não 3 3,2 92 96,8 

IU na gestação 7  121   

Sim 5 7,9 58 92,1 
0,270* 

Não 2 3,1 63 96,9 

IA na gestação 7  121   

Sim 3 2,3 23 18,0 
<0,001† 

Não 4 3,1 98 76,6 

Tipo de parto atual 7  119   

Cesariana 6 6,3 89 93,7 
1,000* 

Normal 1 3,2 30 96,8 

Trauma perineal 1  119   

Sim - - 29 100 
0,351* 

Não 7 7,2 90 92,8 

Atividade sexual após o parto 7  121   

Sim 6 5,9 96 94,1 
1,000* 

Não 1 3,8 25 96,2 

Contracepção 6  95   

Sim 4 4,3 89 95,7 
0,070* 

Não 2 25 6 75 

Amamentação 7  121   

Sim 7 6 110 94 
1,000* 

Não - - 11 100 

Sobrepeso ou obesidade na 

gestação 

7  121   

Sim 4 6,3 60 93,7 
1,000* 

Não 3 4,7 61 95,3 

Sobrepeso ou obesidade após o 

parto 

7  120   

Sim 4 6,9 54 93,1 
0,701* 

Não 3 4,3 66 95,7 

Exercício perineal na gestação 

(≥2 x/sem) 
6  108  

 

Sim 4 7,8 47 92,2 
0,405* 

Não 2 3,2 61 96,8 

Exercício perineal após o parto 

(≥2 x/sem) 
7  121  

 

Sim 2 7,4 25 92,6 
0,638* 

Não 5 5,0 96 95,0 

FMAP na gestação (cmH2O) 7  121   

< 30 3 5,5 52 94,5 
1,000* 

≥ 30 4 5,5 69 94,5 
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(continuação) 

Variável 

IA 

Sim Não  

n % n % Valor-p 

FMAP após o parto (cmH2O) 7  105   

< 30 3 5,8 49 94,2 
1,000* 

≥ 30 4 6,7 56 93,3 
*Teste exato de Fisher; †Teste McNemar 

Fonte: a pesquisadora 

 

(conclusão) 

 

 

4.4 ANÁLISE MÚLTIPLA DA FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO, DA 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA E DA INCONTINÊNCIA ANAL 

 

As variáveis que apresentaram valor-p ≤0,20 na análise inferencial foram inseridas no 

modelo inicial da análise múltipla. Para obter o modelo final, foi utilizado o processo de 

backward. 

Na análise múltipla da FMAP, as variáveis incluídas no modelo inicial foram: tempo 

de coabitação, aborto anterior, parto vaginal anterior, cesariana anterior, tipo de parto atual, 

trauma perineal, atividade sexual após o parto e IA após o parto. No modelo final, as variáveis 

tempo de coabitação, cesariana anterior e tipo de parto atual mantiveram associação 

estatisticamente significante (Tabela 15).  

Os resultados mostram que as mulheres com menos de 1 ano de coabitação com o 

parceiro tiveram, em média, 11,61 cmH2O mais na FMAP do que aquelas que viviam com o 

parceiro há mais de 5 anos. Quanto à cesariana anterior, a FMAP foi, em média, 10,36 cmH2O 

maior entre essas mulheres, em relação às nulíparas ou àquelas com parto vaginal anterior. 

Em relação ao tipo de parto atual, verificou-se que a FMAP foi, em média, 8,92 cmH2O 

menor entre as mulheres que tiveram normal (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Análise multivariada das FMAP das mulheres no período após o parto, 

Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável 
Modelo final* 

Coeficiente IC 95% Valor-p† 

Tempo de coabitação (anos)    

< 1 11,61 2,29 a 20,92 0,015 

1├─┤5 1,42 -5,74 a 8,58  

> 5 0   

Cesariana anterior    

Sim 10,36 1,45 a 19,26 0,023 

Não 0   

Tipo de parto atual    

Normal -8,92 -16,71 a -1,14 0,025 

Cesariana 0   

*Regressão linear; †Teste t-Student 
Fonte: a pesquisadora 

 

As variáveis incluídas no modelo inicial da análise da IU foram: idade materna, peso 

do RN atual, gestação anterior, aborto anterior, parto vaginal anterior, IU prévia, IA prévia, 

IU na gestação, tipo de parto atual e atividade sexual após o parto. No modelo final apenas as 

variáveis peso do RN atual, gestação anterior, IU na gestação e atividade sexual após o parto 

permaneceram com associação estatisticamente significante com a IU após o parto. Cada 10 

gramas a mais no peso do RN aumenta a chance de IU em 3%. A chance de ter IU após o 

parto aumenta em 13 vezes entre as mulheres com gestação anterior e em 20 vezes entre as 

que tiveram IU na gestação. Entre as mulheres com atividade sexual após o parto, a chance de 

IU é 94% menor (Tabela 16). 

 

  



79 
 

 

Tabela 16 - Modelos inicial e final da análise multivariada das mulheres com IU após o parto, 

Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável 
Modelo final* 

OR IC 95% Valor-p† 

Peso RN atual (por 10 g) 1,03 1,0005-1,0517 0,045 

Gestação anterior    

Sim 13,14 1,63-106,27 0,016 

Não 1   

IU na gestação    

Sim 20,43 1,70-244,98 0,017 

Não 1   

Atividade sexual após o parto    

Sim 0,06 0,01-0,49 0,008 

Não 1   

*Regressão logística; †Teste de Wald 

Fonte: a pesquisadora 

 

Para a análise múltipla da IA após o parto, as variáveis idade materna e escolaridade, 

embora mostrem associação estatística, não foram incluídas devido à existência de categorias 

com frequência igual a zero. A variável peso do RN anterior não foi incluída devido o número 

ser muito inferior às demais variáveis. Assim, foram incluídas no modelo inicial as variáveis 

IA prévia, IA na gestação e contracepção após o parto. No modelo final, apenas a IA prévia 

permaneceu com associação estatisticamente significante, indicando que a IA prévia aumenta 

em seis vezes a chance de a mulher apresentar IA após o parto (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Modelos inicial e final da análise multivariada das mulheres com IA após o parto, 

Guarulhos, SP - 2012-2014 

Variável 
Modelo final* 

OR IC 95% Valor-p† 

IA prévia    

Sim 6,26 1,08-36,43 0,041 

Não 1   

*Regressão logística; †Teste de Wald 

Fonte: a pesquisadora 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 FORÇA MUSCULAR PERINEAL APÓS O PARTO 

 

A gravidez e o parto são frequentemente apontados como fatores de risco para a 

redução da FMAP e para as DAP. Os estudos que avaliaram a FMAP no período gravídico-

puerperal são bastante heterogêneos quanto ao perfil da população, instrumentos de avaliação 

e ao momento em que a força perineal foi medida, não sendo possível, desta forma, comparar 

as médias da FMAP na gravidez e após o parto. No entanto, parece haver um consenso de que 

após o parto há redução nos valores da FMAP. 

Hilde et al. (2013), em estudo de coorte, avaliaram a força e a pressão dos músculos 

do AP, por meio da perineomeria (Camtech AS, Sandvika, Noruega) de 277 nulíparas na 

metade da gestação e às 6 semanas após o parto. Houve redução da pressão vaginal de 

repouso e da força e resistência dos músculos do AP no grupo de mulheres com parto vaginal 

e redução da pressão vaginal de repouso entre as mulheres com cesariana de urgência. 

A redução da FMAP também foi verificada por Elenskaia et al. (2011) em um estudo 

longitudinal. Os autores avaliaram a FMAP de 403 mulheres no segundo e terceiro trimestres 

de gestação, às 14 semanas e aos 12 meses após o parto, por meio da palpação digital e da 

perineometria (perineômetro Elite 4, Genesis).  

Costa (2008), em estudo de coorte com 110 mulheres, também observou que houve 

redução na FMAP das puérperas em relação à FMAP da gestação, embora esta redução não 

tenha sido estatisticamente significante. A FMAP foi verificada por meio da palpação digital e 

da perineometria (Perina 996-2, Quark) em três momentos: no início da gestação (até 12 

semanas gestacionais), entre 36 e 40 semanas gestacionais e entre 42 e 60 dias após o parto. 

No presente estudo, assim como em outros, houve redução da FMAP após o parto, em 

relação à gestação. No entanto, esta redução foi discreta, sem diferença estatisticamente 

significante (p=0,088). 

Embora alguns estudos sugiram que a idade materna não está relacionada à FMAP 

(Costa, 2008; Caroci, 2014; Martinez et al., 2014), os resultados deste estudo mostraram uma 

fraca correlação negativa entre estas variáveis (r=-0,013; ou seja, a FMAP foi menor quanto 

maior a idade materna). A FMAP também foi menor quanto maior o tempo de coabitação 

com o parceiro (p=0,026). Esta associação se manteve na análise múltipla, indicando que, 
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entre as mulheres com coabitação inferior a 1 ano, a FMAP foi 11,61 cmH2O maior do que 

entre as mulheres com tempo de coabitação maior que 5 anos. Este dado, porém, deve ser 

analisado com cautela, pois pode haver variáveis de confusão associadas, tal como uma idade 

materna maior em mulheres que convivem há mais tempo com seus parceiros. As demais 

variáveis sociodemográficas não tiveram associação com a FMAP. 

Houve, também, correlação entre a FMAP e o peso do RN. Contrariamente aos 

achados de Costa (2008), quanto maior o peso do maior RN anterior e do RN atual, menor foi 

a FMAP (r=-0,223 e r=-0,104, respectivamente). 

A relação entre FMAP e tipo de parto é bastante abordada na literatura e diversos 

estudos apontam que em mulheres com parto vaginal a FMAP é menor. Na população em 

estudo, esta associação também foi observada. A FMAP foi menor entre as mulheres com 

parto vaginal anterior (p=0,030) e aquelas sem cesariana (p=0,009). Quanto ao parto atual, as 

mulheres que tiveram cesariana apresentaram média de FMAP 9,9 cmH2O a mais do que as 

que tiveram parto vaginal (p=0,003). Na análise múltipla, a associação entre FMAP e tipo de 

parto se manteve presente. Em relação ao parto anterior, a FMAP foi, em média, 10,36 

cmH2O maior entre as que tiveram cesariana, em relação às nulíparas ou àquelas com parto 

vaginal anterior. No parto atual, a FMAP das mulheres com parto normal foi, em média 8,92 

cmH2O menor do que as que tiveram cesariana. 

Em estudo transversal com 91 mulheres, Batista et al. (2011) obtiveram resultados 

semelhantes a este estudo. A FMAP foi menor entre as mulheres com parto vaginal do que 

entre as mulheres com cesariana (25,6, d.p.=14,5 cmH2O e 39,6, d.p.=22,0 cmH2O, 

respectivamente; p<0,01). 

Na coorte conduzida por Hilde et al. (2013) com 277 nulíparas, foram verificadas 

diferenças significativas em todas as medidas de avaliação do AP entre os grupos de mulheres 

com cesariana e mulheres com parto vaginal. Após o parto normal e o parto vaginal 

instrumental, a pressão vaginal de repouso reduziu 29% e 30%, a FMAP reduziu 54% e 66% 

e a resistência dos músculos perineais reduziu 53% e 65%, respectivamente. Por sua vez, no 

grupo com cesariana houve redução de 10% da pressão vaginal de repouso apenas entre 

aquelas submetidas à cesariana de urgência. 

Sigurdardottir et al. (2011), em estudo prospectivo com medidas repetidas, também 

verificaram redução da FMAP após o parto em todos os grupos estudados (p<0,0001), com 

diferença estatisticamente significante entre o parto normal e a cesariana de urgência 

(p=0,028) e entre o parto vaginal instrumental e a cesariana de urgência (p=0,003). 
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Contraditoriamente aos estudos supracitados, Koc et al. (2011), Menta e Shirmer 

(2006) e Mendes (2015) não encontraram diferenças estatisticamente significantes entre a 

FMAP e o tipo de parto. 

Um dado importante deste estudo é que, entre as 27 mulheres que tiveram trauma 

perineal e foram avaliadas quanto à FMAP, apenas em uma o trauma foi devido à laceração 

espontânea e não à episiotomia. Este dado faz supor que a menor FMAP entre as mulheres 

com parto normal em relação às mulheres com cesariana pode ter sido influenciada pela lesão 

do AP causada pela episiotomia, já que houve diferença estatisticamente significante na 

FMAP entre as mulheres com e sem trauma perineal (p=0,012). 

Esta suposição também foi evidenciada no estudo de Barbosa et al. (2005), que 

analisou a influência da via de parto sobre a FMAP, por meio do toque vaginal bidigital e da 

perineometria (o modelo do perineômetro não foi informado), aos 4-6 meses após o parto em 

três grupos de mulheres: 32 primíparas pós-parto vaginal com episiotomia, 32 primíparas pós 

cesariana e 30 nulíparas. 

Vale comentar que, embora neste estudo não tenha sido encontrada diferença 

estatisticamente significante na FMAP entre os grupos que realizaram ou não os exercícios 

perineais durante a gestação e após o parto, estudos vêm apontando os benefícios dos 

exercícios perineais para os músculos do AP (Mørkved et al, 2003; Dinc; Beji; Yalcin, 2009). 

Esta incoerência pode ser reflexo das diferentes metodologias entre este e os demais estudos, 

visto que a informação desta variável foi relatada e não observada, podendo haver viés de 

informação. 
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5.2 INCONTINÊNCIA URINÁRIA APÓS O PARTO 

 

A prevalência de IU na população em estudo foi de 7,8%. Taxa semelhante foi 

encontrada por Valeton e Amaral (2011), em estudo prospectivo. Das 236 mulheres avaliadas 

após o parto pelos autores, 6,78% referiram IU. 

Segundo Thom e Rortveit (2010), as taxas de prevalência de IU após o parto 

encontradas na literatura são bastante divergentes, variando de 3% a 40%. Em revisão 

sistemática conduzida por estes autores, a prevalência média de IU foi de 30% nos 3 

primeiros meses após o parto, para todos os subgrupos estudados. A grande variação na 

prevalência de IU encontrada na literatura pode ser explicada, em parte, pelas diferenças 

metodológicas, pelas diferenças entre as populações estudadas e pelas diferenças nas 

características clínicas e obstétricas das amostras dos estudos. 

No presente estudo, a frequência de IU após o parto aumentou conforme a idade 

materna. A média de idade foi de 5 anos a mais entre as puérperas incontinentes (p=0,004), no 

entanto, esta associação não se manteve na análise múltipla. Nos estudos de Diez-Itza et al. 

(2010) e Lopes e Praça (2012), a idade materna não esteve associada à IU. A literatura sobre a 

influência da idade materna no desenvolvimento de IU é inconclusiva. De acordo com Hijaz 

et al. (2012), embora estudos com menor tempo de seguimento concluam que a idade materna 

é um fator de risco independente para a IU, aqueles com seguimento mais prolongado não 

confirmam esta observação. 

A IU após o parto também foi mais frequente em mulheres com RN de maior peso 

(p=0,023). Na análise múltipla, observou-se que a chance de IU aumentou em 3% a cada 10 

gramas a mais no peso do RN. Poucos foram os estudos sobre IU após o parto que analisaram 

esta variável. Grodstein et al. (2003), ao revisar os registros de uma coorte de enfermeiras, 

observaram que o peso do RN teve uma discreta associação com a IU após o parto. No 

entanto, os autores apontaram para a possibilidade de interferência do tipo de parto, já que 

eles não tiveram acesso a este dado. Glazener et al. (2006), em um inquérito sobre a IU em 

primíparas, encontraram associação estatisticamente significante entre o peso do RN e a IU 

aos 3 meses após o parto, com início na gestação (peso ao nascer no quartil superior, OR 1,56; 

IC 95% 1,12-2,19). Baracho et al. (2012), em estudo transversal que incluiu 192 primíparas 

no período de 5 a 7 meses pós-parto, também encontraram associação entre o peso do RN e a 

IU após o parto (peso do RN >2.988 g como preditor de IU, em conjunto com FMAP ≤35,5 

cmH2O, IU prévia e IU na gravidez; p<0,001). 
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A IU na gestação, neste estudo, foi fator determinante para a IU após o parto. Todas as 

mulheres que apresentaram IU após o parto referiram ter IU prévia ou durante a gestação. A 

chance de ter IU após o parto aumentou em 20 vezes entre as mulheres que tiveram IU na 

gestação. Este dado é corroborado pelo estudo de Torrisi et al. (2012) que apontou a IU na 

gestação como um fator de risco independente para a persistência dos sintomas urinários nos 

primeiros três meses após o parto (OR 4,6; IC 95% 3,1-6,8; p<0,001). Neste sentido, Diez-

Itza et al. (2010) também observaram em seu estudo que a IUE durante a gestação foi o único 

fator independente associado à IUE após o parto (OR 5,79; IC 95% 2,79-12,00).  

Quanto à gestação e ao parto, existe vasta literatura acerca da associação entre estas 

variáveis e a IU. Parece haver consenso de que a gestação é um fator de risco importante para 

a IU, entretanto, sobre o parto, são necessários mais estudos que controlem possíveis fatores 

de confusão. 

Em estudo prospectivo analítico, Scarpa et al. (2008) concluíram que a gestação, mais 

do que o parto, está associada ao desencadeamento de IUE (57,5% e 13,7%, respectivamente). 

Já o desencadeamento da IUU foi significativamente maior após o parto, comparado à 

gestação (30,5% e 20,8%, respectivamente).  

Hansen et al. (2012), em estudo de coorte sobre o impacto da primeira gestação e do 

parto sobre a prevalência de IU no primeiro ano após o parto, observaram que a prevalência 

de IU durante a gestação e 1 ano após o parto foi, respectivamente, 3,3 e 2,5 vezes maior entre 

as primíparas do que entre as nulíparas do grupo controle. 

A paridade também esteve associada à IU nos estudos de Oliveira et al. (2013) 

(p<0,001) e Valeton e Amaral (2011) (p=0,028), bem como na revisão sistemática de Cerruto 

et al. (2013). 

Em consonância aos estudos citados anteriormente, a frequência de IU, neste estudo, 

foi maior entre as mulheres que tiveram gestação anterior (p=0,007). 

Em relação ao tipo de parto, Oliveira et al. (2013) (OR 2.59; p<0.001), Torrisi et al. 

(2012) (OR 3,3; IC 95% 2,0-5,3; p<0,001), Ekström et al. (2008) (RR 8,9; IC 95% 1,9-42 

para IUE e RR 7,3; IC 95% 1,7-32 para IUU) e Chang et al. (2014) (p<0,001) verificaram 

aumento do risco de IU para as mulheres que tiveram parto vaginal.  

Azam et al. (2014), em metanálise, observaram que a cesariana está associada a menor 

risco de desenvolver IU após o parto. Esta associação também foi verificada no estudo de 

Rørtveit e Hannestad (2014), porém os autores afirmam que o efeito protetor da cesariana 

sobre a IU após o parto reduz com o passar dos anos. 
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Ainda que os estudos apontem para o parto vaginal como fator de risco para IU após o 

parto, Higa, Lopes e Reis (2008) afirmam que este não pode ser considerado isoladamente 

como causador de IU. Além disso, Ekströn et al. (2008) alertam que, com base na literatura 

disponível, não é possível concluir que a cesariana tenha efeito protetor sobre a IU. 

Neste estudo, houve associação da IU com parto vaginal anterior (p=0,004), porém, 

quanto ao parto atual, não houve diferença estatisticamente significante entre os tipos de parto 

e IU (p=0,065). É provável que o fato de todas as mulheres que referiram IU após o parto 

terem apresentado IU prévia ou na gestação tenha influenciado neste resultado. Esta suposição 

se fortalece ao notarmos que a média do escore do ICIQ-SF foi maior entre as mulheres com 

parto vaginal do que entre aquelas com cesariana (13,0, d.p.=6,4 e 5,8, d.p.=2,6, 

respectivamente). Além disso, a média do escore do ICIQ-SF foi maior após o parto, 

comparada à média da gestação (9,4; d.p.=6,0 e 7,6; d.p.=4,0, respectivamente). 

De acordo com a classificação sugerida por Klovning et al. (2009), a interferência IU 

na vida da mulher, neste estudo, foi considerada como moderada. Os autores sugerem que o 

escore do ICIQ-SF, seja dividido em quatro categorias: leve (1-5), moderada (6-12), severa 

(13-18) e muito severa (19-21). 

A interferência da IU na vida da mulher também foi moderada no estudo de Diez-Itza 

et al. (2010) com mulheres 1 ano após o parto. A média do ICIQ-SF verificada pelos autores 

foi de 7,48 (d.p.=3,62). No estudo de Leroy e Lopes (2012), com mulheres aos 90 dias após o 

parto, a interferência na vida da mulher foi considerada severa (13,9, d.p.=3,7). 

Na comparação entre os tipos de parto, a interferência foi considerada leve para as 

mulheres com cesariana e severa para aquelas com parto vaginal. Contrapondo estes 

resultados, Chang et al (2014) em estudo prospectivo longitudinal com mulheres após o parto, 

observaram que, embora a prevalência de IU tenha sido maior em mulheres com parto vaginal 

após 1 ano, a interferência na vida diária não esteve relacionada ao tipo de parto às 6 semanas 

pós-parto. 

Por fim, outra variável que manteve associação com a IU foi a atividade sexual após o 

parto. Observou-se que a chance de IU após o parto foi 94% menor em mulheres com 

atividade sexual. Não foram encontrados estudos que avaliaram a relação entre estas 

variáveis, porém, tendo em vista os desconfortos e os sentimentos negativos aos quais a IU é 

associada (Leroy, Lopes, 2012; Buurman, Lagro-Janssen, 2013), supõe-se que as mulheres 

com IU evitem a atividade sexual e não que esta exerça papel de proteção à IU. Em estudo 

com 164 mulheres entre 25 e 85 anos, com queixa de IU, Lopes e Higa (2006) observaram 

que 40,9% citaram restrição nas atividades sexuais motivada por: perda de urina (25,6%); dor 
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durante a relação (20,7%); falta de prazer ou desejo em ter relação (4,9%); evitar a atividade 

sexual (1,8%); necessidade de interromper a relação para urinar (1,2%); sentir vontade de 

urinar durante a relação sexual (1,2%). 

 

 

5.3 INCONTINÊNCIA ANAL APÓS O PARTO 
 

Comparada à IU, a literatura sobre IA é mais escassa, sobretudo no período pós-parto. 

A frequência de IA após o parto é divergente entre os estudos. De acordo com 

Trevisan (2015) e Hay-Smith et al. (2008), a estimativa deste dado se torna difícil devido ao 

uso de definições não padronizadas e pela falta de relato desta queixa por parte das mulheres, 

em razão do constrangimento. Embora a prevalência e a incidência desta disfunção sejam 

desconhecidas, sabe-se que é menos frequente do que a IU. 

Baydock et al. (2009), em estudo de coorte prospectiva, com mulheres aos 4 meses 

após o parto vaginal, observaram taxa de 4% de IA. Em uma coorte prospectiva multicêntrica 

conduzida por Brown et al. (2012), 17% das mulheres relataram IA em algum momento no 

primeiro ano após o parto, sendo que 12,8% apresentaram esta queixa nos 3 primeiros meses. 

Solans-Domènech et al. (2010) verificaram taxa de incidência acumulada de 10,3% (IC95% 

8,3-12,3) de IA em uma coorte de primíparas com aproximadamente 7 semanas após o parto. 

Neste estudo, a prevalência de IA foi de 5,5%. Das sete mulheres com IA após o parto, 

apenas duas não tiveram IA prévia ou na gestação. 

As causas de IA após o parto não são bem definidas. Além de poucos estudos 

abordarem esta temática, os fatores de risco encontrados variam entre eles. 

Os resultados deste estudo mostraram que a chance de IA após o parto aumentou 

conforme a idade materna (p=0,012), a IA prévia (p<0,001) e a IA na gestação (p<0,001). Na 

análise múltipla, apenas a IA prévia manteve associação estatisticamente significante, 

aumentando em seis vezes a chance de IA após o parto. Estes fatores de risco também foram 

observados na coorte de Brown et al. (2012), que avaliou mulheres até 1 ano pós-parto 

(p<0,05 para idade materna superior a 35 anos e p<0,001 para IA prévia na gestação). No 

estudo de Solans-Domènech et al. (2010), a idade materna e a IA prévia não apresentaram 

associação com a IA após o parto, já a IA na gestação aumentou a chance de IA após o parto 

em três vezes (OR 3,2; IC 95% 2,3-4,6). 

Vale comentar que o parto instrumental e a lesão do esfíncter anal são os fatores de 

risco mais comumente apontados na literatura para IA após o parto, ainda que haja 
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controvérsias. Neste estudo, estas variáveis não puderam ser analisadas já que não houve 

parto instrumental e o grau do trauma perineal não foi questionado. 

Espuña-Pons (2012), em estudo de coorte sobre incontinência dupla (IU e IA) em 

mulheres durante a gestação e no pós-parto, apontaram o parto instrumental como fator de 

risco para a IA após o parto. Mulheres com parto instrumental tiveram 2,2 mais chance de 

incontinência dupla do que aquelas com parto normal. Nos estudos de Malek-Mellouli et al. 

(2014), O’Boyle et al. (2008) e Pretlove et al. (2008), o parto a fórcipe também teve 

associação estatisticamente significante com a IA após o parto (p<0,001, p=0,007 e p=0,0006, 

respectivamente). Por outro lado, Brown et al. (2012) e Baydock et al. (2009) não 

encontraram associação entre estas variáveis. 

Quanto à lesão do esfíncter anal, Bols et al. (2010) em revisão sistemática sobre os 

fatores de risco para IA após o parto, apontaram as lacerações de terceiro ou quarto graus 

como único fator com associação forte ou moderada à IA. De acordo com Andrews et al. 

(2013), as taxas de IA ocasionadas pela lesão do esfíncter anal podem ser minimizadas 4 anos 

após o parto se o reparo da lesão for feito por médicos treinados.  

 

 

5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Embora o delineamento inicialmente proposto para a análise da FMAP, IU e IA 

durante os 6 primeiros meses após o parto fosse longitudinal, não foi possível manter esse 

delineamento, pois depois do parto houve perda de seguimento de um número expressivo de 

mulheres da coorte. 

Dado que a maioria das mulheres compareceram a uma única avaliação no pós-parto, 

optou-se pelo delineamento transversal para análise dos fatores associados aos desfechos 

estudados. 

No entanto, pode-se considerar que as limitações comumente observadas em estudos 

transversais foram minimizadas, mediante o controle dos principais vieses – seleção, 

informação e confundimento –, conforme descrito a seguir (Medronho et al., 2009): 

 Os dados relativos à gestação foram obtidos do banco de dados da coorte; 

 As variáveis estudadas foram obtidas diretamente das participantes, sem necessidade de 

recorrer a fontes secundárias de dados; 
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 Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos previamente à inclusão das 

participantes na coorte à qual este estudo está aninhado; 

 Utilizaram-se instrumentos validados para pesquisa – ICIQ-SF e perineômetro digital, de 

alta precisão; 

 A totalidade das participantes do estudo tinha escolaridade suficiente e compreensão 

adequada para responder o IFSF; 

 Houve treinamento de toda a equipe que participou da coleta de dados, com padronização 

dos procedimentos utilizados; 

 Foi realizado tratamento estatístico com análise múltipla. 

 

 

5.5 IMPLICAÇÕES PARA A PESQUISA E A PRÁTICA 

 

Os resultados desta pesquisa trazem contribuições para o conhecimento sobre a 

FMAP, a IU e a IA após o parto, tendo em vista os dados clínicos e obstétricos analisados 

foram obtidos diretamente durante a gestação e nos 6 primeiros meses após o parto. Os 

resultados confirmam a importância do seguimento em longo prazo de mulheres após o parto, 

conforme aponta a literatura. Apesar das dificuldades inerentes aos estudos longitudinais, a 

repercussão das gestações e dos partos na IU e IA, bem como a transitoriedade e a 

reversibilidade desses sintomas precisa ser mais bem estabelecida. 

Para a prática assistencial, este estudo pode contribuir para o conhecimento dos 

profissionais que atuam na saúde da mulher e, assim, estimular a abordagem desta temática 

tanto no cuidado durante o período puerperal como no pré-natal. Identificar em momento 

oportuno as mulheres com risco para a IU ou IA ou as mulheres que já são incontinentes pode 

contribuir para a prevenção e tratamento destas disfunções. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Foi possível concluir que a FMAP está diretamente relacionada ao tipo de parto. 

Enquanto o parto vaginal predispõe à redução da FMAP, a cesariana exerce função protetora 

na redução da mesma. Por outro lado, A FMAP não tem associação com a IU e a IA após o 

parto. 

Quanto à IU, sua ocorrência durante a gestação é preditora da IU após o parto. 

Ademais, as mulheres com gestação anterior e RN de maior peso têm maior propensão em 

apresentar IU após o parto. No pós-parto, a interferência da IU na vida da mulher é moderada. 

Em relação à IA, a IA prévia é o único fator de risco para sua ocorrência após o parto.  

As associações entre FMAP e coabitação com o parceiro e entre IU e atividade sexual 

apontadas neste estudo não nos permitem concluir que estas variáveis estão diretamente 

relacionadas. 

Por fim, não houve associação entre os desfechos de interesse e as demais variáveis 

estudadas. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 
Eu, Maria Luiza Gonzalez Riesco, enfermeira obstétrica, professora da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, venho convidá-la a participar da pesquisa 

“Cuidado perineal na gestação e após o parto: prevenção e morbidade relacionadas à 

força muscular perineal, função sexual e continência urinária”. 

 

O motivo que nos leva a realizar este estudo é porque a gravidez e o parto podem 

influenciar na força muscular do assoalho pélvico, na continência urinária e na função sexual 

das mulheres. Assim, os objetivos desta pesquisa são: 1) Analisar a força muscular perineal, a 

continência urinária e a função sexual de mulheres durante a gestação e nos seis primeiros 

meses após o parto; 2) Verificar a adesão das mulheres aos exercícios para o assoalho pélvico 

durante a gestação e nos seis primeiros meses após o parto. Os procedimentos de coleta de 

dados serão por meio da medida da força muscular perineal, realizada com um perineômetro 

eletrônico de pressão modelo Peritron™, marca Laborie, que registra as contrações 

musculares do assoalho pélvico através de uma sonda vaginal; e por meio dos questionários 

autorrespondidos IFSF-Índice da Função Sexual Feminina e ICIQ-SF-International 

Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form. Os dados obtidos serão digitados e 

armazenados em planilhas do Excel para posterior análise. 

 

Você será esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora tratará a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão divulgados em eventos e 

publicações científicas. Você não será identificada em nenhuma publicação que possa resultar 

desse estudo. Uma cópia deste termo de consentimento será arquivada pela pesquisadora e 

outra será fornecida a você. A participação no estudo não acarretará custos para você e não 

será disponível nenhuma compensação financeira. 

 

Eu, ____________________________________________________________ fui 

informada dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão, se assim o desejar. Em caso de dúvidas poderei chamar a pesquisadora Maria 

Luiza Gonzalez Riesco por telefone (11-9248-0041) ou e-mail (riesco@usp.br) ou o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. 

Enéas de Carvalho Aguiar, 419, São Paulo, SP. Telefone: 11-3061-7548; e-mail: 

edipesq@usp.br  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada oportunidade de lê-lo e de esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Participante: Assinatura __/__/__ 

 

Pesquisadora: Maria Luiza Gonzalez Riesco 

 

Assinatura p/ 

 

__/__/__ 
 

 

mailto:riesco@usp.br
mailto:edipesq@usp.br
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 
 

Nome: Cod SEISA: 

Empresa: End: 

CEP: Tel fixo: Cel: 

Outro tel: e-mail: 

1. Idade: [__] [__] anos 

2. Escolaridade 

0 [__] ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto 

1 [__] médio completo ou superior incompleto 

2 [__] superior completo 

3. Ocupação 

0 [__] do lar     

1 [__] estudante 

2 [__] trabalho remunerado   

4. Cor da pele (autoreferida) 

0 [__] branca   

1 [__] parda   

2 [__] negra  

3 [__] amarela   

4 [__] vermelha 

5. Exercícios físicos antes da gestação 

0 [__] não 

1 [__] sim (pelo menos 2x/sem)                       

6. Religião _____________________________ 

7. Número de gestações anteriores (excluída a gestação atual) [__][__] 

8. Número de abortos [__][__] 

9. Número de parto(s) anterior(es) [__] [__] 
9a. [__][__] normal(is)  

9b. [__][__] fórcipe(s) 

9c. [__][__] cesariana(s) 

10. Trauma perineal em parto(s) vaginal(is) anterior(es) 
99 [__] não se aplica 

0 [__] não 

1 [__] sim 

           10a. Caso sim, trauma (marcar mais de uma opção s/n): 

           0 [__] ignorado 

           1 [__] laceração espontânea     

           2 [__] episiotomia    

           3 [__] laceração espontânea e episiotomia 

11. Maior peso do recém-nascido em parto anterior [__][__][__][__] gramas 

12. Incontinência urinária 

0 [__] não 

1 [__] somente durante gravidez anterior 

2 [__] em gravidez anterior e que persiste até hoje 

3 [__] antes da gravidez atual e que persiste até hoje 

13. Incontinência de flatos 

0 [__] não 

1 [__] somente durante gestação anterior 

2 [__] em gravidez anterior e que persiste até hoje 

3 [__] antes da gestação atual e que persiste até hoje 

14. Incontinência de fezes 

0 [__] não 

1 [__] somente durante gravidez anterior 

2 [__] em gravidez anterior e que persiste até hoje 

3 [__] antes da gravidez atual e que persiste até hoje 
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ETAPAS CUMPRIDAS 

15. Etapa 1  

1 [__] sim    

0 [__] não 

          15a. Se não, motivo ______________________________________________________________ 

16. Etapa 2  

1 [__] sim    

0 [__] não 

          16a. Se não, motivo ______________________________________________________________ 

17. Etapa 3  

1 [__] sim    

0 [__] não 

          17a. Se não, motivo ______________________________________________________________ 

18. Etapa 4  

1 [__] sim    

0 [__] não 

          18a. Se não, motivo ______________________________________________________________ 

19. Etapa 5  

1 [__] sim    

0 [__] não 

          19a. Se não, motivo ______________________________________________________________ 

20. Etapa 6  

1 [__] sim    

0 [__] não 

          20a. Se não, motivo ______________________________________________________________ 

21. OBSERVAÇÕES 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ETAPA 1                                                                                                            DATA ____/____ /______ 

22. Idade gestacional [__][__] semanas [__] dias 

      22a. Método de cálculo 

      0 [__] DUM    

      1 [__] USG 

23. Estatura [__],[__][__] m               24. Peso [__][__][__],[__] kg              Peso
2
 [__],[__][__][__][__]  

25. IMC [__][__],[__] 

26. Estado nutricional 

0 [__] baixo peso                    

1 [__] adequado                 

2 [__] sobrepeso                    

3 [__] obesidade 

27. Situação conjugal 

0 [__] não tem parceiro (NÃO aplicar IFSF) 

1 [__] não vive com parceiro       

2 [__] vive com parceiro    

           27a. Tempo de co-habitação  

                   0 [__] menos de um ano  

                   1 [__] um a cinco anos   

                   2 [__] mais de cinco anos 

27b. Idade do parceiro atual [__][__] anos 
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28. Atividade sexual nas últimas quatro semanas 

0 [__] não                        

1 [__] sim (aplicar IFSF) 

           28a. Caso sim, uso de condom 

           1 [__] sim  

            0 [__] não    

                      28b. Caso não, motivo _____________________________________________________ 

29. Incontinência urinária nas últimas quatro semanas 
0 [__] não                     1 [__] sim (aplicar ICIQ-SF) 

30. Incontinência de flatos atual 

0 [__] não                      1 [__] sim 

31. Incontinência de fezes atual 

0 [__] não                     1 [__] sim 

Perineometria 

32. Primeira medida [__][__][__],[__] 

33. Segunda medida [__][__][__],[__] 

34. Terceira medida [__][__][__],[__] 

35. Valor maior [__][__][__],[__] 

CONTATOS TELEFÔNICOS (entre as etapas 1 e 2)  

Data ____/____/______ 

36. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] não respondeu ao contato 

1 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

2 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

3 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana) 

Data ____/____/______ 

37. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] não respondeu ao contato 

1 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

2 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

3 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana) 

Data ____/____/______ 

38. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] não respondeu ao contato 

1 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

2 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

3 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana)  

4 [__] não foi preciso realizar o contato 
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ETAPA 2                                                                                                            DATA ____/____ /______ 

39. Idade gestacional [__][__] semanas [__] dias 

      39a. Método de cálculo 

      0 [__] DUM    

      1 [__] USG 

40. Peso [__][__][__],[__] kg                                                                                    41. IMC [__][__],[__] 

42. Estado nutricional 

0 [__] baixo peso                   1 [__] adequado                 

2 [__] sobrepeso                    3 [__] obesidade 

43. Situação conjugal, mesmo parceiro 

1 [__] sim     

0 [__] não 

          43a. Caso não, idade do parceiro atual [__][__] anos 

2 [__] sem parceiro 

44. Atividade sexual nas últimas quatro semanas 

0 [__] não                         

1 [__] sim (aplicar IFSF, se tiver parceiro) 

           44a. Caso sim, uso de condom 

           1 [__] sim 

           0 [__] não    

                     44b. Caso não, motivo ______________________________________________________ 

45. Incontinência urinária nas últimas quatro semanas 
0 [__] não           

1 [__] sim (aplicar ICIQ-SF) 

46. Incontinência de flatos atual 

0 [__] não 

1 [__] sim 

47. Incontinência de fezes atual 

0 [__] não 

1 [__] sim 

48. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

1 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

2 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana) 

Perineometria 

49. Primeira medida [__][__][__],[__] 

50. Segunda medida [__][__][__],[__] 

51. Terceira medida [__][__][__],[__] 

52. Valor maior [__][__][__],[__] 
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ETAPA 3                                                                                                            DATA ____/____ /______ 

53. Idade gestacional [__][__] semanas [__] dias 

      53a. Método de cálculo 

      0 [__] DUM    

      1 [__] USG 

54. Peso [__][__][__],[__] kg                                                                                   55. IMC [__][__],[__] 

56. Estado nutricional 

0 [__] baixo peso                   1 [__] adequado                 

2 [__] sobrepeso                    3 [__] obesidade 

57. Situação conjugal, mesmo parceiro 

1 [__] sim     

0 [__] não 

          57a. Caso não, idade do parceiro atual [__][__] anos 

2 [__] sem parceiro 

58. Atividade sexual nas últimas quatro semanas 

0 [__] não                         

1 [__] sim (aplicar IFSF, se tiver parceiro) 

           58a. Caso sim, uso de condom 

           1 [__] sim 

           0 [__] não    

                    58b. Caso não, motivo ______________________________________________________ 

59. Incontinência urinária nas últimas quatro semanas 
0 [__] não                       

1 [__] sim (aplicar ICIQ-SF) 

60. Incontinência de flatos atual 

0 [__] não                       

1 [__] sim 

61. Incontinência de fezes atual 

0 [__] não                       

1 [__] sim 

62. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

1 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

2 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana) 

Perineometria 

63. Primeira medida [__][__][__],[__] 

64. Segunda medida [__][__][__],[__] 

65. Terceira medida [__][__][__],[__] 

66. Valor maior [__][__][__],[__] 
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ETAPA 4                                                                                                            DATA ____/____ /______ 

67. Dias após o parto [__][__][__]   68. Data do parto [__][__]/[__][__]/[__][__][__][__] 

69. IG no parto [__][__] semanas [__] dias  

70. Peso [__][__][__],[__] kg                                                                                    71. IMC [__][__],[__] 

72. Estado nutricional 

0 [__] baixo peso                   1 [__] adequado     

2 [__] sobrepeso                    3 [__] obesidade 

73. Tipo de parto 

2 [__] cesariana 

1 [__] fórcipe      

0 [__] normal       

           73a. Se parto vaginal, anestesia 

                   0 [__] nenhuma  

                   1 [__] local 

                   2 [__] raqui/peridural 

74. Trauma perineal no parto 

2 [__] não se aplica 

0 [__] não 

1 [__] sim 

          74a. Caso sim, trauma 

                  0 [__] ignorado 

                  1 [__] laceração espontânea     

                  2 [__] episiotomia    

75. Peso do recém-nascido [__][__][__][__] gramas 

76. Amamentação nas últimas quatro semanas 

1 [__] sim 

0 [__] não 

          76a. Caso não, motivo_________________________________________ 

77. Situação conjugal, mesmo parceiro 

1 [__] sim     

0 [__] não 

          77a. Caso não, idade do parceiro atual [__][__] anos 

2 [__] sem parceiro 

78. Atividade sexual nas últimas quatro semanas 

0 [__] não 

1 [__] sim (aplicar IFSF, se tiver parceiro) 

           78a. Caso sim, dias após o parto [__][__][__] 

           78b. Caso sim, método anticoncepcional 

                   0 [__] não    

                             78c. Caso não, motivo __________________________________________________ 

                   1 [__] sim 

                             78d. Caso sim, qual ____________________________________________________                            

79. Incontinência urinária nas últimas quatro semanas 

0 [__] não                      1 [__] sim (aplicar ICIQ-SF) 

80. Incontinência de flatos atual 

0 [__] não                      1 [__] sim 

81. Incontinência de fezes atual 

0 [__] não                      1 [__] sim 

82. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

1 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

2 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana) 

Perineometria 

83. Primeira medida [__][__][__],[__] 

84. Segunda medida [__][__][__],[__] 

85. Terceira medida [__][__][__],[__] 

86. Valor maior [__][__][__],[__] 
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ETAPA 5                                                                                                            DATA ____/____ /______ 

87. Dias após o parto [__][__][__]    

88. Peso [__][__][__],[__] kg                                                                                    89. IMC [__][__],[__] 

90. Estado nutricional 

0 [__] baixo peso                   1 [__] adequado                 

2 [__] sobrepeso                    3 [__] obesidade 

91. Amamentação nas últimas quatro semanas 

1 [__] sim 

0 [__] não 

          91a. Caso não, motivo_________________________________________ 

92. Situação conjugal, mesmo parceiro 

1 [__] sim     

0 [__] não 

          92a. Caso não, idade do parceiro atual [__][__] anos 

2 [__] sem parceiro 

93. Atividade sexual nas últimas quatro semanas 

0 [__] não 

1 [__] sim (aplicar IFSF, se tiver parceiro) 

           93a. Caso sim, dias após o parto [__][__][__] 

           93b. Caso sim, método anticoncepcional 

                   0 [__] não    

                              93c. Caso não, motivo __________________________________________________ 

                   1 [__] sim 

                              93d. Caso sim, qual ____________________________________________________                            

94. Incontinência urinária nas últimas quatro semanas 
0 [__] não                       

1 [__] sim (aplicar ICIQ-SF) 

95. Incontinência de flatos atual 

0 [__] não                       

1 [__] sim 

96. Incontinência de fezes atual 

0 [__] não                       

1 [__] sim 

97. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

1 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

2 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana) 

Perineometria 

98. Primeira medida [__][__][__],[__] 

99. Segunda medida [__][__][__],[__] 

100. Terceira medida [__][__][__],[__] 

101. Valor maior [__][__][__],[__] 
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ETAPA 6                                                                                                            DATA ____/____ /______ 

102. Dias após o parto [__][__][__]    

103. Peso [__][__][__],[__] kg                                                                                104. IMC [__][__],[__] 

105. Estado nutricional 

0 [__] baixo peso                   1 [__] adequado                 

2 [__] sobrepeso                    3 [__] obesidade 

106. Amamentação nas últimas quatro semanas 

1 [__] sim 

0 [__] não 

         106a. Caso não, motivo_________________________________________ 

107. Situação conjugal, mesmo parceiro 

1 [__] sim     

0 [__] não 

          107a. Caso não, idade do parceiro atual [__][__] anos 

2 [__] sem parceiro 

108. Atividade sexual nas últimas quatro semanas 

0 [__] não 

1 [__] sim (aplicar IFSF, se tiver parceiro) 

           108a. Caso sim, dias após o parto [__][__][__] 

           108b. Caso sim, método anticoncepcional 

                   0 [__] não    

                             108c. Caso não, motivo _________________________________________________ 

                   1 [__] sim 

                              108d. Caso sim, qual ___________________________________________________                            

109. Incontinência urinária nas últimas quatro semanas 
0 [__] não           

1 [__] sim (aplicar ICIQ-SF) 

110. Incontinência de flatos atual 

0 [__] não                         

1 [__] sim 

111. Incontinência de fezes atual 

0 [__] não                        

1 [__] sim 

112. Frequência de realização dos exercícios perineais 

0 [__] nunca (não realiza ou menos de 1x/sem)  

1 [__] esporadicamente (pelo menos 1x/sem)   

2 [__] regularmente (pelo menos 2x/semana) 

Perineometria 

113. Primeira medida [__][__][__],[__] 

114. Segunda medida [__][__][__],[__] 

115. Terceira medida [__][__][__],[__] 

116. Valor maior [__][__][__],[__] 
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APÊNDICE C - FOLHETO DE EXERCÍCIOS PERINEAIS 
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APÊNDICE D – TERMO DE AUTORIZAÇÃ PARA A REALIZAÇÃO DE 

PESQUISA CIENTÍFICA 
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ANEXO 1 
 

INTERNATIONAL CONSULTATION ON INCONTINENCE QUESTIONNAIRE-

SHORT FORM (ICIQ-SF) 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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