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Introdução: A incontinência urinária (IU) é bastante comum durante o período gestacional, porém, os fatores an-
tropométricos e gestacionais específicos relacionados ao seu aparecimento ainda não estão completamente eluci-
dados. Objetivo: Traçar o perfil das gestantes atendidas pela rede municipal de saúde de Caruaru-PE, baseado 
em fatores associados à incontinência urinária. Método: Trata-se de um estudo observacional de corte transversal 
(CAAE 18876613.1.0000.5203 - 847.587), realizado com gestantes atendidas em uma unidade básica de saúde de 
Caruaru-PE. Foram incluídas gestantes de baixo risco dos 3 trimestres gestacionais e faixa etária entre 15 e 35 anos. 
Foram excluídas gestantes com feto morto, relatos de dificuldade para urinar e quadro de IU prévia não relacionada à 
gestação. Para diagnóstico da incontinência urinária, o questionário “International Consultation on Incontinence Ques-
tionnaire - Short Form” (ICIQ-SF) foi utilizado e um questionário semiestruturado composto por dados sociodemográfi-
cos, antropométricos e obstétricos foi utilizado para análise das variáveis associadas à incontinência urinária. Nos casos 
de IU auto-relatada e/ou diagnosticada, o questionário de qualidade de vida para específico para IU – King’s Health 
Questionnarie (KHQ) foi aplicado. Resultados: 161 gestantes com idades entre 15 a 42 anos (média= 24,31 anos) 
foram entrevistadas, dentre as quais, 13 (8,09%) do 1º trimestre gestacional 69 (42,85%) do 2º trimestre e 79 (49,06%) 
do 3º trimestre gestacional. 88 (54,7%) eram primigestas e 73 (45,3%) eram multigestas. Com relação à etnia, 66 
(39,1%) eram brancas, 69 (42,9%) pardas, 10 (6,2%) amarelas e 19 (11,8%) negras. Quanto ao estado civil, 80 (49,4%) 
eram solteiras, 77 (49,1%) casadas; 2 (1,2%) divorciadas e 2 (1,2%) eram viúvas. Entre as entrevistadas, 20 (12,43%) 
apresentaram incontinência urinária e 141 (87,75%) eram continentes. Dentre os dados antropométricos avaliados, 
66 (49,99%) estavam com peso ideal para IG, 60 (37,26%) baixo peso e 35 (21,75%) eram obesas de acordo com as 
recomendações do Ministério da Saúde. A atividade física antes da gestação foi relatada por 46 (28,58%) das gestantes, 
enquanto que 115 (71,42%) se declararam sedentárias. Durante a gestação, 24 (21,12%) eram ativas e 137 (78,88%) 
eram sedentárias. Dentre aquelas com incontinência urinária, a média de score do KHQ foi de 60,05 pontos (63% a 
menos que o score máximo esperado para o questionário). Conclusão: A frequência de incontinência urinária nas 
gestantes avaliadas apresentou-se alta, porém abaixo dos índices relatados pela ICS (32 a 64%). Políticas de saúde 
que envolvam a prevenção da incontinência urinária durante o atendimento pré-natal podem prevenir a incontinência 
urinária em gestantes.

Descritores: Gravidez; Qualidade de Vida; Incontinência Urinária. 
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