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RESUMO 

A incontinência urinária é uma condição que afecta negativamente a vida das mulheres e 

que tem vindo a assumir progressivamente maior relevância à medida que a sociedade 

desmistifica a ideia de que é uma consequência natural do envelhecimento. A existência 

destas mulheres é profundamente condicionada do ponto de vista das suas actividades de 

vida diárias, o que implica um afastamento social, uma alteração da forma como encaram 

as suas rotinas fora de casa, o vestuário que adoptam, a percepção que têm do seu corpo e a 

forma como se relacionam intimamente com o seu companheiro.  

O objectivo deste estudo é conhecer a influência da incontinência urinária na satisfação 

sexual e auto-conceito de mulheres na pós-menopausa, identificando qual o papel das 

variáveis independentes: Idade; Escolaridade; Tempo de pós-menopausa não cirúrgica; 

Tempo com incontinência urinária; Paridade; Presença/ausência de Histerectomia. 

A amostra é constituída por 229 mulheres, que responderam a três questionários, validados 

para a população portuguesa: Questionário Sociodemográfico, Índice de Satisfação Sexual 

(HUDSON et al, 1981), Inventário clínico do Auto-conceito (VAZ SERRA, 1986). Os 

resultados demonstraram que a incontinência urinária afecta negativamente a satisfação 

sexual e o auto-conceito e quanto maior a insatisfação sexual, menor o auto-conceito. 

Os resultados sugerem que é necessário continuar a despertar na mente dos profissionais a 

necessidade de acompanhar estas mulheres do ponto de vista multidisciplinar, incitando e 

favorecendo a verbalização dos seus problemas, para que se sintam acompanhadas e 

desmistifiquem os seus receios. Desta forma, a sociedade passará também a estar desperta 

para a mudança. 

Palavras-chave: Incontinência urinária, Satisfação Sexual, Auto-conceito. 
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ABSTRACT  
 

Urinary incontinence is a condition that negatively affects women’s lives and that has 

come to assume a progressively greater relevance as long as society demystifies the idea 

that it is a natural consequence of the aging process. The lives of these women are deeply 

conditioned from the point of view of their everyday activities, wich results in a social 

seclusion, a change in the way they go about their routines out of the house, the type of 

clothes they wear, the perception they have of their body and the intimate relations they 

have with their partners. 

The objective of this study is to understand the influence of urinary incontinence in sexual 

satisfaction and self-concept in post-menopausal women, identifying the role of the 

independent variables: Age; Education; Duration of non-surgical post-menopause; Length 

with urinary incontinence; Parity; Presence/absence of a hysterectomy.  

The sample is made up of 229 women who responded to three questionnaires, validated for 

the Portuguese population; Sociodemographic Questionnaire, Index of Sexual Satisfaction 

(HUDSON et al, 1981), Clinical Inventory of Self-concept (VAZ-SERRA, 1986). The 

results demonstrated that urinary incontinence negatively affects the sexual satisfaction and 

self-concept and the greater the sexual dissatisfaction, the lesser the self-concept. 

The obtained data suggest that it is necessary to continue building the way professionals 

think in order to follow these women from a multi-disciplinary point of view, encouraging 

and promoting the verbalisation of their problems, so that they feel supported and 

demystify their fears. This way society will also come to be aware of the changing trends 

on this ground. 

Keywords: Urinary incontinence, Sexual satisfaction; Self-concept. 
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INTRODUÇÃO 
 
A incontinência urinária (IU) é uma condição que afecta de forma profunda e dramática a 

qualidade de vida das mulheres, comprometendo o seu bem-estar físico, emocional, 

psicológico e social. Esta condição pode afectar indivíduos de ambos os sexos e idades, 

embora a incidência seja duas vezes superior nas mulheres (HUNSKAAR et al, 2005) 

A IU provoca alterações profundas nas várias dimensões do funcionamento de uma 

mulher, quer pelas limitações fisiológicas impostas pela doença, quer pelo confronto 

psicológico face à inibição social e familiar, o que determina que o número de pessoas que 

apresenta esta condição possa ser superior às estatísticas actuais. A vergonha e o medo da 

humilhação e do ridículo levam as mulheres a esconder o seu problema e a adiar a procura 

de aconselhamento médico. 

Na IU uma das áreas que se encontra frequentemente afectada é a da sexualidade e de uma 

forma mais específica a da satisfação sexual. No âmbito do tratamento desta doença a 

dimensão sexual é uma das mais secundarizadas, não obstante constituir uma das 

dimensões da vida das mulheres que mais sofrimento acarreta. A satisfação sexual pode ser 

afectada não só pela presença de alterações fisiológicas ao nível da reposta sexual, mas 

principalmente pelas consequências do impacto emocional, perda de auto-estima e 

sentimentos de inadequação social. 

Na vertente psicológica, o auto-conceito afigura-se como uma dimensão susceptível de 

sofrer alterações em consequência da IU. Apesar de o auto-conceito ser considerado uma 

medida de traço de personalidade, à partida estável, encontra-se organizado de forma 

hierárquica, pelo que à medida que se vão atingindo patamares com maior especificidade, 

esta estabilidade tende a tornar-se menos consistente. As mulheres com IU não dependem 

exclusivamente dos outros para formarem uma visão positiva de si próprias mas são 

influenciadas pelos referenciais habitualmente preconizados pela sociedade, que por sua 

vez estigmatiza a doença, o que pode conduzir a uma reduzida auto-estima e a um auto-

conceito negativo. No entanto, nem todas as mulheres possuem uma visão negativa da sua 

doença, renegando o papel do “doente passivo” e adoptando estratégias que lhes permitam 

manter a independência e o reconhecimento das suas capacidades e competências 
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produtivas. Esta atitude permite modificar o envolvimento psicológico da IU e aumentar o 

auto-conceito das mulheres com IU. 

Ao realizar este estudo pretende-se não só corresponder a uma exigência académica 

respeitante à realização do mestrado em Sexualidade Humana, mas também fazer face a 

um projecto pessoal e profissional como enfermeira especialista em saúde materna e 

Obstetrícia. 

A escolha da problemática deste trabalho de investigação baseia-se na importância que a 

condição da incontinência urinária obteve na mente da investigadora, pois o 

desenvolvimento da actividade profissional na área da saúde da mulher comporta o desafio 

de procurar constantemente novas e melhores formas de actuação junto das utentes.  

A investigação é um processo que permite solucionar problemas e fenómenos relacionados 

com o quotidiano de uma sociedade, contribuindo para a aquisição de novos 

conhecimentos, permitindo sistematizá-los e organizá-los de forma a atingir respostas às 

questões da investigação. 

Neste sentido, ressaltou da experiência profissional da investigadora, como enfermeira, a 

forma como a incontinência urinária afecta a vivência diária das mulheres, os seus 

projectos de vida e a forma como se percepcionam. 

Da necessidade de clarificação da forma como a incontinência urinária afecta a satisfação 

sexual e o auto-conceito das mulheres, nasce a seguinte problemática de investigação: 

“Satisfação sexual e Auto-conceito na Mulher com Incontinência Urinária”. Como fio 

condutor desta problemática considerou-se pertinente criar a questão de partida e 

consequentes questões orientadoras. Assim, a questão de partida é colocada sob a forma da 

seguinte interrogação: “As mulheres com incontinência urinária apresentam alterações 

na satisfação sexual e no auto-conceito?” 

Para permitir uma resposta à questão de partida, foi imprescindível definir o objectivo 

geral, que contribui para a operacionalização da mesma. Deste modo, foi delineado como 

objectivo geral: 
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“Compreender a influência da incontinência urinária na satisfação sexual e auto-

conceito de mulheres na pós-menopausa” 

A presente investigação engloba uma componente teórica e uma prática. Na primeira 

enfatiza-se a fundamentação teórica do estudo, nomeadamente as questões associadas às 

classificações da incontinência urinária, aos mecanismos de continência vesical, à forma 

como se desenrola o mecanismo de resposta sexual e como este pode ser afectado por 

processos patológicos e às dinâmicas associadas à construção do auto-conceito e mais 

especificamente do auto-conceito sexual. Considerou-se também fundamental abordar o 

modelo de orientação do cuidado de enfermagem que promove a autonomia do indivíduo, 

bem como as características e mais-valias da utilização deste modelo, associando e 

realçando as competências do enfermeiro como formador. 

A componente prática é introduzida através das principais questões metodológicas do 

estudo, nomeadamente o capítulo da Metodologia, com a definição dos objectivos gerais e 

específicos, as técnicas de recolha e tratamento de dados e ainda a selecção e a 

caracterização dos participantes no estudo. A apresentação e análise dos resultados 

antecedem as principais conclusões do estudo e as recomendações efectuadas. 
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1 – INCONTINÊNCIA URINÁRIA: DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO 

A INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY (1991) define a incontinência urinária 

(IU) como uma condição em que a perda involuntária de urina constitui um problema 

social ou higiénico e que pode ser objectivamente demonstrada. A declaração de consenso 

do National Institute of Health dos Estados Unidos da América de 1988 (NIH 

CONSENSUS STATEMENT, 1988) define que a incontinência urinária é a perda 

involuntária de urina tão grave que tem consequências sociais e/ou higiénicas e que 

constitui um problema clínico major. A mesma entidade define também que existe uma 

causa significativa de incapacidade entre a incontinência urinária, a percepção de saúde e a 

satisfação sexual. 

A incontinência urinária constitui um importante problema médico, com repercussão social 

e económica, acarretando problemas de saúde adicionais e piorando a qualidade de vida do 

doente. Trata-se de uma situação que não deve ser ignorada ou desvalorizada, pelo que 

qualquer perda involuntária de urina após os cinco anos de idade deverá ser considerada e 

tratada como uma verdadeira incontinência urinária (SILVA, 2002). 

Estudos realizados em 1999 por DONOVAN E HUNSKAAR et al, revelam que a 

incontinência urinária perturba a vida de 20% das mulheres adultas, sendo a prevalência de 

10-25% entre os 15 e os 64 anos e de 15-30% após os 60 anos. Um estudo dos mesmos 

autores corrobora esta informação com os valores de prevalência no início da vida adulta 

de 20-30%, um pico de 30-40% na meia-idade e um acréscimo na mulher idosa (30-50%). 

No estudo realizado em 1999 por SILVA et al, em mulheres adultas de duas freguesias da 

cidade do Porto, num total de 762 participantes, a prevalência pontual de incontinência 

urinária foi de 17,8% e “durante a vida” de 28,2%. Em Portugal, e segundo um estudo do 

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (1995) na população portuguesa, devem existir 

342353 indivíduos que sofrem de incontinência urinária, sendo 92513 (2,6%) do sexo 

masculino e 249840 (5,8%) do sexo feminino. Este estudo foi realizado sobre uma amostra 

representativa da população portuguesa de 49718 indivíduos. Também foi possível 

concluir através deste estudo que a região centro apresenta a mais elevada prevalência 

relativa de IU com 5,9%, seguindo-se por ordem decrescente de importância relativa, o 
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Algarve (4,6%), o Alentejo (4,0%), a região de Lisboa e Vale do Tejo (3,5%) e por último 

a região do norte do país (2,6%). 

Em mulheres Norte-americanas a prevalência pontual de incontinência urinária foi 

avaliado em 30,7% e "durante a vida" em 58% (BURGIO et al, 1991), tendo um estudo 

realizado em mulheres Norte-americanas idosas encontrado uma prevalência pontual de 

49%; em mulheres de etnia Chinesa residentes em Hong Kong a prevalência pontual foi 

18,5% e "durante a vida" 34% (MASS, 1997), tendo outro estudo realizado na mesma 

população encontrado uma prevalência pontual de 13% (BRIEGER et al, 1997); em idosas 

Japonesas a prevalência pontual encontrada foi 9,8% (NAKANISHI et al, 1997); numa 

amostra de mulheres da Irlanda do Norte com idades compreendidas entre 35 e 74 anos, 

33,5% declararam ter incontinência urinária "às vezes" e 23,4% "muitas vezes" (DOLAN 

et al, 1999). 

Mais alguns estudo realizados sobre prevalências da incontinência urinária feminina 

revelaram valores que variam entre 10% e 30% para as mulheres entre os 15 e 64 anos 

(KRAUSE, WELLS, HUGHES, BRINK & MAYER, 2003), os 14 e 71,5% entre os 40 e 

60 anos (VAN DER VAART, DE LEEUW, ROOVERS & HEINTZ, 2002), os 20 e 45% 

acima da meia-idade (STACH-LEMPINEN, KUJANSON, LAIPPALA & METSANOJA, 

2001), 26 a 31% para todas as idades (HAGGLUND, WALKER-ENGSTROM, LARSON 

& LEPPERT, 2001), 8 a 51% (O’CONOR, JOHANNESSON, HASS & KOBELT-

NGUYEN, 1998), ou os 5 a 35% em idosos (DUGAN et al, 1998). 

Assim, nos diversos estudos, factores como diferenças na definição de caso, na selecção da 

amostra, na sua composição etária, no número de partos, no índice de massa corporal das 

mulheres, bem como variações da carga genética ou ambiental poderão estar implicados e 

ser a causa para a variabilidade das prevalência encontradas. 

Fazendo uma abordagem histórica a esta temática é possível observar que os contornos 

desta condição têm permanecido ocultos no seio do quotidiano das mulheres. A relutância 

manifestada pela verbalização deste constrangimento conduz a situações progressivamente 

mais graves, com repercussões sociais, económicas e psicológicas.  
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Num estudo realizado por SILVA et al (1999) estimou-se que 40,3 % das mulheres que 

referiram alguma vez ter tido um episódio de incontinência urinária, procurou o apoio de 

um profissional de saúde. No caso das mulheres com incontinência urinária diária estima-

se que 36,4% procuraram ajuda especializada para o seu problema.  

No Reino Unido só 13,3% das mulheres incontinentes verbalizaram ao médico a 

incontinência urinária, apesar de 35% admitirem que esta condição afecta a sua vida 

(HARRISON e MEMEL, 1994). Em Espanha (ARAN e ORTEGA, 1994) 22,3% das 

mulheres incontinentes procuraram ajuda médica, tendo verbalizado que a incontinência 

urinária é “um problema de mulheres” e por isso não consultaram o médico. Na Nova 

Zelândia, 33% consultaram um médico apesar de 50% desejarem ajuda. Devido a 

considerarem a incontinência como um acontecimento normal do envelhecimento (LARA 

e NACEY, 1994). Em mulheres de etnia Chinesa residentes em Hong Kong 66,1% 

consultaram um médico, sendo a incontinência considerada um problema menor (MASS, 

1997). Na Irlanda do Norte, 19,9% das mulheres incontinentes referiram ter consultado o 

seu médico de família, mas este valor aumenta para 40% quando se considera apenas os 

casos mais graves (DOLAN et al, 1999). Numa amostra de uma população urbana da 

Suécia, apesar de os autores terem verificado que a existência de incontinência urinária 

influenciava negativamente a qualidade de vida das mulheres, apenas 6% tinham 

consultado um médico (SIMEONOVA et al, 1999). 

A vergonha, a ideia pré-concebida de que a IU faz parte das alterações fisiológicas do 

envelhecimento e o receio de que os tratamentos acarretem dor ou necessidade de 

disponibilidade temporal, constituem-se como os principais factores para que esta doença 

tenha sido mantida escondida (WEIN, 2000). 

A difusão da IU através dos meios de comunicação social, bem como a maior 

disponibilidade dos profissionais de cuidados de saúde primários, contribuiu para que os 

indivíduos com esta condição, se sentissem confortáveis para falar acerca das suas queixas, 

tendo assim acesso a cuidados de saúde diferenciados, no sentido das oportunidades de 

tratamento disponíveis. Este facto conduziu também a um progressivo desenvolvimento 

das técnicas de tratamento cirúrgicas e/ou farmacológicas. 
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1.1. ANATOMIA DO SISTEMA URINÁRIO  

Pode-se dizer que os mecanismos de continência assentam na integridade estrutural e 

funcional da bexiga e da uretra.  

A bexiga é um órgão muscular forrado por um epitélio de transição - o urotélio. A 

principal estrutura muscular da bexiga é o detrusor, cujas fibras musculares constituem 

uma espécie de rede que lhe confere a capacidade de se distender e contrair de forma 

concêntrica. 

Uma outra estrutura muscular de forma triangular, o trígono, localiza-se na base da bexiga 

e desempenha um importante papel nos mecanismos fisiológicos da região. Nesta região, 

localiza-se o chamado colo vesical, zona onde se inicia a uretra e onde as fibras musculares 

do detrusor são predominantemente circulares, dispondo-se no seio de tecido 

mesenquimatoso que confere a esta zona uma firmeza característica.  

Através do colo vesical passam para a uretra algumas fibras do trígono que aí se fundem 

com fibras musculares. No homem, as fibras do trígono continuam até ao veru montanum 

e, na mulher, descem até níveis variáveis e menos definidos (SANDVIK, 2005). 

Na mulher há diferenças anatómicas comparativamente com o homem, ao nível do 

aparelho urinário inferior. O detrusor é, em regra, mais fino e a capacidade da bexiga 

maior, mas é em termos da uretra que as diferenças são mais pronunciadas. Na mulher, a 

uretra prolonga-se apenas por três a quatro centímetros, do colo da bexiga até ao meato 

externo, inserida na camada adventicial da parede vaginal anterior. De uma forma geral, 

pode-se dizer que os esfíncteres são menos diferenciados e as suas fibras mais dispersas 

pela uretra. O colo vesical consiste numa unidade de músculo liso e as fibras musculares 

do detrusor são substituídas na região do colo por fibras mais finas mas que não se 

orientam de uma forma circular como no esfíncter pré-prostático do homem. Os feixes 

musculares na mulher distribuem-se, oblíqua ou longitudinalmente, na parede da uretra. 

Não há assim um verdadeiro esfíncter de fibras circulares no colo vesical e por isso a sua 

contracção não desempenha um papel muito significativo na contenção da urina.  
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A parede da uretra feminina compreende uma camada muscular externa e uma mucosa que 

a forra. A camada muscular consiste numa bainha externa de músculo estriado - 

rabdoesfíncter - e numa camada interna, de tecido muscular liso. A camada muscular lisa 

estende-se desde o colo vesical até ao meato. As fibras do rabdoesfíncter dispõem-se de 

forma circular e formam uma bainha que é mais espessa no terço médio da uretra, zona 

onde rodeia completamente o canal. O rabdoesfíncter estende-se às porções proximal e 

distal da uretra, sendo nestas zonas muito pouco desenvolvido na sua face posterior. Este 

esfíncter, embora menos desenvolvido do que o do homem, tem capacidade para se manter 

contraído prolongadamente, e provocar, assim, um aumento eficaz da pressão uretral, 

sobretudo no seu terço médio. Todavia, quando isolado, não actua de uma forma eficaz. O 

funcionamento eficaz dos esfíncteres uretrais femininos depende da manutenção em 

posição anatómica correcta do aparelho urinário inferior, o que é conseguido por 

mecanismos de suporte (SILVA, 2002).  

A correcta posição anatómica da uretra é muitas vezes difícil de entender na mulher 

incontinente. A convergência pélvica do aparelho urinário, genital e intestinal, bem como 

das estruturas que os suportam, tornam com frequência difícil a interpretação da clínica e 

da fisiopatologia da incontinência. Contudo, sabe-se que para além dos órgãos envolvidos, 

estruturas como o pavimento pélvico, o arco tendinoso, os músculos elevadores do ânus e 

suas fáscias e estruturas ligamentares - pubouretrais, uretropélvicos, vesicopélvicos e 

cardinais - são fundamentais no suporte da uretra feminina. O colo vesical e uretra devem 

estar de tal forma posicionados que, durante situações de esforço, a transmissão da pressão 

abdominal se deve realizar sobre o terço inicial da uretra. Assim deve-se proceder ao seu 

encerramento e oscilação, também com encerramento do ângulo vésico-uretral posterior, 

criando-se um efeito "valvular" ao nível do colo vesical e impedindo a perda de urina. Esta 

correcta transmissão de pressões sobre o mecanismo anatómico da continência, depende 

das estruturas ligamentares e de suporte que, quando estão fragilizadas, originam um 

incorrecto posicionamento com transmissão da pressão abdominal apenas à bexiga, 

conduzindo à incontinência urinária de esforço, cujo conceito vai ser de seguida clarificado 

(SILVA, 2002).  

As diferentes formas de incontinência apresentam etiologia e fisiopatologia específicas, 

cuja compreensão é fundamental para obter sucesso terapêutico. É contudo importante 
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compreender que muito raramente há factores isolados na etiopatogenia da incontinência 

urinária. Habitualmente existem patologias e condições várias que se associam em grau 

variável, de doente para doente, de patologia para patologia, conduzindo à incontinência. 

Desta forma, o problema deve ser encarado como multifactorial, por vezes complexo e 

com muitos aspectos ainda sob intensa investigação (SILVA, 2002).  

1.2. FISIOLOGIA DA MICÇÃO 

O objectivo da formação da urina é regular o conteúdo de água e a composição electrolítica 

dos líquidos orgânicos. Embora se possam perder líquidos e electrólitos através de outros 

meios, como são exemplo o suor e as fezes, os rins são os responsáveis pela regulação do 

meio interno do nosso organismo. 

A função excretora renal é essencial para a manutenção da vida e uma das suas 

características mais peculiares é a capacidade de adaptação a grandes variações da carga 

hídrica, tendo como um dos principais factores intervenientes, os hábitos de vida de cada 

indivíduo. 

A unidade funcional do sistema urinário é o nefrónio, existindo cerca de um milhão de 

nefrónios em cada rim. Cada nefrónio é constituído por um glomérulo, onde, após a 

passagem de sangue, se inicia o processo de formação de urina. Ao longo deste processo, 

algumas substâncias são reabsorvidas e outras são excretadas, sendo estas últimas 

transportadas através dos ureteres para a bexiga, onde ficam temporariamente armazenadas 

(SILVA, 2002). 

A bexiga, a uretra e os esfíncteres, os músculos envolventes, a inervação autonómica e 

somática e os neurotransmissores, são peças fundamentais, cuja interacção e equilíbrio 

harmonioso resulta no estabelecimento da continência urinária. 

A dinâmica vésico-esfincteriana compreende três fases: Fase de Enchimento, Fase de 

Armazenagem e Micção. As duas primeiras, que correspondem ao período em que a urina, 

vinda dos ureteres, vai enchendo a bexiga, onde se acumula, podem considerar-se como 

uma fase única, à qual se segue a micção. Para que a fase de enchimento/armazenagem se 

processe é preciso que determinados mecanismos o permitam; esses mecanismos têm que 
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evitar que a urina saia involuntariamente para o exterior, isto é, que contenham a urina na 

bexiga. São os chamados Mecanismos de Continência (SILVA, 2002).  

Na fase de enchimento vesical, a bexiga vai enchendo sem aumento de pressão e a pressão 

uretral vai manter-se elevada de modo a que se mantenha a continência. A disposição 

arquitectónica da junção vesicoesfincteriana desempenha um papel importante na 

manutenção da continência e no esvaziamento harmonioso da bexiga. Para que o estado de 

continência possa ser permanente, o esfíncter externo e os músculos elevadores do ânus 

servem como suporte, sendo que mesmo em permanente estado de contracção, estes 

possam contrair-se ainda mais, para impedir a perda de urina em condições de stress. 

De acordo com SILVA (2002), uma vez atingida a capacidade máxima da bexiga (350ml-

650ml), os receptores do interior do músculo detrusor emitem sinais aos centros corticais 

do cérebro para se iniciar a fase de esvaziamento. Esta ocorre quando existe contracção do 

músculo detrusor, relaxamento esfincteriano e relaxamento dos músculos elevadores do 

ânus. 

Para iniciar o processo da micção é necessário que o córtex cerebral reconheça o desejo de 

urinar e decida o momento de esvaziamento da bexiga. Quando tal desejo é devidamente 

reconhecido, a uretra encurta-se e verifica-se a diminuição da resistência do fluxo. 

Consequentemente, a bexiga liberta o seu conteúdo sob controlo voluntário, que depende 

directamente de uma actividade coordenada da uretra e do músculo detrusor. Este contrai-

se devido à estimulação por parte dos receptores colinérgicos parassimpáticos. 

Assim, o reflexo da micção é completamente autónomo por parte da espinal-medula mas 

pode ser facilitado ou inibido por centros cerebrais, ou seja, com perfeito conhecimento do 

indivíduo. 

O correcto funcionamento desta dinâmica de enchimento e de esvaziamento vesical exige 

integridade de todas as estruturas, nomeadamente, coordenação vesicoesfincteriana, sendo 

fundamental a integridade das vias nervosas. Reconhece-se hoje o papel igualmente 

importante das estruturas musculares envolventes, bem como o dos neurotransmissores 

envolvidos. 
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1.3. FACTORES DE RISCO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

Existem vários factores de risco que estão associados à incontinência urinária feminina e 

que podem actuar de forma multifactorial no desencadeamento desta condição. 

1.3.1. Idade 

Na mulher, alterações nas estruturas que apoiam a bexiga, assim como a diminuição na 

pressão do mecanismo de encerramento da uretra própria do processo de envelhecimento, 

podem provocar algum grau de incontinência urinária (WARREN et al 2002). De acordo 

com SILVA et al (1999) nas mulheres portuguesas a incontinência urinária, bem como a 

frequência e gravidade dos episódios, está directamente relacionada com o aumento da 

idade, o que vai ao encontro de resultados encontrados por outros investigadores (ARAN e 

ORTEGA, 1994, SIMEONOVA et al, 1999, DOLAN et al, 1999). 

A instabilidade do músculo detrusor é responsável, segundo SILVA et al (1999) por 70% 

dos casos de incontinência urinária, surgindo em consequência de doenças do sistema 

nervoso central, tumor vesical ou pélvico, e obstipação (com grande massa fecal). 

A menopausa, associada ao envelhecimento, constitui-se também como um dos factores de 

risco associado à incontinência urinária, devido à diminuição dos valores de estrogéneo e à 

consequente atrofia e alteração de posição da uretra (SILVA, 1999). 

1.3.2. Multiparidade 

O estudo realizado por SILVA et al (1999) revelou que também em Portugal há uma forte 

associação positiva entre a ocorrência de incontinência urinária e o número de partos, 

devido à maior probabilidade de aparecimento de lesões a nível do pavimento pélvico. 

Assim, o parto por via vaginal “…pode lesar o suporte pélvico da bexiga, de modo a que 

esta e a uretra percam a sua posição normal acima do diafragma pélvico. À medida que 

isso acontece, a uretra encurta-se e o ângulo uretrovesical normal, importante para o 

encerramento do esfíncter uretral, desaparece” (SILVA et al, 1999, p. 18-19).  

De acordo com HUNSKAAR et al (1999) foram encontrados menos relatos de 

incontinência urinária em mulheres nulíparas em qualquer idade do que em mulheres 

multíparas devido às explicações subjacentes à associação entre o parto e a incontinência 
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urinária. Estas explicações estão relacionadas com o relaxamento do pavimento pélvico, 

devido ao enfraquecimento e estiramento dos músculos e tecidos durante o trabalho de 

parto, bem como com as lesões que podem ocorrer devido a lacerações espontâneas, o que 

por sua vez vai interferir com a boa capacidade de funcionamento do esfíncter uretral. 

1.3.3. Parto vaginal, histerectomia e obesidade 

Num estudo com 1700 mulheres, realizado por L. PEYRAT et al (2002), foram avaliados 

os principais factores de risco epidemiológico na incontinência urinária, tendo-se 

demonstrado que a prevalência de incontinência urinária aumenta no caso de parto vaginal 

e histerectomia. O parto por via vaginal está associado à ocorrência de lesões a nível do 

pavimento pélvico, danificando o suporte pélvico da bexiga, de modo a que esta e a uretra 

percam a sua posição normal acima do diafragma pélvico. À medida que isso acontece, a 

uretra encurta e o ângulo uretrovesical normal, importante para o encerramento do 

esfíncter uretral, desaparece. 

De acordo com HUNSKAAR et al (1999) a obesidade é também considerada como um 

factor de risco para o aparecimento da incontinência urinária, visto que o excesso de peso 

pode conduzir a tensão crónica nos tecidos, estiramento e enfraquecimento dos músculos, 

nervos e estruturas do pavimento pélvico. Os níveis elevados de índice de massa corporal 

estão associados a incontinência urinária de esforço devido a razões mecânicas, tal como 

evidenciado pelo estudo de SILVA (1999). 

1.3.4. Outros factores 

Existem diversos estudos (HUNSKAAR et al, 1999) que apontam para factores mais 

inespecíficos como sendo causais da incontinência urinária, tais como os antecedentes 

genéticos e familiares, o tabagismo (danos nas sustentações uretrais e vaginais pela tosse 

crónica, alterações na síntese e na qualidade de colagéneo, contracções do detrusor 

induzidas pela nicotina do cigarro), o consumo de fármacos (sedativos ou hipnóticos, 

diuréticos, anti-colinérgicos, agonistas e antagonistas dos receptores adrenérgicos, 

bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores dos enzimas conversores da angiotensina), 

as doenças neurológicas (diabetes mellitus, hérnias discais, doença de Parkinson, acidentes 

vasculares cerebrais ou doença de Alzheimer) e as perturbações cognitivas. 
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1.4. TIPOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

Na Incontinência Urinária Esforço (IUE - perda de urina em situações de esforço, na 

ausência de contracções vesicais) há um aumento da pressão abdominal que se transmite à 

bexiga de forma incorrecta. A pressão vesical ultrapassa a pressão uretral e esfincteriana, 

ocorrendo perda de urina. Em qualquer circunstância, deverá ocorrer um aumento da 

resistência uretral que evite a perda de urina em situações de esforço (L. PEYRAT et al, 

2002).  

A continência nas situações de esforço é mantida à custa de importantes mecanismos 

anatómicos e funcionais de encerramento - mucosa uretral, músculos esfincterianos 

uretrais e periuretrais, correcto posicionamento anatómico do mecanismo de continência - 

verificando-se que na IUE ocorre falência dos mecanismos de encerramento - isto é, da 

uretra - durante o aumento súbito da pressão abdominal.  

A vascularização da mucosa e o invólucro muscular da submucosa da uretra constituem 

um esfíncter mucoso que permite a coaptação uretral durante as situações de esforço. Estas 

características da uretra são perdidas no défice de estrogéneos, após cirurgias, radioterapia 

ou processos inflamatórios locais, contribuindo para a instalação de incontinência (SILVA, 

2002).  

A musculatura lisa da uretra e colo vesical e o músculo liso e estriado esfincteriano 

contribuem de forma importante para a continência. As agressões locais – traumatismos do 

parto, cirurgias pélvicas e endoscópicas, processos inflamatórios locais, doenças 

metabólicas, défice de estrogéneos, envelhecimento – originam lesões neurológicas locais 

e fibrose, que vão contribuir de modo muito relevante para a instalação de IUE por falha 

do mecanismo de encerramento (HASLAM, 2004).  

Considera-se hiperreflexia a Incontinência de Urgência de origem neurógena 

(traumatizados medulares, esclerose múltipla) e instabilidade a incontinência de urgência 

de origem não neurógena, podendo esta ser sensorial ou motora. Na incontinência de 

urgência de natureza sensorial, que ocorre por exemplo nas cistites, cálculos ou neoplasias, 

há uma hipersensibilidade da bexiga ou uretra, que desencadeiam forte desejo miccional na 

presença de pequenos volumes; os sintomas frequentemente aliviam muito pouco com a 
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micção, apesar do forte desejo miccional. Na incontinência de urgência de natureza 

motora, verificam-se contracções não inibidas do detrusor na ausência de doença 

neurológica; trata-se habitualmente de doença do detrusor, consequente de obstrução, 

envelhecimento ou patologia desconhecida (HASLAM, 2004).  

Nesta situação, há um problema no enchimento/armazenamento de urina em que o doente é 

incapaz de inibir as contracções vesicais, sejam elas de origem neurógena (hiperreflexia) 

ou não (instabilidade). Mantendo-se desconhecidas as causas da instabilidade do detrusor, 

sabe-se contudo as situações a que está mais frequentemente associada – obstrução, bexiga 

não madura (congénita), envelhecimento, processos inflamatórios pélvicos e uretrais – 

parecendo haver vários mecanismos envolvidos: perca da inibição central ou periférica; 

aparecimento de vias reflexas resistentes ao controle central; arcos reflexos alterados; 

aparecimento de factores de crescimento de neurotrofinas. 

Na Incontinência Mista, há uma associação de incontinência de urgência e de 

incontinência de esforço. Sendo a fisiopatologia igualmente mista, é todavia fundamental 

saber qual a componente mais determinante para as perdas e qual a forma primária de 

incontinência.  

De acordo com HASLAM (2004), a IU após cirurgia pélvica (amputação abdomino-

perineal, cirurgia do cólon e recto, histerectomia, cirurgia de prolapso) ocorre em 10 a 20% 

dos doentes, sendo três vezes mais frequente na mulher que no homem. Em consequência 

deste tipo de cirurgia, importa apesar de tudo referir que a obstrução e retenção são 

complicações mais frequentes que a incontinência. A lesão neurológica directa (nervo 

pélvico, plexo hipogástrico, nervo pudendo) é a causa mais frequente de incontinência 

urinária após cirurgia pélvica, condicionando obstrução ou incontinência, conforme as 

lesões produzidas. O aparecimento de instabilidade com incontinência de urgência, é 

frequente podendo tal ocorrer por lesão directa do detrusor, alteração dos arcos reflexos ou 

em consequência de lesão neurológica que condicione obstrução. As lesões vasculares, 

sobretudo as perdas hemorrágicas com isquémia dos tecidos locais e as lesões musculares 

do pavimento pélvico, constituem factores muito importantes na instalação dos sintomas 

destes doentes. Em estados avançados de doenças neoplásicas, a invasão dos tecidos 

perivesicais e periuretrais, com lesão neurológica e muscular directa, origina com 
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frequência incontinência, seja de urgência ou por insuficiência esfincteriana (HASLAM, 

2004).  

A Incontinência por Regurgitação ("Overflow") tem como causas mais frequentes, o 

aperto da uretra, doenças do colo vesical, prolapso ginecológico ou patologias congénitas 

como por exemplo as válvulas da uretra posterior. Trata-se de situações patológicas que 

causam obstrução ao esvaziamento da bexiga. Esta obstrução reflecte-se no detrusor, 

originando alargamento do espaço entre as células, aumento do colagéneo e hipertrofia do 

músculo liso. Deste modo, perde-se as capacidades elásticas do detrusor, com instalação de 

uma bexiga demasiado cheia, que extravasa e perde a capacidade de encher sem aumento 

de pressão (compliance), surgindo a instabilidade que conduz à incontinência (SILVA, 

2002).  

Não pode ser esquecido que a incontinência urinária pode ser agravada ou desencadeada 

pela ingestão de medicamentos. Este conceito deve estar presente, sobretudo na elaboração 

da história clínica, particularmente quando estamos perante doentes idosos, muitas vezes 

medicados com vários tipos de fármacos. Os anti-hipertensores são fármacos 

extremamente usados no dia-a-dia e que podem causar ou agravar a incontinência urinária. 

Os inibidores da ECA, podem provocar tosse seca e deste modo agravar uma incontinência 

urinária prévia. Os alfa-bloqueantes, podem diminuir a pressão de encerramento uretral e 

deste modo originar incontinência urinária. Por outro lado os bloqueadores dos canais de 

cálcio reduzem a contractilidade do músculo liso da bexiga, originando incontinência 

urinária por regurgitação; podem ainda provocar edemas periféricos, que ao serem 

reabsorvidos à noite, com o decúbito, originam nictúria e por vezes incontinência urinária 

(SILVA, 2002).  

As medicações com efeitos anticolinérgicos (antidepressivos, opiáceos, antipsicóticos) 

reduzem a contractilidade vesical e deste modo conduzem à incontinência urinária por 

regurgitação. Há diversos medicamentos para constipações ou síndromes gripais, de venda 

livre, mas com efeito alfa-adrenérgico, que podem aumentar a resistência uretral, 

conduzindo a incontinência por regurgitação. Os sedativos (benzodiazepinas, álcool) 

podem causar confusão mental e perturbar a mobilidade do doente, conduzindo à perda 

involuntária de urina (HASLAM, 2004).  
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Desta forma, é possível concluir que a complexidade desta patologia se manifesta desde a 

sua fisiopatologia, passando pelos factores envolvidos na etiologia, até aos mecanismos 

anatómicos que determinam o funcionamento do sistema urinário. A própria complexidade 

de cada indivíduo, mais particularmente na esfera da sexualidade, determina que a 

interacção entre a mesma e a incontinência se reporte a dados multifactoriais cuja análise 

deve ser cuidadosa e individualizada. 

1.5. INCONTINÊNCIA URINÁRIA E QUALIDADE DE VIDA 

O conceito de qualidade de vida tem vindo a aumentar de importância na última década. A 

qualidade de vida é um constructo importante que pode ser aplicado aos vários níveis, da 

medicina à saúde pública, da sociologia à economia e da política à psicologia, no entanto 

permanece uma falta de transparência na definição do conceito (RIBEIRO, 1994, 2003, 

2005; WALLANDER & SCHMITT, 2001). 

A saúde engloba, além dos indicadores somáticos, indicadores psicológicos e sociais, tais 

como, a forma como a pessoa se sente, psicológica e fisicamente, e como ela gere a sua 

relação com as outras pessoas e funções do seu quotidiano. Esta forma de percepcionar a 

saúde é denominada Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QVRS/Health-Related 

Quality of Life - HRQOL). É descrita como um constructo que engloba componentes do 

bem-estar e funções físicas, emocionais, mentais, sociais e comportamentais, como são 

percebidas pelos próprios e pelos outros (RAVENS-SIEBERER & EUROPEAN 

KIDSCREEN GROUP, 2001; RAJMIL & EUROPEAN KIDSCREEN GROUP, 2004; 

GASPAR, MATOS, RIBEIRO & LEAL, 2005). 

O conceito de qualidade de vida da OMS inclui uma perspectiva cross-cultural: a 

qualidade de vida é descrita como uma percepção individual sobre a própria posição na 

vida num determinado contexto cultural e sistema de valores nos quais o indivíduo vive, e 

em relação aos seus objectivos, expectativas, metas e preocupações/interesses. Este 

conceito positivo de saúde enfatiza os recursos pessoais e sociais, assim como as 

capacidades físicas do indivíduo (WHO, 2000). A saúde surge como o domínio mais 

importante da qualidade de vida em geral (RIBEIRO, 1994, 2003, 2005). 

De acordo com MCGROTHER et al (2001) é importante considerar a gravidade da 

incontinência urinária não apenas em relação à gravidade da sintomatologia mas também 
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ao impacto psicológico e social, que está relacionado com a forma como a IU afecta as 

actividades de vida diárias, as actividades sociais, as relações e as emoções e de uma forma 

geral, com a qualidade de vida. Esta noção vai ao encontro das ideias de THOM (2000), 

segundo o qual os efeitos da IU abrangem muito mais do que os aspectos físicos, 

influenciando o bem-estar psicológico, as funções sociais e as interacções afectivas, bem 

como os relacionamentos sexuais e familiares. De acordo com este autor existem aspectos 

concretos em relação à qualidade de vida que são afectados pela incontinência urinária: 

1. Domésticos: necessidade de roupa interior e de cama adequadas, bem como de 

cuidados especiais com a mesma (roupa mais escura para esconder sinais de perdas 

de urina). Podem existir alterações na relação conjugal por afastamento e rejeição 

de contacto sexual. 

2. Médicos: maior risco de problemas cutâneos relacionados com a exposição 

frequente à urina, assim como de infecções urinárias. 

3. Ocupacionais: faltas ao emprego e/ou problemas no cumprimento dos horários 

devido à necessidade frequente de idas à casa de banho. 

4. Actividade física: limitação e/ou cessação da actividade física/exercício por receio 

de perdas frequentes e em abundante quantidade. 

5. Psicológicos: diminuição da auto-estima e auto-conceito, sentimento de perda de 

controlo e de nojo pelo próprio corpo. Surge também o receio e ansiedade de que os 

outros sintam o cheiro a urina. 

6. Sexuais: rejeição de contacto mais íntimo, o que inclui relações sexuais, com o 

companheiro. 

7. Sociais: limitação e/ou cessação de actividades de tempos livres, limitação de 

viagens e passeios e diminuição de interacções sociais e familiares. 

De acordo com o autor anteriormente mencionado, os efeitos da incontinência urinária na 

qualidade de vida apresentam um impacto superior quando comparado com outras 

patologias, como é o caso da diabetes tipo II, principalmente no que diz respeito aos 

aspectos físicos, emocionais e sociais. 
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Segundo MCGROTHER et al (2001) os indivíduos com incontinência urinária 

desenvolvem estratégias adaptativas face às situações que podem significar desconforto, o 

que implica que restrinjam a sua presença em determinadas actividades, tais como passeios 

ou viagens prolongadas, bem como actividades mais exigentes do ponto de vista físico ou 

que impliquem um contacto social mais próximo. Desta forma, não só as actividades 

sociais são afectadas, mas também os contactos mais íntimos com o companheiro vão 

sendo gradualmente evitados, de acordo com a evolução da doença, o que de uma forma 

geral contribui para uma diminuição da qualidade de vida. 

Em relação ao tipo de incontinência urinária, GRIMBY et al (1993) realizaram um estudo 

onde se evidenciaram níveis significativamente mais elevados de dificuldades emocionais 

e isolamento social em mulheres com IU de urgência e mista do que as que sofrem de IU 

de esforço. Também as mulheres com IU de urgência apresentam mais distúrbios do sono 

do que o grupo de controlo, o que contribui para uma diminuição da qualidade de vida. 

Ao encontro destes dados vem um estudo realizado por KELLEHER et al (1997) e 

utilizando o King’s Health Questionnaire, que demonstrou que as mulheres com IU de 

urgência apresentam uma maior diminuição da qualidade de vida, atribuível à sua 

sintomatologia urinária, do que as que apresentam IU de esforço, ou do que as que 

apresentam sintomas urinários mas cujos resultados urodinâmicos são normais. 

A utilização de questionários como forma de avaliar a qualidade de vida das mulheres com 

IU está relacionada com o forte impacto que esta condição representa para a vida das 

mulheres, visto que um instrumento para mensuração da qualidade de vida permitirá 

avaliar o resultado do tratamento escolhido e facilitará a comparação de estudos realizados 

em locais diferentes, utilizando tratamentos diferentes, em populações semelhantes. 

Existem questionários específicos que avaliam aspectos próprios da gravidade e do 

impacto dos sintomas urinários na vida das mulheres, como: Bristol Female Lower 

Urinary Tract Symptoms (BFLUTS), Quality of Life in Persons with Urinary Incontinence 

(I-QoL), Stress Incontinence Questionnaire (SIQ) e King’s Health Questionnaire (KHQ) 

(KELLEHER et al, 2000). 

O questionário Bristol Female Lower Urinary Tract Symptoms é essencialmente usado 

para avaliar o impacto dos sintomas da incontinência urinária. As questões focam mais o 

grau de incómodo do que o problema causado às mulheres. 
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Os questionários Quality of Life in Persons with Urinary Incontinence (I-QoL) e Stress 

Incontinence Questionnaire (SIQ) avaliam o impacto dos sintomas urinários de uma 

maneira geral. As questões são utilizadas para avaliar todos os domínios da qualidade de 

vida e as frases são construídas para atingir somente mulheres com incontinência urinária, 

evitando co-morbilidades (KELLEHER et al, 2000). 

De entre os questionários específicos, destaca-se o King’s Health Questionnaire por usar 

ambos os métodos de avaliação, tanto a presença de sintomas de incontinência urinária, 

quanto o seu impacto relativo, o que leva a resultados mais consistentes. Permite uma 

mensuração global e avalia também o impacto dos sintomas nos vários aspectos da 

individualidade na qualidade de vida (KELLEHER et al, 2000). 

O termo qualidade de vida representa um enfoque multidimensional. Apesar de possuir 

muitas definições, é consensual que o seu objectivo é o de avaliar o efeito de determinados 

acontecimentos na vida dos indivíduos. Entre eles, estão incluídas as condições de saúde 

física, funções cognitivas, a satisfação sexual, as actividades do quotidiano, o bem-estar 

emocional e a vida familiar e social. Quando esses acontecimentos estão ligados à saúde, 

baseiam-se em dados mais objectivos e mensuráveis e dizem respeito ao grau de limitação 

e desconforto que a IU acarreta à mulher e à sua vida (SILVA, 1999). 
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2 - SEXUALIDADE: DO NASCIMENTO AO AMADURECIMENTO  

A sexualidade é uma força instintiva essencial para estimular a vida, para a tradução do 

prazer e para o estabelecimento de vínculos amorosos interpessoais. 

Segundo WEEKS (1999, p. 33), a sexualidade é compreendida “...como uma descrição 

geral para as crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e 

historicamente modeladas”. Para PARKER (1999) a teoria da construção social sustenta o 

argumento de que a sexualidade é construída de forma distinta através das culturas e do 

tempo, contrastando com as abordagens antropológicas mais tradicionais de compreensão 

da sexualidade. 

Enquanto os animais praticam sexo predominantemente genital e com finalidade 

reprodutiva, o ser humano vai para além desta actividade. Por isso, a experiência sexual 

entre os seres humanos devia ser considerada como um acontecimento específico e 

inigualável, fonte de e expressão de uma energia vital que temos, mas que não aparece 

subitamente na nossa vida. É o produto final de um longo e natural processo de 

desenvolvimento que começa com o nascimento e envolve quem somos, o que somos, e 

como lidamos com isso numa relação afectiva interpessoal. A experiência de aproximação, 

obtenção de afecto, transmissão de sensações e conservação de vínculos fazem do sexual 

uma matéria complexa, delicada e exigente. 

Um dos campos fundamentais da sexualidade remete-nos para a intimidade física e 

sensorial, cuja busca de variedade de experiências estimula o ser humano a agir. Durante o 

percurso de vida, diversos componentes da função biológica vão-se desenvolvendo e 

modificando, de acordo com os percursos assumidos por cada indivíduo. A reacção sexual 

humana representa uma oportunidade de integração da sexualidade biológica nos nossos 

pensamentos, sentimentos e relações interpessoais. 

A intimidade sexual envolve, no entanto, muito mais do que a relação sexual propriamente 

dita, visto que engloba muito mais que a necessidade e tendência natural para procriar. 

Numa perspectiva psicológica, o conceito de intimidade surge associado ao 

relacionamento conjugal e ao próprio indivíduo e, enquanto processo dinâmico e 

relacional, emerge como elemento de validação, crescimento e desenvolvimento, 

permitindo a diferenciação individual. Desta forma, no conceito de intimidade estão 
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englobados o compromisso numa relação a dois, perante o outro parceiro, assim como todo 

o processo de estruturação, adaptação e individualização próprias. O comportamento 

sexual decorrerá então desta partilha intrínseca e profunda do outro, na intenção de que 

ocorra uma aproximação ainda mais consistente, derivada da plena exposição e aceitação 

mútuas (GOMES, 2003).  

O envolvimento e a partilha do que é privado proporcionam experiências íntimas de 

transmissão mútua de afecto, consideradas como auto-revelações específicas da dinâmica 

do casal. Na análise da intimidade sexual é importante enfatizar o que distingue o “íntimo” 

de outros relacionamentos, ou seja, a percepção dos parceiros da honestidade e da 

autenticidade do outro, sendo que o principal objectivo para o desenvolvimento de 

relacionamentos íntimos é que os parceiros consigam a aceitação um do outro, ou seja, do 

seu autêntico self (GOMES, 2003). Este objectivo só é possível se os indivíduos estiverem 

dispostos a divulgar informação pessoal acerca de si próprios. Assim, a auto-revelação 

permitirá ao indivíduo obter conhecimento sobre si próprio, mas também sobre o outro, 

traçando coordenadas no sentido de que ambos os parceiros conjuguem esforços para 

atenuar a ambiguidade das intenções e a subjectividade na interpretação das reacções 

(GOMES, 2003). 

As motivações do sexo permitem esclarecer as motivações inerentes à própria sexualidade: 

reprodução, reforço das relações diádicas e da intimidade, afirmação da masculinidade ou 

da feminilidade, estímulo e manutenção da auto-estima. Fontes de prazer, redução da 

tensão, correr riscos como fonte de excitação, o exercício de poder ou dominância, a 

expressão de hostilidade e o ganho material. A descrição destas funções permite dividir as 

funções do sexo em funções estritamente sexuais e funções relacionais, pressupondo-se 

que o ciclo de resposta sexual não apresenta grandes variações (BANCROFT, 1983). 

Assim e de acordo com COLEMAN (2000) o conceito de saúde sexual não se encontra 

apenas relacionado com a ausência de patologia, uma vez que envolve a capacidade de 

obtenção de prazer a partir do relacionamento sexual. A saúde e bem-estar sexual 

dependem do próprio bem-estar do indivíduo e da sua auto-estima. É então fundamental 

incentivar a crescente necessidade de solidificação das relações afectivas baseadas na 
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confiança mútua e na partilha entre o casal, podendo ser muito importante a existência de 

uma multiplicidade de formas de expressão sexual.  

As diferenças individuais na forma como se encara a satisfação e o desempenho sexual, 

são determinadas por factores intrínsecos ao indivíduo, ao ambiente em que ele se encontra 

inserido, assim como à especificidade da patologia e a forma como ela altera o 

funcionamento sistémico. A doença crónica ao interferir com a vitalidade, com a aparência 

física, com a função genital e com a interacção social pode criar distanciamento nas 

relações, especialmente nas relações conjugais (GOMES, 2003). 

Entre os factores intrínsecos ao indivíduo encontram-se os aspectos psicológicos, 

relacionados com os processos de coping, com as atitudes e expectativas sexuais, com a 

percepção de qualidade de vida, as respostas emocionais, as características da 

personalidade e a natureza e estado da relação com o parceiro (BRUNDAGE, 

BROADWELL, 1995). 

2.1. DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS 

As disfunções sexuais podem ser definidas por uma perturbação nos processos que 

caracterizam o ciclo de resposta sexual ou pela dor associada à relação sexual, derivadas de 

um ambiente anti-erótico originado no seio do casal (KAPLAN, 1995). As causas que 

estão na base das disfunções sexuais podem ser orgânicas ou não orgânicas, mas a maioria 

dos indivíduos prefere considerar que este distúrbio surgiu em consequência de um 

problema físico e rejeita qualquer sugestão de que a causa possa ser emocional.  

As causas orgânicas relacionadas com as disfunções sexuais envolvem alterações 

hormonais, processos infecciosos, regimes terapêuticos ou o desenvolvimento de doenças 

com cariz de cronicidade que podem proporcionar dificuldades no desempenho sexual, 

assim como o consumo de drogas. Estes factores afectam de igual forma ambos os sexos, 

embora as alterações hormonais relacionadas com o ciclo menstrual, com o uso de 

contraceptivos hormonais orais e com a gravidez tenham um impacto acrescido na mulher.  

As causas não orgânicas ou psicológicas envolvidas são a fuga do contacto sexual ou a 

falha do casal em construir um comportamento sexual excitante e estimulante para os dois, 

bem como a ansiedade e conflito sexual associados ao receio da rejeição e de não 
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corresponder às exigências do companheiro. A ansiedade é uma “…emoção gerada pela 

antecipação de um perigo vago, de difícil previsão e controlo. Transforma-se em medo 

face a um perigo bem identificado. A ansiedade faz-se acompanhar de modificações 

fisiológicas e hormonais características dos estados de activação elevada e, muitas vezes, 

está associada ao comportamento de conservação- retirada ou a condutas de evitamento.” 

(DORON, PAROT, 2001, p.67) 

Outras causas não orgânicas passíveis de serem enunciadas são a tendência para construir 

barreiras defensivas destinadas ao controlo das emoções e adversas ao abandono exigido 

na experiência sexual, assim como a existência de falhas de comunicação e a ausência de 

abertura e sinceridade no seio do casal. Os aspectos psicológicos podem assim incluir 

mensagens culturais conflituosas sobre comportamentos, concepções de género, de 

experiências interpessoais e da interiorização de valores e normas, que vão afectar a 

percepção que o indivíduo tem de si próprio e da sua actuação (KAPLAN, 1995). Neste 

âmbito, encontra-se inserida a condição da incontinência urinária, visto que a ansiedade, o 

receio de ser humilhada e a perda de confiança actuam como impulsores de sentimentos de 

stress e de inquietação. Estes determinam que a expressão e a vivência da sexualidade se 

processe de forma mais contraída e tendencialmente com a acção do factor tempo, poderá 

inclusive ocorrer a negação de contacto sexual e diminuição do desejo sexual (SHING-KAI 

YIP et al, 2003).  

2.1.1. Sistemas internacionais de classificação das disfunções sexuais femininas 

Existem dois sistemas internacionais de classificação das disfunções sexuais, o Manual de 

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-IV-TR), desenvolvido pela 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA, 2002) e a Classificação de 

Transtornos Mentais e de Comportamento da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), desenvolvida pela WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO, 1992). 

Ambos os sistemas tiveram como base os modelos de ciclo de resposta sexual decorrentes 

dos estudos de MASTER E JOHNSON (1974) e de KAPLAN (1981) e segundo 

SEGRAVES (2001) existe entre eles uma profunda colaboração no sentido de fazer 

convergir a informação que contém. 
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O sistema de classificação do DSM-IV-TR (APA, 2002) define as diferentes fases do ciclo 

de resposta sexual e classifica também as disfunções sexuais: 

1. Desejo: fase que diz respeito às fantasias sobre a actividade sexual e ao desejo 

existente em relação à mesma. Inicia-se com qualquer tipo de estimulação de 

carácter sexual que seja excitante para o indivíduo, podendo ser observadas 

alterações fisiológicas. 

2. Excitação: está relacionada com a sensação subjectiva de prazer sexual, 

acompanhada por um acréscimo nas alterações fisiológicas, enunciando-se a 

lubrificação vaginal na mulher e a tumescência do pénis até à erecção no homem. 

No caso particular da mulher, a lubrificação vaginal tem como origem o transudado 

plasmático dos capilares da mucosa vaginal, observando-se um aumento de volume 

do clítoris e dos pequenos lábios, causados pelo ingurgitamento venoso. Esta fase é 

desencadeada por estímulos psicológicos (fantasias ou a presença do objecto do 

desejo), por estímulos fisiológicos (como por exemplo o toque) ou por ambos. 

3. Orgasmo: o orgasmo pode ser definido como uma sensação intensa de prazer que é 

acompanhada por uma série de reacções fisiológicas que ocorrem como culminar 

de uma experiência sexual, seja de coito ou masturbação. Nesta fase, ocorre toda a 

libertação de energia que se foi acumulando ao longo da relação sexual, sendo a 

mais curta, mas também a mais intensa de todas as fases do ciclo de resposta 

sexual. As sensações orgásticas estão relacionadas com descargas eléctricas que 

ocorrem no córtex límbico e com a libertação de endorfinas. Nas mulheres o 

orgasmo é marcado por contracções rítmicas (entre três a quinze) do terço externo 

da vagina, do útero e do esfíncter anal, que se iniciam em intervalos de 0.8 

segundos e depois diminuem de intensidade, duração e frequência. A atenção foca-

se nas sensações corporais internas (concentradas na vagina, clítoris e útero) e a 

experiência subjectiva do orgasmo inclui sensações de intenso prazer, 

independentemente da forma como o orgasmo é obtido. 

4. Resolução: esta é a fase que conclui o ciclo de resposta sexual, através da reversão 

das alterações anatómicas e fisiológicas da excitação. Na mulher, a plataforma 

orgástica desaparece à medida que a vasocongestão diminui, o útero regressa à sua 
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posição inicial e a vagina encurta e estreita. Tanto na mulher como no homem, uma 

camada de suor reveste o corpo e regridem os níveis de excitação sexual. Há uma 

sensação subjectiva de bem-estar generalizado e relaxamento muscular. 

A disfunção sexual é definida pela DSM-IV-TR (APA, 2000) com uma “…perturbação 

nos processos que caracterizam o ciclo de resposta sexual ou dor associada com a relação 

sexual”, geradora de sofrimento para o próprio e fonte de dificuldades no relacionamento 

interpessoal. Podem ser descritas quatro categorias primárias neste sistema de classificação 

de disfunções sexuais femininas: a perturbação do desejo sexual, a perturbação da 

excitação sexual, a perturbação do orgasmo, e a perturbação da dor sexual. Estas 

encontram-se especificadas no que diz respeito aos seus subtipos no quadro 1.  

 

A CID-10 (WHO, p.188, 1992) define a disfunção sexual como a incapacidade de 

“...participar numa relação sexual como se gostaria…”, reconhecendo de uma forma mais 

generalizada a necessidade de haver um mal-estar subjectivo para se chegar a este 

diagnóstico. Na sua classificação de disfunção sexual (quadro 2) a CID-10 faz menção a 

quatro categorias discriminativas: psicológica, orgânica, mista e incerta. 

Em 1999, a Fundação Americana de Doenças Urológicas (FADU) promoveu uma 

conferência internacional com um grupo multidisciplinar, composto por 19 especialistas 

internacionais em sexualidade feminina, para o desenvolvimento de conclusões 

consensuais na área da resposta sexual feminina (BASSON et al, 2000). 

No decurso desta conferência, os especialistas envolvidos definiram disfunção sexual 

feminina como o comprometimento do desejo e excitação sexual, do orgasmo e/ou dor 

sexual, provocando desconforto pessoal significativo. Concluíram que esta condição é um 

problema com múltiplas causas e dimensões, envolvendo determinantes biológicos, 

psicológicos e interpessoais. Acentua-se com a idade, afecta 20 a 50% das mulheres e 

causa um impacto considerável na qualidade de vida e nos relacionamentos interpessoais. 

As conclusões consensuais levantadas nesta conferência estimularam o aperfeiçoamento de 

um novo modelo de ciclo de resposta sexual feminina, desenvolvido originalmente por 

BASSON (2002), uma psiquiatra canadense, investigadora do Centro de Sexualidade da 

Universidade British Columbia, em Vancouver. Este modelo valoriza a resposta e a 
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receptividade feminina, revelando que para muitas mulheres, o desejo por intimidade é o 

desencadeador do ciclo de resposta sexual, em vez de um impulso biológico. 

Encontram-se algumas inovações na sua metodologia classificativa como é o caso da 

definição de desejo sexual hipoactivo, que passa a abranger a falta de receptividade à 

actividade sexual, facto que é comummente encontrado nas mulheres com incontinência 

urinária (SALONIA, 2002). Também se encontram alterações na definição da perturbação 

da excitação sexual, bem como a existência de uma nova categoria de dor sexual não coital 

relacionada com a dor genital recorrente ou persistente induzida por estimulação sexual 

não coital. 

Outra inovação face aos sistemas classificativos do DSM-IV e do CID-10 é o facto de que 

todas as disfunções sexuais são incluídas nesta classificação, independentemente de a sua 

etiologia ser orgânica ou psicogénica.  

Alguns dos especialistas participantes tentaram incluir uma nova categoria de disfunção, a 

desordem de satisfação sexual, quando a mulher não atinge a satisfação subjectiva, mesmo 

vivenciando o desejo, a excitação e o orgasmo. Como não havia dados epidemiológicos e 

clínicos suficientes, esta proposta não foi aprovada, embora ela reflicta a importância dada 

pelos investigadores aos aspectos subjectivos da experiência sexual feminina. Optaram por 

incluir um critério pessoal de desconforto relacionado com a sexualidade, como condição 

necessária para o diagnóstico da maioria das perturbações femininas.  

Para BASSON (2002), muitas mulheres iniciam a experiência sexual em estado de 

neutralidade sexual, isto é, sem motivação suficiente, o que poderia explicar a alta 

incidência de desejo sexual hipoactivo. Nesta condição, ela encontra motivação na procura 

da intimidade emocional, expressa pela necessidade de maior proximidade, compromisso, 

partilha e carinho. Inversamente, experiências negativas anteriores podem afectar a sua 

disponibilidade, fazendo com que ela evite a estimulação sexual. 

Em condições favoráveis, a mulher iniciará uma busca deliberada de estímulos sexuais, 

como o diálogo, música, erotismo escrito ou visual, ou a estimulação física directa, 

desencadeando a excitação e favorecendo a sua receptividade, por intermédio da aceitação 

de estímulos até então indesejados, geralmente relacionados com o aparelho genital. Cria 
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desta forma a reactividade necessária para a continuidade do acto sexual, que seguirá o 

ciclo tradicional: desejo e excitação inter-relacionados e podendo um estimular e fortalecer 

o outro, seguidos da satisfação emocional e física. 

A insatisfação provocada por condições desfavoráveis como a dispareunia, disfunções 

sexuais do parceiro, habilidades sexuais insuficientes, efeitos de medicação ou condições 

relacionadas com o aparelho genital (como é o caso da incontinência urinária), podem 

levá-la a rejeitar a continuidade da experiência sexual, mesmo estando excitada e/ou com 

desejo sexual (BASSON, 2002). Assim, factores interpessoais não sexuais tornam-se 

determinantes na disponibilidade da mulher para o acto sexual, fazendo com que aspectos 

fisiológicos e hormonais, próprios do impulso sexual espontâneo, sejam menos 

importantes. 

De uma forma geral, pode concluir-se que os sistemas classificativos de disfunções sexuais 

femininas são úteis, visto que contribuem para sistematizar o conhecimento, incitando a 

novas formas de investigação e à utilização de uma nomenclatura uniforme e facilmente 

reconhecível pelos investigadores, independentemente da sua localização e da sua amostra 

em estudo. 

2.2. INCONTINÊNCIA URINÁRIA E SATISFAÇÃO SEXUAL 

A incontinência urinária é uma condição que afecta de forma negativa a vida das mulheres 

no seu contexto biopsicossocial, representando também um agravamento de custos 

financeiros e um aumento de patologias secundárias que resultam das consequências das 

perdas continuadas de urina. 

Existem estudos que apontam para que as mulheres com incontinência urinária, sentindo 

alteração no seu padrão de vida diário e com limitações da qualidade de vida, referem que 

esta condição interfere com a sua vida sexual (SALONIA, 2002). Esta interferência pode 

não estar prontamente associada a casos de disfunção sexual, mas manifestar-se através de 

perda da satisfação e gradualmente também do desejo sexual. Como consequência, estas 

mulheres experimentam níveis mais elevados de ansiedade face ao seu relacionamento 

sexual e consequentemente, menor satisfação (GRIMBY, 1993). De acordo com o ROYAL 

COLLEGE OF PSYSICIANS (1995), 50% das mulheres adultas com incontinência 
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urinária evitam ter relações sexuais por terem receio de sofrer uma perda de urina. 

Também BERGLUND & FUGL-MEYER (1996) e LALOS, BERGLUND & LALOS 

(2001) referem que dado o efeito negativo no estilo de vida da mulher e dos seus 

cuidadores, a incontinência urinária é associada a uma redução na qualidade de vida e a um 

impacto negativo na vida sexual. 

A satisfação sexual foi definida por TAVARES (1990) como a resposta positiva ou 

negativa do indivíduo, relativamente a todos os comportamentos implicados no acto sexual 

(produto das atitudes do indivíduo perante os preliminares, a sua reacção ao acto sexual, se 

gosta ou não de estar com o companheiro, se confia nele e se sente à vontade). A satisfação 

sexual abrange assim aspectos fisiológicos e psicológicos, nomeadamente os componentes 

sensoriais da relação sexual e da libertação de tensão sexual que ocorre com o orgasmo, 

bem como os fenómenos de interacção afectiva entre os parceiros. 

Um dos autores que defende uma base tripartida para a sexualidade humana é GALVÃO 

(2000), segundo o qual a genitalidade, a afectividade e a personalidade seriam factores 

interdependentes necessários para atingir uma sexualidade equilibrada e que 

proporcionasse bem-estar ao indivíduo. De acordo com o mesmo autor, quando o prazer e 

a satisfação são obtidos a partir de uma vivência de sexualidade afectiva e genitalmente 

realizada, encontram-se criadas as condições para uma saúde sexual e reprodutiva plena, 

fundamental para a harmonia e bem-estar do indivíduo.  

Fazendo o paralelo para uma situação de desequilíbrio físico e emocional, como é o caso 

da incontinência urinária, compreende-se que pelo menos dois dos factores anteriormente 

descritos, a genitalidade e a afectividade, encontram-se profundamente afectados.  

PENTEADO et al (2000) identificou uma correlação positiva entre o relacionamento 

harmónico com o parceiro e a sexualidade, em oposição a uma correlação negativa em 

casais com a intimidade comprometida e com dificuldade em conversar sobre a 

sexualidade. Constataram que, apesar das reduções na intensidade da resposta sexual em 

todas as fases do ciclo sexual, a mulher mantém a sua capacidade orgástica, desde que 

estejam preservadas a habilidade da comunicação entre os parceiros, para as adaptações 

necessárias ao processo de envelhecimento, e a regularidade de desempenho sexual 

efectivo. 
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De acordo com VIEIRA E SILVA (2002, p. 64) pode classificar-se como perturbado, “...o 

comportamento sexual que é destrutivo para o indivíduo ou para outro (s), que não é 

dirigido para um parceiro, que exclui a estimulação dos órgãos sexuais primários, que está 

desadequadamente associado a sentimentos de culpa e à ansiedade ou que é compulsivo”. 

É possível vislumbrar no comportamento das mulheres com IU traços deste 

comportamento perturbado, já que qualquer contacto mais íntimo que envolva esta região 

do seu corpo acarreta ansiedade e sentimentos de culpa, como se fossem as únicas 

responsáveis pelo aparecimento desta condição e não fossem dignas de serem tocadas ou 

ajudadas. 

A genitalidade da mulher com incontinência urinária sofre uma modificação na forma 

como é vista e sentida, pois a perda de urina conduz a uma negação desta região do corpo, 

tentando ocultar a sua exposição aos outros e sendo tratada pela própria mulher como foco 

de humilhação e embaraço. Segundo um estudo de HULBERT et al (citado por HISASUE 

et al, 2005), 58,2% das mulheres consideram os preliminares como a componente mais 

satisfatória do sexo com o companheiro, sendo que apenas 11,2% consideram o coito como 

a componente mais satisfatória. Desta forma, as mulheres com incontinência urinária ao 

sofrerem uma perturbação física e emocional que afecta a sua genitalidade, procuram 

evitar qualquer contacto mais íntimo com o companheiro, o que inclui também os 

preliminares, visto que têm receio de que ocorra uma perda de urina. 

Um estudo efectuado por JAYNE (citada por DAVIS & PETRETIC-JACKSON, 2000) 

incidiu sobre o conceito de que a satisfação sexual nas mulheres implica mais do que a 

frequência ou intensidade dos orgasmos. A investigadora concluiu que as mulheres referem 

ter maior satisfação sexual através da intimidade afectiva e emocional com os 

companheiros, independentemente da existência e da intensidade dos orgasmos. As 

mulheres com incontinência urinária ao rejeitarem a existência de um contacto mais íntimo 

com o seu companheiro e ao “fugirem” face ao contacto sexual, reúnem portanto 

características susceptíveis de menor satisfação sexual. 

O corpo é um local de troca de estímulos e de emoções entre o indivíduo e os outros, 

nomeadamente no que diz respeito à sexualidade. Pode também ser encarado como o 
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receptor das tensões internas, bem como das emoções que nele habitam e das que provém 

do meio exterior, podendo todas elas englobar características negativas ou positivas. 

A imagem corporal é a ideia mental que uma pessoa tem do seu corpo em qualquer 

momento e baseia-se tanto nas percepções actuais como nas passadas. É influenciada pelo 

crescimento cognitivo assim como pelas alterações corporais, que dão origem a estímulos 

físicos. Estes estímulos podem ser internos ou externos ao corpo, e incluem os 

provenientes do ambiente social e físico. Dado que a imagem corporal é uma percepção 

dinâmica, devido a alterações na estrutura, função ou aparência do corpo, exige uma 

modificação da imagem que o indivíduo tem de si próprio.  

Assim, uma situação que se reporte à afectação, mesmo que indirecta, do próprio aparelho 

genital, traduz-se numa alteração negativa do conceito que o próprio possui acerca da 

imagem que transmite aos que o rodeiam, e mais especificamente, ao seu parceiro sexual. 

Muitas mulheres verbalizam que o sentimento de sujidade e de humilhação, juntamente 

com a ansiedade e a sensação de perda de controlo, fazem com que se sintam menos 

atraentes, menos femininas e menos desejadas face ao olhar do seu parceiro (SCHROVER, 

1988).  

Um estudo realizado por MARSIGLIO E DONNELLY (1991) após analisarem uma 

amostra de 807 homens e mulheres com mais de sessenta anos evidenciou que o estado de 

saúde físico e mental eram os preditores independentes mais relevantes em termos de 

actividade e satisfação sexual. De igual forma, um estudo realizado por MATTHIAS, 

LUBBEN E ATCHISON (1997) revelou, a partir de uma amostra de 1216 homens e 

mulheres, que os preditores independentes da satisfação sexual seriam uma saúde mental 

equilibrada, um status funcional adequado e o género feminino. 

A falta de bem-estar emocional e os sentimentos emocionalmente negativos durante o 

relacionamento sexual foram os factores mais determinantes do mal-estar sexual da 

resposta sexual feminina, devido ao forte pendor destes para os comportamentos e atitudes 

das mulheres (BANCROFT, LOFTUS E LONG, 2003). De igual forma, DUNN et al 

(1999) referem que os problemas sexuais estão muitas vezes associados a outras áreas (o 

que confirma o seu carácter multifactorial) tais como o funcionamento social, o estado 

psicológico e a doença física, como é o caso da incontinência urinária. 
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Todo o ser humano necessita de se sentir desejado e atraente perante o sexo oposto para 

que se consiga entrosar e exprimir de forma livre e satisfatória num clima de intimidade 

(BRUNDAGE, BROADWELL, 1995). Desta forma, as estratégias para evitar as relações 

mais íntimas podem-se constituir como formas de afastar o sentimento de rejeição. A 

intimidade sexual conjuntamente com a afectividade será uma das dimensões directamente 

prejudicadas, no contexto das mulheres com incontinência urinária.  

A afectividade da mulher com incontinência urinária pode também ser afectada pela forma 

como a mulher se percepciona e pela diminuição da auto-estima e do auto-conceito 

causados pelo isolamento social e familiar a que se condenam e pela vergonha em pedirem 

ajuda e verbalizarem o seu problema. O impacto que esta condição provoca na qualidade 

de vida da mulher vai afectá-la para além do desconforto físico e do acréscimo de 

cuidados, incidindo de forma insidiosa e particular sobre o conceito de mulher que a 

própria construiu e designou para si (GRIMBY, 1993).  
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3 - A QUEBRA DO AUTO-CONCEITO NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

Apesar das raízes históricas do auto-conceito remontarem à filosofia grega, através de 

Homero, Platão e Aristóteles (BURNS, 1986), o primeiro psicólogo a dedicar a sua 

investigação a este tema foi William James, em 1890 (HARTER, 1999). Este autor foi o 

primeiro a aprofundar a associação entre sujeito e objecto, dois aspectos fundamentais do 

self que designou de “Me” e “I”, bem como a discriminação entre a experiência pura “I” e 

os conteúdos desse experiência “Me”, ou seja entre o self como sujeito “I” e o self como 

objecto “Me”. Esta relação “Me-Self” foi definida pelo mesmo autor como o total daquilo 

que a pessoa pode chamar seu. Esse mesmo total poderia ser subdividido naquilo que ele 

denominou de “constituintes” do self conhecido, nomeadamente o self corporal, o self 

material, o self social e o self espiritual, classificados por ordem crescente da sua influência 

na auto-estima do indivíduo (BURNS, 1986). 

Outro aspecto relevante da investigação de James foi a noção de auto-estima como forma 

de proporção entre as realizações ou sucessos do sujeito e as suas expectativas. Desta 

forma, sempre que o indivíduo perspectivasse uma determinada realização como sendo 

superior às suas expectativas para essa situação, resultaria um auto-conceito elevado. De 

forma oposta, se as expectativas excedessem o sucesso obtido em dada situação, o 

resultado seria um auto-conceito baixo. 

Neste contexto, o indivíduo teria à sua disposição três mecanismos alternativos: 

racionalizar os desempenhos inferiores à média, baixar as expectativas ou fazer outra coisa 

em que fosse possível obter o sucesso esperado. Foi com esta perspectiva que surgiu o 

caminho para uma concepção do auto-conceito como a competência percebida pelo 

indivíduo para uma determinada situação. 

Segundo BURNS (1986), o auto-conceito é composto por imagens acerca do que nós 

próprios pensamos que somos, o que pensamos que conseguimos realizar e o que 

pensamos que os outros pensam de nós e também de como gostaríamos de ser. Desta 

forma, engloba os julgamentos e as avaliações que o indivíduo faz acerca de si mesmo, de 

acordo com as tendências do seu comportamento. Isto determina que o auto-conceito seja 

analisado como um conjunto de várias atitudes do eu, e únicas devido ao individualismo e 

à especificidade inerentes a cada indivíduo. 
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O auto-conceito tem um papel extremamente importante, na medida em que tenta explicar 

o comportamento, ou seja, porque consegue manter uma certa consistência nesse mesmo 

comportamento, explicita a interpretação da experiência e fornece um certo grau de 

previsão (BURNS, 1986). 

No mesmo contexto, VAZ SERRA (1986) refere que o auto-conceito é um constructo 

psicológico que permite ter a noção da identidade da pessoa e da sua coerência e 

consistência. É também um constructo teórico que esclarece sobre a forma como um 

indivíduo interage com os outros e lida com áreas respeitantes às suas necessidades e 

motivações, leva a perceber aspectos do auto-controlo, porque certas emoções surgem em 

determinados contextos ou porque é que uma pessoa inibe ou desenvolve determinado 

comportamento e permite compreender a continuidade e a coerência do comportamento 

humano ao longo do tempo. O mesmo autor refere que, de uma forma breve, o auto-

conceito pode ser definido como a percepção que o indivíduo tem de si próprio e o 

conceito que, devido a esta ideia, forma de si, através de um sistema dinâmico. 

Esta noção de dinamismo está também presente no trabalho de autores como FEIRING E 

TASKA (1996) que se recusam a encarar o auto-conceito como uma visão estática, 

generalizada ou mediana do self. Preferem designar o auto-conceito como um sistema de 

auto-generalizações e esquemas, derivados de experiências sociais passadas. 

3.1. CARACTERÍSTICAS DO AUTO-CONCEITO 

Segundo SHAVELSON E BOLUS (1982), o auto-conceito tem determinadas 

características que, na opinião destes mesmos autores, são fundamentais para uma 

definição mais concisa. Assim, o auto-conceito possui múltiplas facetas, é estável, 

avaliativo, diferenciável, e tem capacidade para se desenvolver e se organizar 

hierarquicamente. 

A estabilidade que se observa no topo da hierarquia, ou seja, quando o auto-conceito é 

encarado na sua globalidade, diminui à medida que as suas facetas se tornam mais 

diferenciadas, mais específicas de uma determinada situação (SHAVELSON E BOLUS, 

1982). Na base da hierarquia o auto-conceito varia de acordo com as situações, embora as 

mudanças na base não provoquem de forma directa e imediata mudanças no auto-conceito 



 46

geral. Será necessário ocorrer um conjunto considerável de experiências dissonantes e 

inconsistentes com o auto-conceito geral para provocar mudanças neste. 

O aspecto avaliativo do auto-conceito permite que o indivíduo se auto-avalie, o que lhe 

possibilita a realização de uma retrospectiva dos seus comportamentos face a uma 

determinada situação, averiguando quais são os mais adequados e daí retirando informação 

que lhe seja útil em novas situações. Estas avaliações podem ser feitas com base num ideal 

(imagem que o indivíduo tem acerca do que se pretende tornar) ou com base nos padrões 

considerados relevantes para o seu grupo de pares. 

No que se refere ao aspecto organizativo do auto-conceito, e de acordo com 

SHAVELSON E BOLUS (1982), os indivíduos, ao receberem informação acerca de si 

próprios, vão estabelecer categorias que se reflectem nas diferentes facetas, tornando o 

auto-conceito multifacetado ou multidimensional. Desta forma, e apesar das inúmeras 

experiências que vivencia nos diferentes contextos do quotidiano, o indivíduo é capaz de 

recolher, organizar e estruturar a informação relevante, atribuindo-lhe um significado e 

uma hierarquização. 

O auto-conceito possui, assim, uma organização hierárquica das suas diferentes facetas, 

isto é, as diferentes percepções que o indivíduo tem de si próprio vão sendo orientadas a 

partir da base da hierarquia, onde se encontram as facetas mais diferenciadas, para o seu 

topo, onde se encontra o auto-conceito geral. 

Um último aspecto é de que o auto-conceito é diferenciável, isto é, o auto-conceito pode 

facilmente diferenciar-se de outras variáveis (por exemplo, o estado de saúde) permitindo 

compará-las entre si, de forma a averiguar possíveis relações. Assim, é possível estabelecer 

o paralelo com a relevância que este conceito possui no domínio da saúde e mais 

especificamente da sexualidade, já que os seus constituintes básicos (auto-estima, auto-

eficácia; identidades; o auto-conceito real e o auto-conceito ideal) estão directamente 

relacionados com o conjunto de percepções que o indivíduo tem sobre si próprio, como 

resultado em parte das avaliações e reforços de pessoas significativas (VAZ SERRA, 

1986). Esta conceptualização vai influenciar e determinar as competências que o indivíduo 

vai ou não desenvolver com vista a delimitar objectivos interactivos em termos de 

amizades, afectos e sexualidade. 
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De acordo com VAZ SERRA (1986) existem quatro tipos de influências que influenciam o 

auto-conceito e que se passam de seguida a descrever.  

A primeira influência diz respeito ao modo como as outras pessoas observam um 

indivíduo, ou seja cada indivíduo tende a desenvolver uma imagem reflexa daquela que lhe 

é transmitida de volta pela comunidade que o cerca. 

A segunda influência diz respeito à noção que o indivíduo guarda do seu desempenho 

em situações específicas. Pode interiorizar que é competente ou incompetente, ou que tem 

capacidade ou não para resolver as situações com que se depara no dia-a-dia. 

A terceira influência diz respeito ao confronto da conduta do indivíduo com a dos pares 

sociais com a qual se identifica. 

A quarta e última influência está relacionada com a avaliação de um comportamento 

específico em função de valores veiculados por grupos normativos.  

Em conclusão, o auto-conceito é o núcleo central do padrão da personalidade, já que tem 

menos possibilidades de modificar-se em comparação com outras estruturas, para além de 

adquirir maior fixação com o passar dos anos, representando os modelos sociais do meio 

ambiente e também a imagem da realidade adquirida através das sucessivas etapas da 

infância.  

3.2. O AUTO-CONCEITO E AS ESTRATÉGIAS DE COPING 

O coping é entendido como o conjunto das estratégias utilizadas pelos indivíduos para se 

adaptarem a circunstâncias adversas. O esforço despendido pelos indivíduos para lidar com 

situações de stress, crónicas ou agudas, constituiu-se como um objecto de estudo da 

psicologia social, clínica e da personalidade, encontrando-se fortemente associado ao 

estudo das diferenças individuais.  

O stress é, então, a relação que se estabelece entre as situações ou acontecimentos 

perturbadores e as reacções (sentimentos, pensamentos e comportamentos) do organismo. 

De acordo com PAUL E FONSECA (2001, p. 62), o conceito de stress “…abrange as 
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reacções emocionais e cognitivas às ameaças e desafios inerentes ao quotidiano e aos 

acontecimentos de vida”. 

Desde o início do século que investigadores do âmbito da psicologia do ego têm concebido 

o coping, como profundamente associado aos mecanismos de defesa, motivado interna e 

inconscientemente como forma de lidar com conflitos sexuais e agressivos (VAILLANT, 

1994). A função das estratégias de coping é alterar o problema existente na relação entre o 

indivíduo e o ambiente que está a causar a tensão. A acção pode ser direccionada 

internamente ou externamente. Quando o coping focalizado no problema é dirigido para 

uma fonte externa de stress, inclui estratégias tais como, negociar para resolver um conflito 

interpessoal ou solicitar ajuda prática de outros indivíduos. O coping focalizado no 

problema, e dirigido internamente, geralmente inclui reestruturação cognitiva como, por 

exemplo, a redefinição do elemento stressor.  

Uma resposta de coping que facilita a adaptação a curto prazo, é o retraimento social, que 

pode ajudar a regular as respostas emocionais, apoiando a restauração do estado afectivo 

(REPETTI, 1991) por várias razões. Em primeiro lugar, o estado emocional negativo 

resultante de uma situação prévia leva, às vezes, a um decréscimo das respostas sociais 

numa nova situação. Segundo, um período de solidão parece ter um efeito posterior 

positivo sobre o humor. Terceiro, o estado de humor negativo (tristeza, ansiedade e 

hostilidade), que normalmente resulta da exposição ao stressor, parece estar associado com 

o acréscimo da introspecção, constituindo-se uma fase transitória, que reflecte um processo 

de auto-regulação. Quando os indivíduos usam a distracção para aliviar o humor negativo, 

alguns destes factores podem afastá-los das interacções sociais. 

As estratégias para evitar as situações, como a negação, a distanciação e a fuga do 

problema, apesar de parecerem relativamente eficazes numa fase inicial de confronto com 

o acontecimento stressante, se utilizadas de forma crónica podem ser um factor de risco 

para respostas adversas (STROEBE & STROEBE, 1999; HOLAHAN, MOOS & 

SCHAEFER, 1996). 

Outro conceito distinto, mas que está igualmente relacionado com a forma como os 

indivíduos reagem face a uma situação, diz respeito à resiliência. 
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A resiliência, segundo ANAUT (2001) pode ser entendida como a capacidade dos 

indivíduos superarem os factores de risco aos quais estão expostos, desenvolvendo 

comportamentos adaptativos e adequados. Os indivíduos resilientes são os que não evitam 

apenas os efeitos negativos associados aos factores de risco, mas conseguem desenvolver, 

muitas vezes, competências sociais, académicas e vocacionais. Intrinsecamente, esses 

indivíduos apresentam uma personalidade mais flexível, bem como o sentimento de que 

são capazes de conseguir modificar em parte o seu ambiente e acreditam que as novas 

situações ou mudanças representam uma oportunidade para melhorarem e se adaptarem, ao 

invés de perderem a esperança e a expectativa. Ser resiliente envolve, também, e 

principalmente enfrentar dor, sofrimento e realizar esforço pessoal.  

3.3. AUTO-CONCEITO, SEXUALIDADE E INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

O conceito de cada indivíduo como ser sexual foi abordado ao longo dos anos por vários 

teóricos dos quais se destacam Freud, Reich, Kinsey, Foucault, Giddens e Bancroft. 

A teoria psicanalítica desenvolvida por FREUD (1962) enfatizou a importância dos 

componentes sexuais no desenvolvimento psicossocial do indivíduo desde o nascimento. 

Esta teoria abordou também as associações entre a sexualidade e a construção da 

identidade. 

Noutro sentido, REICH (1945) considerava que havia uma associação próxima entre a 

liberdade e a saúde sexual, pelo que as reformas político-sociais não seriam possíveis sem 

libertação sexual. 

KINSEY (1948) identificou os tipos de orientação sexual (de exclusivamente heterossexual 

a exclusivamente homossexual), relativamente ao desejo sexual humano, que permitem a 

auto-definição sexual e contrariam a ideia de prescrição social tradicionalmente pré-

determinada. 

FOUCAULT (1976) considerou a sexualidade como uma construção social, contrariando a 

ideia de exclusividade biológica, o que abrange a identificação com o género masculino ou 

feminino, construído desde o nascimento através do processo de transmissão de valores 

sociais. 
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GIDDENS (1996) reportou a sua investigação à área da sexualidade na infância e 

adolescência, reforçando a importância da satisfação das manifestações sexuais dos 

adolescentes, bem como as relações entre o auto-conceito e sexualidade. Surge por 

intermédio deste autor, a noção de “sexualidade plástica”, desassociada das funções 

reprodutivas, podendo ser moldada como uma característica da personalidade, 

profundamente ligada ao self e às tendências sociais e culturais que envolvem o indivíduo. 

A sexualidade surge assim como um elemento maleável do self, uma forma de ligação 

entre o corpo físico, auto-identidade e normas sociais. Esta perspectiva vai ao encontro das 

ideias veiculadas por WINTER (1988), visto que considera o auto-conceito sexual como 

uma característica psicológica pouco profunda em detrimento da noção de que é uma 

disposição estável da personalidade, podendo ser influenciada pela experiência. 

Segundo SNEEL (2001) o auto-conceito sexual diz respeito à avaliação que o indivíduo 

realiza sobre os seus próprios sentimentos ou acções sexuais, referindo as estruturas 

cognitivas relacionadas com aspectos sexuais do self que derivam de experiências 

anteriores, conduzindo o indivíduo no exercício da sua sexualidade e desempenhando uma 

função importante no processamento da informação sexualizada. O mesmo autor identifica 

aspectos do auto-conceito sexual associados à sexualidade, nomeadamente a consciência 

sexual, assertividade sexual e controle sexual, que se verifica estarem associados à 

extensão e variedade das histórias pessoais das experiências sexuais. Desta forma, o auto-

conceito sexual descreve o que se pensa sobre sexo, bem como a forma como o indivíduo 

se sente face aos actos sexuais. 

3.3.1. Fontes de construção do auto-conceito sexual 

A sexualidade é uma das dimensões da vida do indivíduo que está presente ao longo do 

ciclo de vida, manifestando-se de diferentes formas, consoante a cultura e os valores em 

que se é educado, o tipo de crenças transmitidas, os contornos da personalidade e a forma 

como são encaradas as experiência de vida. 

Existem cinco origens fundamentais da construção do auto-conceito sexual, que se passam 

de seguida a enumerar e descrever: a auto-percepção sexual, a avaliação sexual reflectida, 

a comparação sexual social, a comparação sexual temporal e o referencial de pertença 

sexual a grupos em contexto cultural (LOPEZ E FUERTES, 1999) 
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Auto-percepção sexual 

A auto-percepção está relacionada com a forma como cada um entende a sua identidade e 

condiciona o modo de comunicar. De uma forma geral, existem dois tipos de identidade – 

a identidade social e a identidade pessoal.  

A identidade social compreende a percepção de fazermos parte de um mesmo grupo, cujos 

membros partilham uma determinada categoria social.  

A identidade pessoal inclui todas as percepções que o indivíduo tem de si mesmo e que o 

diferenciam, de uma forma única, dos restantes membros dos nossos grupos de referência. 

Esta identidade compreende as percepções do indivíduo acerca das características da sua 

personalidade.  

A auto-percepção sexual está relacionada com a informação que o indivíduo recolhe acerca 

de si próprio, de acordo com a atribuição de significados sexuais, visto que o 

comportamento só é sexual se for percepcionado como tal (MENEZES, 1990). 

A auto-percepção sexual está associada ao reconhecimento do sexo, da identidade sexual, 

da orientação sexual e das atribuições que o indivíduo fará relativamente às suas atitudes e 

emoções derivantes do agir sexual. 

Um estudo de GARCIA (1999) sobre a auto-percepção sexual demonstrou que existem 

diferenças neste conceito de acordo com o género. Os homens têm tendência para se 

definirem como mais experientes, mais activos e mais separatistas que as mulheres, que, 

por sua vez, se definem como sexualmente mais atraentes e mais românticas. 

De acordo com o mesmo autor, a auto-percepção sexual é assim um factor importante do 

auto-conceito pois não só o não reconhecimento do próprio como ser sexual pode conduzir 

à culpa e negativização das práticas auto-eróticas, mas também é através do processo 

introspectivo que surge a motivação do próprio como ser sexual, influenciando 

sentimentos, atitudes e comportamentos sexuais. 
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Avaliação sexual reflectida 

A avaliação sexual do indivíduo está directamente relacionada não só com a forma como o 

indivíduo se auto-percepciona mas também com a informação colhida sobre si. Para que 

esta avaliação externa tenha significado e repercussão para o indivíduo é necessário que o 

avaliador possua determinadas características. Há uma tendência para o grupo de pares 

representar a figura mais significativa para a aquisição de informação sobre a própria 

sexualidade, mas também o reconhecimento dos pais relativamente à imagem do indivíduo 

como sexualmente activo pode ser sentido como gratificante (SHRAUGER & 

SCHOENEMAN, 1999). 

Segundo os autores supracitados (1999), os indivíduos têm tendência a modificar mais as 

suas auto-percepções quando a informação que obtém acerca de si tem um pendor 

negativo, visto que se sentem colocados perante um desafio relativamente a esse atributo. 

Neste contexto surge o conceito da sociedade sexofóbica, vigente ao longo dos anos, e que 

ao entender o prazer sexual de forma negativa, o restringiu à procriação, conduzindo a 

conflitos internos nos indivíduos sexualmente activos mas sem intenções reprodutivas. A 

avaliação sexual destes indivíduos pode conduzir à formação de entraves psicológicos 

para, por exemplo, a protecção contra infecções sexualmente transmissíveis e contra 

gravidezes indesejadas, visto que formaram obstáculos contra estas vivências (ZAPIAN, 

1993).  

Comparação sexual social 

A socialização sexual conduz à formação de constructos, atitudes, comportamentos e 

avaliações realizadas por cada indivíduo no seio das interacções recíprocas e íntimas 

(LONGMORE, 1998). 

O desenvolvimento de determinados comportamentos sexuais pode estar relacionado com 

o auto-conceito sexual, pois os auto-esquemas primordiais do indivíduo conduzem à opção 

por comportamentos socialmente aceites. 

Sendo o auto-conceito sexual o resultado da experiência individual e dos significados 

extraídos da comparação social, simboliza então um factor motivacional que pode dar 
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origem a comportamentos críticos, desenvolvidos com o objectivo de superar os outros 

(BREAKWELL & MILLWARD, 1997). 

Comparação sexual temporal 

A idade constitui-se como um factor importante na percepção do auto-conceito sexual 

tendo-se verificado que os indivíduos idosos possuem um auto-conceito sexual inferior aos 

dos indivíduos jovens. A entrada na menopausa e andropausa provoca um sentimento de 

declínio físico que, associada às características do envelhecimento, se traduz numa 

diminuição da auto-estima e do apreço pela imagem corporal. O medo da incapacidade 

fisiológica sexual está também presente, podendo haver uma fuga e recusa de iniciar um 

contacto mais íntimo devido ao receio de não corresponder às expectativas do parceiro 

(LOPEZ E FUERTES, 1999). 

O auto-conceito sexual está também relacionado com aspectos diferentemente valorizados 

ao longo da história de vida de cada indivíduo, sendo que com o passar do tempo, os auto-

esquemas sexuais tornam-se mais diversificados e o indivíduo tende a dar mais 

importância a aspectos afectivos da relação conjugal, que podiam não ser contemplados 

numa fase inicial da relação (LOPEZ E FUERTES, 1999). 

Referencial de pertença sexual a grupos em contexto cultural 

É incontornável o peso dos padrões e valores sociais no dia-a-dia de cada indivíduo. Os 

costumes que vão sendo enraizados ao longo do processo de socialização numa dada 

comunidade, contribuem para a orientação das atitudes e comportamentos sexuais, 

influenciando portanto o auto-conceito sexual. 

A aprovação/desaprovação de determinadas tendências sexuais, as pressões criadas pelo 

grupo de pares e os valores e ideais concebidos pelas figuras parentais são fundamentais e 

determinantes na construção de um auto-conceito em contexto sexualizado. 

A definição das condutas inerentes aos papéis sexuais, as atribuições associadas ao género 

feminino e masculino e as interpretações destes dois factores pelos grupos de pares e pelas 

figuras parentais, constituem-se como os geradores dos comportamentos desenvolvidos 
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pelos indivíduos ao longo do seu percurso de vida, indo consecutivamente afectar a 

transmissão de valores a gerações vindouras (VAZ, 1996). 

3.3.2. Auto-conceito, sexualidade e doença 

As transições que ocorrem no ciclo de vida representam momentos de crise aos quais o 

indivíduo atribui um significado, de acordo com os seus processos subjectivos de avaliação 

interna. 

A doença física constitui uma vivência crítica para o indivíduo pela hipótese de ameaça à 

integridade individual e pela desorganização das rotinas, das funções e relações familiares, 

bem como das auto-percepções. 

O impacto do auto-conceito no estilo de vida adoptado pelo indivíduo indicia a forte 

relação que se estabelece com o conceito de doença. Um estudo realizado por VAZ 

SERRA E FIRMINO (1987) comprovou que os doentes com perturbações emocionais 

tendem a ter um auto-conceito pobre. O mesmo foi comprovado nos indivíduos que 

desenvolvem sintomatologia depressiva, na população em geral ou que apresentam uma 

ansiedade social elevada. Este autor refere ainda que o auto-conceito se correlaciona 

negativamente com a fobia e somatização.  

As especificidades individuais parecem condicionar a atribuição de significados aos 

acontecimentos da vida, o modo como os sintomas são percepcionados pelo indivíduo e as 

estratégias que este mobiliza para reagir ao adoecer físico, favorecendo ou não a adaptação 

e o bem-estar. 

O auto-conceito é um constructo amplamente estudado e com bastante relevância no 

contexto de doença visto aparecer associado às expectativas de influência sobre as 

circunstâncias de vida, nomeadamente, à percepção de controlo, indutor de mudança 

(SERRA, FIRMINO, & MATOS, 1987). Um auto-conceito realista, consistente e positivo, 

reflecte-se numa atitude de segurança, manifestações saudáveis e ausência de sentimentos 

de ameaça gerados pelos acontecimentos da vida. Deste modo, os indivíduos que 

demonstram um auto-conceito elevado, fazem auto-avaliações mais positivas em relação 

ao seu estado, revelam uma percepção integrada e sem distorções do mundo e de si 
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próprios, o que lhes permite mobilizar estratégias adaptativas para lidar com a doença, sem 

recurso a generalizações extremas do feedback negativo a outros contextos. 

VAZ SERRA (1986), ao construir o Inventário Clínico de Auto-Conceito, considerou que 

existem seis factores subjacentes e explicativos do fenómeno, tais como a 

aceitação/rejeição social, a auto-eficácia, a maturidade psicológica e a 

impulsividade/actividade. 

Relativamente à propensão para desenvolver sintomas devido ao stress, ANDRADE 

(1997) refere que este é menor, quanto melhor é o auto-conceito do indivíduo. Desta forma, 

é possível extrapolar que uma doença condicionadora do estilo de vida do indivíduo, como 

é o caso da incontinência urinária, determina uma alteração na forma como o indivíduo se 

auto-avalia, na forma como ele percepciona o seu corpo e interage com ele e na motivação 

e empenho com que se propõe a mobilizar as suas competências com vista a realizar 

tarefas com efectividade e êxito. 

Segundo, quanto maior a afectação física de uma doença, menor é o auto-conceito do 

indivíduo, pois existe uma menor capacidade de domínio, maiores dificuldades em provar 

competências, maior conflito interno e maior sentimento de inferioridade. 

Por outro lado, o auto-conceito não só inclui o conhecimento do que a pessoa é, mas 

também do que quer ou deveria ser, o que permite que a personalidade possa desenvolver-

se mais adequadamente dentro de um meio ambiente específico. Isto constitui, segundo 

MANJARREZ (1998), o que se denomina como auto-conceito ideal, que se define pela 

crença da pessoa ou do eu que se pensa que se quer ser. Inclui aquelas esperanças, desejos 

e a consideração do que outras pessoas pensam que o indivíduo deveria ser (JOURARD, 

LANDSMAN, 1987). Se o conceito real define o tipo de pessoa que se é, o auto-conceito 

ideal é então o tipo de pessoa que se quer ser. Se então este projecto de vida e de pessoa é 

assolado por uma patologia constrangedora e limitante das actividades de vida diárias e do 

próprio conceito que se tem de si própria, os distúrbios daqui decorrentes vão-se manifestar 

em vários aspectos, e mais especificamente no domínio da sexualidade, visto que este é 

indissociável da espécie humana. 
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Um dos aspectos mais importante a reter na relação entre o auto-conceito e a IU é o facto 

de que o auto-conceito tem a capacidade de capturar e condensar motivos, necessidades, 

atitudes, valores e traços de personalidades, tal como é sugerido por VAZ SERRA E 

FIRMINO (1987). De acordo com estes autores, o auto-conceito torna-se uma variável ao 

mesmo tempo central e simples, o que permite deduzir que provavelmente na maior parte 

dos casos, o que é importante não é a situação em si, mas sim a pessoa que nela se 

encontra, como ela avalia a situação e a si própria.  
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4 - A INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NO APOIO À MULHER COM 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

A escolha de uma carreira em enfermagem baseia-se no facto de ser uma profissão 

dedicada ao Homem. Segundo COSTA (1998, p.10) “...aprender a ser enfermeiro constitui 

um processo permanente que atravessa toda a trajectória profissional e implica a 

articulação simultânea de um conhecimento de si, de um conhecimento dos outros e de um 

conhecimento do Mundo.” 

Segundo HORTA (1977), citada por CARVALHO (1996, p.26), podemos definir 

enfermagem como “...a ciência e a arte de assistir o ser humano (indivíduo, família e 

comunidade) no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente desta 

assistência pelo ensino do auto-cuidado, de recuperar, manter e promover a saúde em 

colaboração com os outros profissionais.” 

A essência da enfermagem é, sem dúvida, cuidar, mas cuidar sob diversas formas. 

Verifica-se assim que o cuidar faz parte da vida diária e não depende apenas dos 

profissionais, nem das estruturas ou dos serviços organizados, reconhecidos ou sub-

convencionados. Deste modo, o verdadeiro cuidar, independentemente do contexto em que 

é exercido “...depende do encontro e da caminhada em comum entre uma pessoa, 

profissional ou não, que cuida e cuja intenção é ajudar, e uma ou outra pessoa que recebe 

cuidados e que precisa ser ajudada.” (HESBEEN, 2001, p.16). 

A existência de vários modelos teóricos de enfermagem revela um esforço de teorização 

sobre a prática dos cuidados, constituindo-se como um sistema de conceitos básicos 

relacionados entre si de forma a explicar a interacção enfermeiro/beneficiário. Os modelos 

teóricos de enfermagem pretendem ser um guia mental para os enfermeiros na prestação de 

cuidados de enfermagem. No entanto, segundo BASTO (1998, p.44), “...a prática dos 

cuidados não é explicada somente pelos modelos teóricos de enfermagem. As teorias da 

prática profissional, qualquer que seja a área em que se desenvolvem, são teorias de acção, 

isto é, teorias que determinam todo o comportamento humano deliberado.” 

A autonomia baseia-se no conceito incluído no modelo teórico de DOROTHEA OREM. 

Considerou-se que a teoria do autocuidado engloba aspectos fundamentais para a prática e 
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vivência do cuidar na área da Saúde da Mulher, onde se enfatiza a promoção da autonomia 

dos beneficiários e dos agentes do autocuidado que se movem neste contexto. 

Concordando com CHALIFOUR (1989, p.23), devemos partir do pressuposto de que as 

mulheres enquanto alvos da educação em saúde realizada pelos enfermeiros possuem em si 

próprios “os recursos latentes que lhes permitirão actualizar do modo que melhor lhes 

convier...” logo será “...através da qualidade das relações que ele estabelece com o seu 

ambiente físico e humano que realiza o seu percurso dirigido à actualização óptima dos 

seus recursos...” 

Neste sentido o desenvolvimento de uma relação de ajuda e confiança pressupõe conhecer 

o outro, o seu campo fenomenológico e baseia-se na congruência, empatia, receptividade e 

comunicação efectiva. Esta relação de ajuda é uma arte, em que um enfermeiro se reúne a 

outra pessoa, a um nível que transcende o mundo material, libertando-a do seu isolamento, 

mantendo-se em constante dinamismo. Assim, o desenvolvimento progressivo da relação 

de ajuda até se concretizar como terapêutica, implica que o enfermeiro se interesse por 

conhecer a própria pessoa, com vista a favorecer o seu crescimento e a desenvolver 

comportamentos adaptados à sua situação. Para isto o enfermeiro tem de ser congruente e 

empático, contribuindo para o desenvolvimento de um clima caloroso e de segurança, que 

facilitem a autonomia da pessoa cuidada. 

Neste sentido, “...não é importante apenas considerar as relações que a pessoa tem com o 

meio externo, mas é também necessário ter em conta a qualidade das relações que mantém 

consigo mesma” (CHALIFOUR, 1989, p.23). É um desafio para o enfermeiro determinar, 

no decurso do planeamento da sua prestação de cuidados especializados, as características 

e as especificidades da mulher a cuidar. 

O provável sucesso da intervenção realizado pelos enfermeiros junto da mulher com 

incontinência urinária assenta nas seis premissas do autocuidado que segundo PEARSON, 

VAUGHAN (1992) são:  

• O autocuidado assenta nas acções voluntárias que as pessoas são capazes de 

realizar; 
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• O autocuidado assenta num juízo reflectido e deliberado que leva aos actos 

adequados; 

• O autocuidado é exigido a cada pessoa e é um requisito universal para responder às 

carências básicas do Homem; 

• Os adultos têm o direito e a responsabilidade de cuidar de si próprios com a 

finalidade de manter a saúde, a vida e o bem-estar. Por vezes têm essa 

responsabilidade também por outros, incluindo as crianças e os idosos da família; 

• O autocuidado é a atitude que evolui através da combinação de vida social e 

cognitiva e que é aprendida através da própria cultura, das comunicações e das 

relações interpessoais; 

• O autocuidado valoriza a auto-estima e a auto-imagem da pessoa e é directamente 

afectada pelo conceito de si própria. 

Assim, os enfermeiros deverão desenvolver métodos de ajuda para que este processo de 

adaptação seja vivido de forma menos patológica possível. Foram identificados por OREM 

(citado por PEARSON, VAUGHAN (1992), cinco métodos de ajuda, os quais são: 

1. Agir ou fazer para o outro; 

2. Guiar o outro; 

3. Apoiar o outro (física ou psicologicamente); 

4. Proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, que torne a 

pessoa capaz de satisfazer necessidades futuras ou actuais; 

5. Ensinar o outro. 

Estes métodos de ajuda constituem séries sequenciais de acções que, se desempenhadas, 

irão ultrapassar ou compensar as limitações associadas à saúde das pessoas, para 

empreender acções de regulação do seu próprio funcionamento e desenvolvimento, ou dos 

seus dependentes. 
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A forma como é entendida a intervenção de enfermagem no apoio à mulher com 

incontinência urinária, está baseada neste modelo, para que as mulheres se sintam apoiadas 

e esclarecidas no processo de acompanhamento pelos profissionais de saúde, promovendo 

o desenvolvimento de estratégias que aumentem a sua satisfação sexual e o bem-estar 

físico e psicológico, com vista a uma melhoria da qualidade dos cuidados prestados. 

Para OREM (citada em TOMEY, ALLIGOOD, 2004, p.204), “...a enfermagem é uma 

acção humana: os sistemas de enfermagem são sistemas de acção formados (concebidos e 

produzidos) por enfermeiros, através do exercício da sua actividade para pessoas com 

limitação de autocuidado…” e que se podem enquadrar em três sistemas de enfermagem: 

totalmente compensatório, parcialmente compensatório e de apoio-educação. 

A intervenção de enfermagem junto da mulher com incontinência urinária baseia-se no 

sistema de apoio-educação, que implica que a pessoa seja potencialmente capaz de 

satisfazer as suas necessidades de autocuidado; o papel do enfermeiro reporta-se à escuta 

activa, ensino e apoio da mulher com vista a promover uma forma saudável e eficaz de 

satisfazer as necessidades detectadas.  

4.1. O ENFERMEIRO COMO FORMADOR 

A educação em saúde pode ser utilizada como forma de aumentar os conhecimentos da 

pessoa e paralelamente de promover a sua independência na satisfação das necessidades 

humanas básicas. No processo ensino/aprendizagem, a abordagem implica uma 

intervenção baseada em princípios científicos (levantamento de dados, formulação de 

diagnósticos, planeamento, implementação e avaliação). 

. De acordo com HESBEEN (2001, p.23) “…a actuação dos profissionais de saúde difere 

consoante se centram no indivíduo como objecto ou no indivíduo como sujeito, embora a 

diferença pareça subtil deve, contudo, ser evidenciada, uma vez que a finalidade e a 

qualidade dos cuidados são completamente distintas, «a questão será agir de acordo com a 

ausência de doença do corpo ou com a promoção da saúde global do ser humano?»” 

É também referido por HESBEEN (2001, p.23), que “…cuidar, numa perspectiva de 

saúde, é ir ao encontro de outra pessoa para a acompanhar na promoção da sua saúde”. 
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Este primeiro encontro entre o prestador de cuidados e o utente que necessita de ajuda tem 

a finalidade de estabelecer uma relação terapêutica, e para que tal suceda é necessário que 

se criem laços de confiança entre quem cuida e quem é cuidado. Após se terem criado 

laços de confiança, o cuidador acompanha o indivíduo no seu caminho, isto é naquele que 

o indivíduo planeia seguir, esclarecendo todas as suas dúvidas face às diversas hipóteses 

que possa ter. CHALIFOUR (1989, p.18) é um dos autores que se debruça sobre a relação 

de ajuda sendo que a define como “...uma interacção particular entre duas pessoas, a 

enfermeira e a utente, cada uma contribuindo pessoalmente para a procura e satisfação de 

uma necessidade de ajuda apresentada por esta última”. Este mesmo autor considera que 

“...essa interacção pressupõe que a enfermeira adopta uma maneira de estar e comunicar 

em função do objectivo que se pretende atingir. Este objectivo estará relacionado, não só 

com a necessidade de ajuda do beneficiário, como à compreensão que a enfermeira tem do 

seu papel”. 

Na construção da relação terapêutica, essencial para o desenvolvimento do apoio à mulher 

com incontinência urinária foram tidas em conta as quatro condições que ROGERS, 

KINGET (citados por CHALIFOUR, 1989, p.45) descreveram como indispensáveis de 

existir no profissional que estabelece a relação terapêutica: 

1. “ Que as duas pessoas estejam em contacto” 

2. “que...o terapeuta se encontre num estado de acordo interno pelo menos durante a 

entrevista, e face ao objectivo da sua relação com o utente” 

3. “...que o terapeuta manifeste sentimentos de consideração positiva incondicional 

em relação ao sujeito” 

4. “Que o terapeuta manifeste uma compreensão empática acerca do quadro de 

referência interna do utente” 

Concordamos com QUEIRÓS (1999), quando refere que estas condições existem, de 

algum modo, em cada ser humano, mas que quando a relação de ajuda envolve exigências 

profissionais, deverá existir também uma preocupação do profissional para que, depois de 

conhecer as suas atitudes internas, as possa desenvolver no sentido de alcançar a qualidade 

da relação. 
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Considerou-se uma mais-valia essencial para o processo de aprendizagem o facto de que as 

mulheres com incontinência urinária, possuírem “…os recursos latentes que lhe permitirão 

actualizar de modo que mais convier às suas características”, para além de que “…não é 

importante considerar apenas as relações que a pessoa tem com o meio externo, mas 

também é necessário ter em conta a qualidade das ligações que mantém consigo mesmo, 

pois que nas suas trocas com o meio, é toda a sua pessoa que se encontra implicada” 

(CHALIFOUR, 1989, p.23). 

O acompanhamento do utente é considerado por HESBEEN (2001) como a faceta mais 

apaixonante da profissão, subtileza da prática do prestador de cuidados, uma vez que 

estabelece contacto com a singularidade da pessoa, com a complexidade da sua situação, e 

da sua vida. No desenvolvimento da intervenção de enfermagem deve-se ter em conta que 

deste contacto e desta subtileza depende a qualidade da prática dos cuidados.  

O enfermeiro é designado por perito pelo facto de dispor de diversos saberes que provêem 

não só da sua formação e experiência profissional, mas também da sua formação enquanto 

pessoa. Contudo, os seus saberes nunca se deverão opor aos do utente, o seu objectivo não 

é esse, mas sim completá-los. Isto porque o utente deve ser percepcionado não só como 

indivíduo com necessidades, mas também como detentor de saber, que lhe é próprio. 

É neste sentido que LAZURE (1994, p.131) explica que “...respeitar o utente é aceitar 

humanamente a sua realidade presente de ser único, é demonstrar-lhe verdadeiramente 

consideração por aquilo que ele é, com as suas experiências, os seus sentimentos e o seu 

potencial”. Por outro lado, o cuidador é designado por conselheiro, isto porque enquanto 

acompanha o indivíduo no trajecto por si escolhido, vai esclarecendo-o acerca das 

oportunidades, dos riscos e das dificuldades relacionadas com o caminho. Estas funções 

que o prestador de cuidados tem, não as exerce apenas junto do utente, mas também junto 

dos seus familiares ou pessoas significativas, pois por vezes o seu receio, ansiedade e 

preocupação são tão grandes ou mesmo maiores que as do próprio utente. 

É importante que enfermeiro, numa perspectiva cognitiva, comece por saber qual o nível 

de conhecimentos e a capacidade intelectual da pessoa, de modo a adaptar o conteúdo a 

transmitir em função dos mesmos. Numa perspectiva humanista, ao considerar as atitudes e 
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sentimentos, perante o processo de saúde/doença, está a estimular a participação na 

manutenção da saúde e a reforçar a autonomia individual. 

Para VALLS et al (1995, p.71), “...o enfermeiro tem uma autoridade para ensinar o doente 

que resulta dos conhecimentos que adquiriu ao longo da sua vida académica e da sua 

experiência profissional”, o que lhe permite desempenhar funções como formador para a 

saúde. 

Neste contexto, LASH (1990, p.46), preconiza que os enfermeiros necessitam de: 

 “Ouvir os doentes e descobrir quais as suas convicções acerca da saúde; 

 Criar uma relação terapêutica com os utentes; 

 Criar interesses e entusiasmo pelo bem-estar dos próprios utentes; 

 Participar com os utentes na aprendizagem de como tomar decisões; 

 Ajudar a tornar claras as escolhas à disposição dos utentes; 

 Desenvolver as suas próprias capacidades de comunicação e aconselhamento; 

 Conferir autoridade quer a si próprios quer aos seus utentes; 

 Conseguir que os utentes respondam e se adaptem de modo apropriado aos desafios e 

obstáculos que encontram”. 

Tendo por base CHALIFOUR (1993), deve ter-se em conta, relativamente às característica 

do enfermeiro como formador, que uma das habilidades do mesmo é a capacidade de 

reconhecer as competências do formando e, se necessário, ajudá-lo a explorar as suas 

motivações, usando as ocasiões que surgem no decurso do ensino para ilustrar o seu 

próprio objectivo.  

Pretende-se assim transmitir a informação de uma forma lógica e integrada, desde os mais 

simples conceitos até às ideias mais complexas. O método de ensino deve ser seleccionado 

de acordo com as necessidades de aprendizagem e particularidades dos pais, sendo 

importante que os mesmos sintam por parte dos enfermeiros a motivação com que estão a 
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transmitir os conhecimentos. O uso de métodos pedagógicos variados ajuda a reforçar 

conceitos e a manter o interesse.  

Concordando com LASH (1990, p.46), “...as atitudes e comportamentos do enfermeiro têm 

um papel importante na efectividade do ensino, não chega fornecer informação, é 

necessário conseguir a adesão do doente”.  

Em suma, o papel do enfermeiro consiste em motivar para a aprendizagem e facilitar a 

aquisição de conhecimentos face à experiência individual. 

Um dos factores mais relevantes na planificação e desenvolvimento da intervenção de 

enfermagem é a valorização e adequação das características dos formandos, pois de acordo 

com CHALIFOUR (1993, p.6) os indivíduos podem ser definidos “...numa perspectiva 

holística, humanística, como sendo um sistema aberto que possui características físicas, 

intelectuais, emotivas, sociais, culturais e espirituais...está em interacção constante com o 

seu meio ambiente, com o qual troca informações, energia e a matéria indispensável ao seu 

desenvolvimento e à satisfação das suas necessidades fundamentais.” 
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5 - METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

“Se queres compreender um sistema, procura mudá-lo” 

(Kurt Lewin) 

A metodologia permite delinear um plano de acção que guiará a investigação para atingir 

os objectivos propostos. Assim, através da utilização de um conjunto de procedimentos é 

possível clarificar e sistematizar o pensamento do investigador, dando resposta à 

problemática em estudo. 

Citando QUIVY, CAMPENHOUDT (1992, p. 31) “Uma investigação é, por definição, 

algo que se procura. É um caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceite como 

tal, com as hesitações, desvios e incertezas que isso implica”. 

O cuidar em enfermagem através da realização de apoio à mulher com incontinência 

urinária na área da satisfação sexual e do auto-conceito poderá ser um importante 

contributo para o desenvolvimento do conhecimento nesta área. Foi com base nestes 

pressupostos que se deu início a esta investigação.  

O desenvolvimento de conhecimento relativamente a esta temática é o ponto de partida 

para a investigação. Como refere FORTIN (1999, p. 48), “Qualquer investigação tem por 

ponto de partida...uma explicação ou pelo menos uma melhor compreensão do fenómeno 

observado”.  

Neste sentido, considerou-se pertinente definir a problemática da investigação, para a 

construção de um caminho orientador, na medida em que “…a problemática constitui 

efectivamente o princípio de orientação teórica da investigação, cujas linhas de força 

define. Dá à investigação a sua coerência e potencial de descoberta.” (QUIVY, 

CAMPENHOUDT, 1992, p. 100). 

A problemática na qual se baseia a presente investigação é a “Satisfação Sexual e Auto-

conceito na Mulher com Incontinência Urinária”  
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O desenvolvimento da intervenção de enfermagem junto da mulher com incontinência 

urinária poderá representar benefícios para a comunidade e os dados obtidos poderão 

contribuir como um potencial para o desenvolvimento da Enfermagem. A satisfação sexual 

está inerente ao processo de desenvolvimento de todos os indivíduos ao longo dos seus 

percursos de vida e das suas decisões pessoais, afectando a forma como se percepcionam e 

como encaram a relação de intimidade no seio do casal e a interacção social na 

comunidade em que se encontram inseridos. 

A necessidade de objectivar a problemática em estudo levou à construção da questão de 

partida e das questões orientadoras da investigação. Citando QUIVY, CAMPENHOUDT 

(1992, p.44) “…A melhor forma de começar um trabalho de investigação em ciências 

sociais consiste em esforçar-se por enunciar o projecto sob a forma de uma pergunta de 

partida. Com esta pergunta, o investigador tenta exprimir o mais exactamente possível 

aquilo que procura saber, elucidar, compreender melhor. A pergunta de partida servirá de 

primeiro fio condutor da investigação”.  

Deste modo, surge a questão de partida desta investigação: 

As mulheres com incontinência urinária apresentam alterações na satisfação sexual e 

no auto-conceito? 

Considerando a complexidade que envolve todo o ser humano e a sensibilidade necessária 

no estudo das questões relacionadas com a sexualidade, elaboraram-se quatro hipóteses de 

investigação. Cada hipótese traduz, por definição, o espírito de descoberta que caracteriza 

qualquer trabalho científico. Não é possível esquecer que “…o uso de uma hipótese prévia 

representa apenas um reforço aos métodos do observador, mas também se pode ver neste 

uso uma necessidade absoluta: é possível considerar que uma observação efectuada sem 

hipótese não é susceptível de ter as suas técnicas determinadas e que só poderá fornecer 

dados não aproveitáveis” (REUCHLIN, 1979) 

H1: A Incontinência Urinária afecta negativamente a Satisfação Sexual e o Auto-

Conceito 
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H1.1 Quanto menor é a satisfação sexual das mulheres com IU, menor é o seu auto-

conceito. 

H2. As variáveis independentes (idade, escolaridade, tempo de pós-menopausa, tempo 

com IU, número de partos, histerectomia) apresentam diferenças entre grupos em 

relação à satisfação sexual e ao auto-conceito). 

H2.1. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais elevados em escalões etários 

superiores de mulheres com IU. 

H2.2. A satisfação sexual e o auto-conceito são mais elevados nas mulheres com IU, com 

mais habilitações literárias. 

H2.3. Há maior insatisfação sexual e auto-conceito em mulheres com IU, com mais de 5 

anos de pós-menopausa. 

H2.4. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais elevados em mulheres com mais 5 

anos de incontinência urinária. 

H2.5. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais elevados nas mulheres grandes 

multíparas com IU. 

H2.6. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais reduzidos nas mulheres com IU 

submetidas a histerectomia 

5.1 - OBJECTIVOS DO ESTUDO 

A problemática do estudo e a questão de partida constituem dois pilares fundamentais para 

o desenvolvimento desta investigação, que pretende conhecer a influência da incontinência 

urinária na satisfação sexual e auto-conceito das mulheres e qual o contributo do cuidado 

da Enfermagem para o apoio a estas mulheres. Para a operacionalização da investigação é 

fundamental a definição de objectivos, a qual é efectuada com base no que se pretende 

estudar, ou seja, revela o que se pretende atingir ao realizar uma investigação, através da 

utilização de determinados métodos e estratégias.  
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Segundo LAKATOS, MARCONI (1994, p.102), o objectivo geral “…está ligado a uma 

visão global e abrangente do tema”. Os objectivos específicos “…apresentam carácter mais 

concreto”. Assim, foi delineado como objectivo geral: 

Conhecer a influência da incontinência urinária na satisfação sexual e auto-conceito 

de mulheres na pós-menopausa. 

Com o intuito de concretizar a abrangência do objectivo geral, foram concebidos 

objectivos específicos, tais como: 

1. Aprofundar a temática da incontinência urinária feminina; 

2. Reconhecer os factores que mais se relacionam com a ocorrência de incontinência 

urinária nas mulheres e sua influência na satisfação sexual e auto-conceito; 

3. Caracterizar a influência da incontinência urinária na satisfação sexual e no auto-

conceito; 

4. Determinar se ocorre alteração da satisfação sexual da mulher com incontinência 

urinária; 

5. Determinar se ocorre alteração do auto-conceito da mulher com incontinência 

urinária. 

A definição das variáveis em estudo está intimamente ligada aos objectivos propostos para 

uma investigação. As variáveis são classificadas consoante a sua utilização na 

investigação. Desta forma, segundo POLIT, HUNGLER (1995, p.373) a variável 

dependente é “...aquela que o pesquisador tem interesse em compreender, explicar ou 

prever … ”. Uma variável independente é considerada pelos mesmos autores que (1995, p. 

373) “A variável que…causa ou influencia a variável dependente...”, o que significa que as 

mudanças que ocorrem na variável dependente são causadas pelas variáveis independentes.  

Variáveis Independentes: 

 Idade; 
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 Escolaridade; 

 Tempo em que se encontram na pós menopausa não cirúrgica (número de 

anos); 

 Tempo com incontinência urinária (número de anos); 

 Paridade; 

 Presença/ausência de Histerectomia. 

Variáveis Dependentes: 

 Satisfação Sexual; 

 Auto-conceito, com os factores específicos: 

 aceitação/rejeição social; 

 auto-eficácia; 

 maturidade psicológica;  

 impulsividade/actividade. 

Com o objectivo de ser apresentada a caracterização da população em estudo, perspectiva 

que enriquece e valoriza a investigação, foram definidas as variáveis intervenientes, que, 

segundo FORTIN (1999, p.37) constituem variáveis de caracterização ou de atributo e 

“...são as características dos sujeitos num estudo. Estas são geralmente variáveis 

demográficas: idade, escolaridade, sexo, estado civil, rendimento, etnia…A escolha das 

variáveis de atributo é determinada em função das necessidades do estudo…”. Assim, 

foram definidas como variáveis de atributo: 

 Concelho de residência; 

 Tipo de parto (s); 

 Recém-nascidos com peso superior a 4Kg; 
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 Existência de cirurgias via vaginal. 

5.2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Um trabalho científico tem como principal objectivo a aquisição de novos conhecimentos 

com vista à produção de uma base científica, de forma a orientar a prática e assegurar a 

credibilidade de uma determinada profissão. É através da investigação que se pretende 

definir o campo de acção e de conhecimento de uma profissão, imprimindo uma 

continuidade e desenvolvimento.  

Tendo por base FORTIN (1999, p.18) dir-se-á que “A investigação numa disciplina 

profissional permite precisar as esferas de aplicação que lhe são próprias e definir as suas 

finalidades e os seus objectivos junto da comunidade.”  

Os estudos epidemiológicos são caracterizados por se dedicarem ao “…estudo da 

distribuição e dos determinantes dos estados de saúde ou acontecimentos a ele associados 

em populações específicas, e a aplicação desse estudo ao controlo dos problemas de saúde” 

(BEAGLEHOLE, 2003, p.2). A epidemiologia dedica-se não só aos aspectos relacionados 

com a incapacidade, com a doença e com a morte, mas também com a forma de obter 

estados de saúde mais positivos e com os recursos que podem ser desenvolvidos para 

melhorar o estado de saúde de uma população. 

Neste sentido considera-se que este estudo se insere neste paradigma visto que procura não 

só descrever o estado de saúde/doença de uma população, mas também contribuir para a 

construção de suportes mais eficazes que possibilitem prever e encaminhar de forma 

adequada as necessidades detectadas nessa mesma população. 

Com o objectivo de responder à questão de partida e aos objectivos delineados para esta 

investigação foi utilizada a abordagem quantitativa, visto que enfatiza as regras da lógica, 

o raciocínio dedutivo e os atributos mensuráveis da experiência humana (POLIT & 

HUNGLER, 1995).  

Tendo em conta que os estudos epidemiológicos se podem classificar como observacionais 

e experimentais considera-se que o mesmo se insere no âmbito de um estudo 

observacional, visto que permite que a natureza siga o seu curso, pois o investigador mede 
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mas não manipula as variáveis (BEAGLEHOLE, 2003). Considera-se também que este 

estudo segue uma orientação transversal, na medida em que a medição ocorre num 

determinado momento, utilizando uma metodologia correlacional, tendo por “…objectivo 

examinar as relações entre variáveis” (FORTIN, 1999) 

O método escolhido pretende assegurar a qualidade dos resultados obtidos, assim como a 

fiabilidade dos mesmos.  

5.2.1. Procedimentos para a recolha de dados 

No contexto da planificação da operacionalização da investigação foram formalizados os 

pedidos de autorização para recolha de dados na instituição hospitalar escolhida para tal 

efeito (Hospital de Santa Maria – Consulta Externa de Uroginecologia). Esta autorização 

foi agilizada pelo facto da instituição em causa possuir um protocolo de parceria com a 

Faculdade de Medicina de Lisboa (ANEXO 1). 

A autorização para a utilização do ISS foi precedida por um pedido de autorização aos 

editores responsáveis pela comercialização do mesmo, na sua versão original, (ANEXO 2) 

(walmyr@walmyr.com), cuja resposta não foi obtida. A autorização para a utilização da 

versão do ISS validada para a população portuguesa foi obtida através de contacto informal 

com os autores da respectiva investigação. 

Após contacto formal com o autor do Inventário Clínico do Auto-conceito (ANEXO 3) foi 

obtido um parecer positivo para a utilização deste questionário, acompanhado da 

informação relativa à sua construção e às suas características psicométricas (ANEXO 4). 

Obtidas as devidas autorizações, e após o primeiro contacto com o serviço que se destinou 

a obter uma percepção da realidade de funcionamento do mesmo e das características 

existentes na recolha de dados, procedeu-se ao início da recolha dos mesmos, não 

olvidando o aspecto de adequação dos procedimentos ao contexto propriamente dito. 
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5.3 - CONTEXTO DA PESQUISA 

 A descrição da instituição hospitalar e da respectiva consulta onde se realizou a 

investigação é de extrema importância para o seu enquadramento, pelo que será realizada 

uma abordagem sumária das suas características. 

 O Hospital de Santa Maria (HSM) assume-se como um grande estabelecimento 

universitário de referência do Serviço Nacional de Saúde português, desempenhando 

funções integradas de prestação de cuidados de saúde, de formação pré, pós-graduada e 

continuada e de inovação e investigação (http://www.hsm.min-saude.pt/). 

O HSM garante referenciação diferenciada em múltiplas áreas clínicas, no âmbito regional 

e nacional e dos países de expressão portuguesa pelo que cumpre os “…grandes objectivos 

de uma unidade do sistema público, com vista à garantia da equidade e universalidade do 

acesso, da assistência eficaz e eficiente e da promoção da qualidade e da excelência, com 

satisfação dos doentes e dos profissionais” (http://www.hsm.min-saude.pt/).  

A consulta de Uroginecologia funciona no piso dois, nas consultas externas de saúde da 

mulher, semanalmente, à quarta-feira. Acedem a esta consulta utentes provenientes do 

distrito de Lisboa e ocasionalmente de outros distritos do país.   

 5.4 -TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS   

As técnicas de recolha de dados determinam o conjunto de processos e instrumentos 

elaborados para garantir o registo das informações, bem como o controle e a análise dos 

dados. 

Após uma leitura exaustiva da literatura disponível nesta área de investigação procedeu-se 

à elaboração e análise dos instrumentos a utilizar para o processo de recolha de dados, 

nomeadamente os questionários. O Questionário é um instrumento de recolha de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas pré-elaboradas, sistemática e 

sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa e que devem ser 

respondidas por escrito. É uma interlocução planeada (HILL & HILL, 2000). 
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Neste seguimento de raciocínio lógico foi construído um Questionário Sociodemográfico 

com o objectivo de obter a caracterização da amostra, bem como alguns dados que se 

considerou serem essenciais para o estudo (ANEXO 5); 

Adicionalmente, e com o objectivo de dar resposta aos objectivos da investigação foi 

utilizado o Índice de Satisfação Sexual (ISS, de HUDSON et al, 1981 – ANEXO 6-) e o 

Inventário clínico do Auto-conceito (VAZ SERRA, 1986 – ANEXO 7-).  

O questionário precisa ser testado antes da sua utilização definitiva, aplicando-se alguns 

exemplares numa pequena amostra, que em média representa o equivalente a 5% ou 10% 

da mesma. Neste âmbito, foram aplicados 10 conjuntos de questionários como forma de 

pré-testes, que segundo GIL (1989, p. 95), “...não visa captar qualquer dos aspectos que 

constituem os objectivos do levantamento…está centrado na avaliação dos instrumentos 

enquanto tais, visando garantir que meçam exactamente aquilo que pretendem medir”.  

Os pré-testes realizados permitiram identificar se as questões contidas nos questionários 

apresentavam alguma ambiguidade para os participantes no estudo e se permitiam obter a 

informação desejada por parte destes.  

No caso do Questionário Sociodemográfico foi necessário substituir a denominação da 

questão cinco – Paridade por Número de partos, devido a dificuldades de compreensão das 

participantes. Também a questão 6 sofreu alterações, tendo de se colocar entre parênteses o 

significado de parto eutócico ou de parto com fórceps. De igual forma na questão nove e 

dez optou-se por colocar também entre parênteses o significado de cirurgia via vaginal 

(e.g. para correcção de prolapsos) e histerectomia (e.g., “Histerectomia: remoção do 

útero”), a fim de evitar erros de preenchimento. 

Foram aplicados 250 conjuntos de questionários, dos quais 229 foram considerados viáveis 

para a análise dos dados, o que perfaz uma taxa de resposta de 92%. A causa fundamental 

da inviabilidade de 21 conjuntos de questionários está relacionada com o preenchimento 

incompleto dos mesmos. Tendo em conta que se optou pela técnica de auto-preenchimento, 

a fim de que os indivíduos se sentissem mais à-vontade para responder às questões, os 

resultados irão dizer respeito a um problema ou dificuldade sexual, que neste caso está 

relacionado com a satisfação sexual, e não a uma disfunção sexual propriamente dita. 
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Pretendeu-se ir assim ao encontro das ideias de BANCROFT (2003), visto que não é 

possível obter o rigor diagnóstico de uma entrevista clínica. 

Posteriormente à recolha de dados, codificou-se as respostas obtidas para permitir a sua 

introdução no programa SPSS for Windows, através da criação de uma base de dados.  

De seguida, procedeu-se à análise estatística dos mesmos, tendo sido utilizadas as 

seguintes técnicas: comparações de médias através do t-Student e a análise de variâncias 

(ANOVA). 

5.4.1. Questionário Sociodemográfico 

Este questionário foi construído com o objectivo de caracterizar a amostra em estudo e 

apresenta 10 questões que se considerou serem relevantes para a investigação e 

imprescindíveis para que o mesmo não se tornasse demasiado extenso e com informação 

desnecessária para o estudo. 

A primeira questão diz respeito ao concelho de residência e permite caracterizar as 

participantes face à sua proveniência. 

A segunda questão está relacionada com o grupo etário em que as participantes se 

encontram, tendo sido excluídas as mulheres com mais de 65 anos por se considerar que o 

tempo em pós-menopausa poderia ser superior a 10 anos, altura a partir da qual as 

alterações fisiológicas e anatómicas do aparelho genital podem interferir no ciclo de 

resposta sexual (PEAKE, 2003). Esta ideia vem assim ao encontro do fundamento da 

existência da terceira questão. 

A quarta questão diz respeito ao grau de escolaridade a fim de determinar se existirá 

alguma relação entre este item e a satisfação sexual e o auto-conceito, bem como a 

necessidade de maior apoio em termos de esclarecimento prestado pela enfermagem. 

A quinta, sexta e sétima questões estão relacionadas com factores causais da incontinência 

urinária e que contribuem assim para determinar se também neste estudo se verifica que 

estejam associados à incontinência urinária. 
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A oitava questão diz respeito ao tempo em que a mulher se encontra com incontinência 

urinária e foi criada com o objectivo de verificar se existe uma relação entre este e o auto-

conceito e a satisfação sexual, devido ao possível desenvolvimento de estratégias de 

coping. 

A nona e décima questões foram criadas devido a também representarem factores causais 

para a incontinência urinária, a fim de determinar se também neste estudo esta relação se 

verifica. 

5.4.2. Índice de Satisfação Sexual (ISS) 

Este questionário unidimensional foi desenvolvido em 1981 por HUDSON et al e 

recentemente publicado em 2000, com o objectivo de avaliar o grau de (in)satisfação 

sexual, no âmbito da componente sexual de um relacionamento diádico, de forma breve e 

fácil de aplicar e pontuar. As pontuações obtidas podem oscilar entre 0 e 100, 

representando os valores superiores a 30 (ponto de corte clínico), a presença de 

insatisfação sexual no relacionamento. 

Na sua forma original apresenta 25 questões numa escala do tipo Likert, podendo ser 

respondidas através de sete categorias classificativas, através de ordem directa ou inversa. 

A construção destas questões baseou-se na experiência prévia dos investigadores, 

reflectindo um conjunto de queixas verbalizadas pelos utentes que referiam insatisfação no 

âmbito do relacionamento sexual. 

As questões foram elaboradas de forma a obter de forma clara e concisa a informação 

necessária em termos da (in)satisfação sexual, mas também preservando a integridade 

psicológica e a sensibilidade dos indivíduos, de forma a evitar que sentissem a sua 

privacidade a ser invadida. 

Este questionário encontra-se validado para a população feminina portuguesa, tendo esta 

validação ocorrido através de uma amostra comunitária de 151 mulheres e a uma amostra 

clínica de 51 mulheres (PECHORRO, 2006). Foram obtidas, tal como no caso do ISS 

original, bons resultados psicométricos, no que diz respeito à validade factorial, validade 

convergente, validade discriminante, consistência interna e teste de homogeneidade. A 
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versão portuguesa manteve 80% dos itens da escala, tendo ocorrido a exclusão de cinco 

dos itens da escala original devido a existirem desvios da normalidade que assim o 

justificaram. No entanto, mantém-se a fórmula para cálculo da pontuação, bem como o 

valor de corte de 30. 

5.4.3. Inventário Clínico do Auto-conceito 

Esta é uma escala unidimensional do tipo Likert, construída com o objectivo de medir 

aspectos emocionais e sociais do auto-conceito, através do somatório da ponderação de 

quatro factores (aceitação/rejeição social, auto-eficácia, maturidade psicológica, 

impulsividade/actividade). Embora o seu formato experimental contivesse 75 questões, a 

versão definitiva possui 20 questões. Cada questão pode ser respondida em cinco 

categorias classificativas, umas vezes numa ordem directa e outras vezes inversa, podendo 

o valor global oscilar entre um mínimo de 20 e um máximo de 100, pelo que quanto maior 

o valor, melhor o auto-conceito do indivíduo. Considera-se no entanto que o valor de corte 

clínico será de 72 no caso da população feminina. 

Em relação às suas capacidades psicométricas considerou-se que os itens que constituem a 

escala revelam um bom poder discriminatório, não são sensíveis a diferenças de sexo e, no 

conjunto, mostram ter boa consistência interna e estabilidade temporal. 

Na aplicação dos questionários foram respeitados os princípios éticos inerentes à 

investigação. As participantes foram convidadas a permanecer num gabinete reservado da 

consulta e foi feita uma breve explicação dos objectivos da aplicação dos instrumentos, 

tendo sido realizado também o consentimento informado tácito. De seguida, 

disponibilizou-se ajuda caso fosse necessário esclarecer alguma questão relacionada com o 

preenchimento ou compreensão dos questionários e deixou-se cada participante a sós a fim 

de completar os instrumentos em causa. 

Pretende-se reforçar que os princípios éticos devem acompanhar todo e qualquer processo 

de pesquisa. Ao sujeito envolvido no estudo científico é devida uma correcta informação 

que preserve tanto as várias dimensões da sua vida privada e colectiva, como os direitos do 

próprio investigador. Como refere POLIT, HUNGLER (1995, p.293) “Quando são 

utilizados indivíduos como sujeitos de investigações científicas (...) precisa-se ter muito 
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cuidado para assegurar que os seus direitos estão protegidos”. Pelas razões citadas, foram 

preservados os seguintes direitos: direito à intimidade em que os sujeitos implicados no 

estudo puderam decidir sobre a extensão da informação prestada; direito ao anonimato e 

confidencialidade, sendo a apresentação dos resultados de forma que nenhum dos sujeitos 

possa ser reconhecido; direito a um tratamento justo e equitativo, tendo sido apresentado 

aos sujeitos os objectivos da investigação. 

5.5 - TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados obtidos a partir da aplicação dos questionários, bem como a sua análise e 

organização, processaram-se de forma a possibilitar “...o fornecimento de respostas ao 

problema proposto para a investigação.”, (GIL, 1989, p.166). 

A apresentação em forma de gráficos é feita com o intuito de “...reduzir, resumir, 

organizar, avaliar, interpretar e comunicar a informação numérica”, (POLIT, HUNGLER, 

1995, p.227). Assim, a caracterização das participantes do estudo é apresentada através de 

gráficos.  
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6 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1. PERFIL DA AMOSTRA 

A População foi definida por FORTIN (1999, p.202) como “…uma colecção de elementos 

ou de sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de 

critérios”. A amostra é a parte da população que é considerada como objecto de 

investigação da pesquisa (HILL & HILL, 2000), tendo sido elaborados critérios de 

inclusão abaixo mencionados, a fim de que a escolha dos indivíduos se adequasse aos 

objectivos da investigação. 

Mulheres com incontinência urinária: 

 que desejem participar no estudo (consentimento informado escrito); 

 com companheiro e vida sexual activa; 

 habilitações literárias superiores ao 4º ano, de forma a assegurar a compreensão 

das questões existentes nos questionários 

 na pós-menopausa não cirúrgica, para que a menopausa não representasse um 

factor de confundimento no âmbito da satisfação sexual e do auto-conceito, 

utilizando-se assim a restrição como forma de controlo (BEAGLEHOLE, 2003); 

 até 10 anos na pós menopausa, como forma de evitar alterações fisiológicas e 

anatómicas acentuadas a nível do aparelho genital, que influenciassem a satisfação 

sexual; 

 sem terapêutica hormonal de substituição para que a condição hormonal 

característica da menopausa fosse um parâmetro avaliativo; 

 sem doenças crónicas incapacitantes que poderiam influenciar por si só a 

actividade sexual; 

 que não tenham feito tratamentos de radioterapia abdominal ou vaginal, visto 

que estes produzem alterações na fisiologia e anatomia do aparelho genital, 

influenciando a actividade sexual; 
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 que não tenham diagnóstico actual de depressão; 

 que não sejam nulíparas, para que a inexistência de partos na sua história 

obstétrica não seja um factor de enviesamento; 

 que não tenham infecção urinária activa. 

O método de amostragem utilizado foi o não probabilístico por conveniência, uma vez que 

de acordo com POLIT, HUNGLER (1995, p. 146) este método “ …favorece o uso das 

pessoas mais convenientes, disponíveis como sujeitos de um estudo”, sendo então a 

amostra constituída por 229 mulheres. 

A descrição e análise das características da população alvo é um elemento importante para 

a contextualização dos dados apresentados ao longo deste estudo.  

De forma a organizar a apresentação dos dados colhidos, estes serão expressos através dos 

gráficos seguintes.  

Gráfico 1 - Distribuição das participantes segundo o concelho de residência 
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Ao observar-se o gráfico 1 pode concluir-se que a maioria das participantes no estudo 

(46,72%) são provenientes do concelho de Lisboa, seguidas de 11,35% que são 

provenientes do concelho de Tomar e Odivelas (7.42%). Sendo o HSM um hospital 

universitário e central, compreende-se que a origem das mulheres que frequentam a 

consulta de uroginecologia e que integraram a amostra, seja tão vasta. 

Gráfico 2 - Distribuição das participantes segundo os escalões etários 

35-44
45-54
55-64

Idade

14,40%

52,80%

32,80%

 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição dos participantes no estudo relativamente aos grupos 

etários. Através destes resultados verifica-se que os grupos etários com maior número de 

participantes são o de [45-54] anos com 52,8% dos participantes e o menor o de [35-44] 

anos com 14,40% dos participantes.  

Gráfico 3 – Distribuição das participantes segundo a escolaridade 

4ªclasse
9ºano
12ºano
 licenc/pos grad

Escolaridade

19,68%

47,95%

20,98%

11,39%
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Os diferentes níveis de escolaridade das participantes no estudo estão representados no 

Gráfico 3. Assim, verifica-se que o 9º ano de escolaridade é predominante nos 

participantes na investigação – 47,95%. De notar, a existência de 4 níveis de formação 

académica, sendo o menos predominante o grau de licenciado/pós-graduado. 

Gráfico 4 – Distribuição das participantes segundo o tempo em pós-menopausa 

� 5 anos
5-10 anos

Tempo de pós-menopausa

71,49%

28,51%

Estatistica:Percentagens

<� 5 anos
5-10 anos

Tempo de pós-menopausa

71,49%

28,51%

Estatistica:Percentagens

<� 5 anos
5-10 anos

Tempo de pós-menopausa

71,49%

28,51%

Estatistica:Percentagens

<

 

Pela observação do gráfico 4 conclui-se que a grande maioria das participantes da 

investigação (71,49%) encontra-se na pós-menopausa até há 5 anos, sendo que apenas 

28,51% se encontra na pós-menopausa há mais de 5 anos. 

Gráfico 5 – Distribuição das participantes de acordo com a duração da IU 

< 1 ano
1-5 anos
 > 5 anos

Duração da incontinência urinária

35,80%

62,90%

1,30%

g

 

< 
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O Gráfico 5 representa o tempo de duração da IU nas mulheres que participam na 

investigação pelo que se pode concluir pela sua análise que a maioria (62,9%) possui esta 

doença há [1-5] anos, sendo seguida por 35,8% da amostra que apresenta a doença há 

menos de um ano. Considera-se também que apenas 1,3% da amostra possui IU há mais de 

cinco anos. 

Gráfico 6- Distribuição das participantes de acordo com a paridade 

1
2-4
5

Número de partos

31,87%

58,94%

9,19%

g

 

Constata-se através do Gráfico 6 que existe uma diferença entre as mulheres que tiveram 

entre 2 a 4 partos (58,94%) face às mulheres que apenas apresentam um parto (31,87%) 

nos seus antecedentes obstétricos. Verifica-se também que apenas 9,19% da amostra 

referiu ter tido 5 ou mais partos e que face aos critérios de exclusão não se encontra na 

amostra nulíparas. 
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Gráfico 7 – Distribuição das participantes segundo os tipos de parto 

Eutócico
Forceps
Ventosa
Ventosa+Forceps
Cesariana

Eutócico
Forceps
Ventosa
Ventosa+Forceps
Cesariana

 

Ao analisarmos o Gráfico 7, que diz respeito à distribuição das participantes de acordo 

com os tipos de parto, constata-se que quase metade da amostra em estudo (49,04%) teve 

partos eutócicos, sendo seguido por 28,02% de partos distócicos - fórceps. O tipo de parto 

com menor percentagem é o parto por ventosa e fórceps com apenas 3,50%. 

Gráfico 8 – Distribuição das participantes segundo os recém-nascidos com peso 

superior a 4 Kg 

sim
não

Recém-nascido com peso superior a 4 Kg

38,40%

61,60%

 

Pela análise do Gráfico 8 pode-se concluir que a maioria das participantes no estudo 

(61,60%) referiu que o peso de pelo menos um dos seus recém-nascidos teria sido superior 
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a 4 Kg, enquanto 38,4% das participantes referiram que esse mesmo peso teria sido inferior 

a 4 Kg. 

Gráfico 9 – Distribuição das participantes de acordo com a existência de cirurgia por 

via vaginal 

sim
não

Cirurgia por via vaginal

19,20%

80,80%

 

O Gráfico 9 representa a existência de cirurgia por via vaginal nas participantes no estudo, 

podendo-se concluir que a resposta com maior representatividade diz respeito à não 

existência deste tipo de cirurgia com 80,8% da amostra. 

Gráfico 10 – Distribuição das participantes de acordo com a existência de 

histerectomia 

sim
não

Histerectomia

31,90%

68,10%
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Ao analisar-se o Gráfico 10, que diz respeito à existência de histerectomia, constata-se que 

a maior parte das participantes (68,10%) não foi submetida a este tipo de intervenção, 

enquanto 31,90% respondeu afirmativamente face a ter sido submetida a este tipo de 

cirurgia. 

6.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A finalidade deste capítulo é responder às hipóteses formuladas para a presente 

investigação, bem como proporcionar não só uma visão abrangente do tema, mas também 

realçar as suas especificidades. Assim sendo, a disposição deste subcapítulo está associada 

à própria ordem com que foram delineadas e apresentadas as hipóteses, assim como à 

descrição da análise estatística associada. 

As qualidades psicométricas referem-se a critérios que são próprios das medidas. De 

seguida, apresentam-se as qualidades psicométricas da administração dos instrumentos. 

Quanto mais elevado o valor de correlação da sub-escala com o total do teste, melhor essa 

sub-escala discrimina os que obtêm um bom ou mau resultado no somatório dos itens. Os 

resultados dos coeficientes de correlação entre o somatório e cada sub-escala para a 

amostra total (pré-teste e pós-teste) devem ser são superiores a 0,7, o que demonstra uma 

forte correlação entre esta e as sub-escalas. 

De acordo com ALMEIDA E FREIRE (1997, p. 152), a fidelidade ou fiabilidade dos 

resultados refere-se ao “grau de confiança ou exactidão que podemos ter na informação 

obtida”. Este conceito pode apresentar dois significados: a consistência interna e a 

consistência temporal. A consistência interna está relacionada com a homogeneidade dos 

itens que compõem o instrumento enquanto a consistência temporal diz respeito à 

estabilidade dos resultados do instrumento quando administrados em diferentes momentos.  

Para avaliar a consistência interna foi realizado o teste estatístico Alpha de Cronbach para 

o somatório dos itens dos dois questionários utilizados, para a amostra total, N=229. 
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Quadro 1 - Alpha de Cronbach de todos os itens do ISS 

 

Quadro 2 - Alpha de Cronbach de todos os itens do Inventário Clínico do Auto-

Conceito 

 

De acordo com ALMEIDA E FREIRE (1997), o valor mínimo desejável na análise da 

consistência interna dos itens é de α = 7. PESTANA E GAGEIRO (2003) afirmam, no que 

respeita aos índices de consistência interna, que se considera um coeficiente fraco quando 

os valores do alfa se encontram entre 0.6 e 0.7, razoável entre 0.7 e 0.8, bom entre 0.8 e 

0.9, e muito bom, acima de 0.9. O constructo total apresenta um alpha total elevado em 

ambos os questionários (0,958 e 0,917 respectivamente), revelador de consistência interna 

excelente. Ambos os questionários possuem então uma boa consistência interna.  

 No tratamento estatístico de dados dos inquéritos por questionário aplicados à amostra, 

N=229, utilizou-se o software estatístico SPSS – Statistical Package for Social Sciences.  

Realizou-se inicialmente o teste de normalidade, de modo a averiguar quais os testes a 

utilizar: paramétricos ou não paramétricos. A utilização dos testes paramétricos implica 

que a forma da distribuição seja conhecida, tendo como mais-valia a característica de que a 

sua potência é superior à dos testes não paramétricos. 

Obtiveram-se os seguintes resultados: 
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Quadro 3 – Teste de normalidade  

Estatística Graus Liberdade Significância Graus LiberdadeEstatística SignificânciaEstatística Graus Liberdade Significância Graus LiberdadeEstatística Significância

 

A Distribuição Normal ou Gaussiana é definida pela posição (média) e parâmetros da 

escala (desvio padrão). A sua função tem a forma de sino - simétrica ao meio. 

Aproximadamente 68% dos valores de uma variação normal cairá dentro de 1 desvio 

padrão da média, 95% dentro de 2 desvios padrão, e 99.7% dentro de 3 desvios padrões 

(ALMEIDA E FREIRE, 1997). 

Os testes aplicados para testar a normalidade das amostras e averiguar os testes mais 

adequados a aplicar (paramétricos / não paramétricos) no tratamento estatístico dos dados 

são o KS Test – Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov é utilizado para decidir se a distribuição da variável sob 

estudo numa determinada amostra provém de uma população com uma distribuição 

específica (MAROCO, 2003). O teste de Shapiro-Wilk é utilizado para testar se a variável 

sob estudo na amostra aleatória possui ou não distribuição normal, sendo particularmente 

aconselhado o seu uso no caso de amostras pequenas, em que N=30 (MAROCO, 2003). 

Os testes de normalidade cobrem uma curva normal em dados reais, para avaliar o ajuste. 

Um teste significativo significa que o ajuste é pobre. Para o “elemento” padrão, o teste não 

é significativo (sig.> 0,05); está na curva da distribuição normal. Entretanto, para o 
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“elemento” superior (premium), o teste é significativo (sign. <0,05); não está na curva de 

distribuição normal (ALMEIDA E FREIRE, 1997). 

Neste caso como p <0,05 podem ser aplicados Testes Paramétricos: Ttest e ANOVA. 

Aprofundando a presente investigação, e no sentido do seguimento da análise da primeira 

hipótese, foram definidas então como variáveis independentes os seguintes itens: 

• Idade;  

• Escolaridade; 

• Tempo na pós-menopausa; 

• Tempo com IU; 

• Número de partos; 

• Histerectomia. 

Na primeira hipótese pretende-se conhecer qual o impacto da IU na satisfação sexual e no 

auto-conceito, bem como a correlação existente entre estas duas variáveis dependentes. 

Na segunda hipótese pretende-se verificar se os valores dos questionários variam de 

escalão etário para escalão etário, com a escolaridade, número de partos, tempo com 

incontinência urinária, tempo na pós-menopausa não cirúrgica, e presença ou não de 

histerectomia, pelo que surgiram subhipóteses correspondentes a cada uma destas 

variáveis. Foram então classificadas como variáveis independentes as acima mencionadas, 

para se poder proceder a uma análise concisa e fiável à amostra.  

Deste modo, recordam-se quais os questionários utilizados nesta investigação: 

- Questionário sociodemográfico, em que são recolhidas as informações relativas às 

variáveis independentes e de atributo; 
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– Índex de Satisfação Sexual (ISS) – com valor de corte 30, criando dois intervalos: 

menor ou igual à pontuação 29 (Satisfação Sexual) e maior ou igual à pontuação 30 

(Insatisfação Sexual) 

– Inventário Clínico de Auto-Conceito – com valor de corte 72, criando dois 

intervalos: menor ou igual à pontuação 71 (Auto-Conceito Baixo) e maior ou igual à 

pontuação 72 (Auto-Conceito Elevado). 

H1: A incontinência Urinária afecta negativamente a Satisfação Sexual e o Auto-

Conceito 

A incontinência urinária representa uma condição altamente perturbadora para a vida da 

mulher, quer seja no seu quotidiano, na sua vida familiar ou conjugal. A perda de urina é, 

por vezes, encarada como um fenómeno próprio do processo de envelhecimento, com o 

qual muitas mulheres já se depararam no seio da vida familiar, por exemplo com as suas 

próprias mães ou avós. Este facto condiciona o pedido de ajuda aos profissionais de saúde, 

que por vezes só é feito perante alguma insistência de familiares próximos ou quando 

existe um agravamento da situação que provoca o aparecimento de outros problemas de 

saúde, como as dermatites e as inflamações decorrentes da exposição à acidez da urina e as 

infecções urinárias de repetição (PEAKE, 2003).  

Conforme MORISON (2004), a manutenção da integridade cutânea deriva de vários 

factores, como por exemplo a exposição à humidade, incontinência e irritantes cutâneos. 

Contudo, e segundo o mesmo autor, esta situação é mais frequente em idosos devido a uma 

diminuição da espessura da epiderme, derme e tecido subcutâneo, para além da diminuição 

da capacidade de resposta da pessoa idosa em intervir no processo de reparação tecidular. 

A mulher com incontinência urinária está sujeita a uma exposição à urina que caso seja 

prolongada poderá constituir uma ameaça à integridade cutânea, atendendo à probabilidade 

de desenvolver macerações que poderão conduzir ao desenvolvimento de feridas 

complicadas e de difícil cicatrização. 
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Quadro 4 - Estatística descritiva para a soma do ISS 

  Frequências Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
Cumulativa 

 <= 29,00 5 2,2 2,2 2,2 

  30,00+ 224 97,8 97,8 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

Gráfico 11 – Valores de soma do ISS para mulheres com IU  

 

De acordo com o gráfico apresentado conclui-se que a grande maioria das mulheres com 

IU que constituem a amostra (97,82%) apresentam insatisfação sexual, sendo a média das 

pontuações obtidas neste questionário de 97,8, enquanto apenas 2,18% da amostra 

apresentam satisfação sexual. Conclui-se assim que a hipótese definida está confirmada 

para esta variável dependente, pois sendo uma condição tão íntima e também tão 

interligada à forma como a mulher se percepciona e lida com o seu corpo, é possível 

compreender que existam dimensões da sua vida conjugal afectadas de forma negativa. 

Segundo BAUMEISTER E TICE (2001) existe uma forte ligação entre a auto-estima e a 
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forma como é vivenciada a sexualidade, pois uma boa auto-estima proporciona 

normalmente maior confiança no desempenho sexual, mesmo que só a nível psicológico.  

Pela análise dos resultados obtidos foi também possível concluir que a grande maioria das 

mulheres participantes neste estudo apresentam insatisfação sexual, o que estará 

relacionado com a incapacidade de comunicação que as mulheres sentem para verbalizar o 

seu problema e serem compreendidas, com a fuga dos momentos de intimidade pelo receio 

de comprometimento da relação, de serem repugnantes para o companheiro ou pela falta de 

confiança em si próprias que se vai instalando.  

Todos estes factores contribuem para que a mulher não se sinta confortável no seio da 

relação e que desenvolva estratégias de evitamento face às tentativas de intimidade sexual 

desenvolvidas pelo seu companheiro. 

Quadro 5 - Estatística descritiva para a soma do inventário do auto-conceito 

  Frequência Percentagem 
Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

 <= 71,00 216 94,3 94,3 94,3 

  72,00+ 13 5,7 5,7 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   
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Gráfico 12 – Valores de soma do inventário do auto-conceito para mulheres com IU  

 

Observando a tabela e o gráfico anterior pode concluir-se que a maioria das mulheres com 

IU que constituem a amostra (94,32%) apresenta valores de auto-conceito que se 

enquadram na dimensão patológica do mesmo, ao invés que apenas 5,68% se encontra 

dentro de níveis de auto-conceito considerados satisfatórios. 

Estando a auto-estima afectada negativamente pela relação de evitamento que as mulheres 

constroem com o próprio corpo em consequência da incontinência urinária, também o seu 

auto-conceito estará prejudicado, havendo sentimentos de inadequação, como se fossem as 

responsáveis pelo aparecimento desta condição na sua vida. Assim é possível enquadrar o 

baixo auto-conceito numa situação de doença, sendo que o stress inerente à possível e 

incontrolável perda de urina acarreta o desenvolvimento de isolamento social, sensação de 

incompetência pessoal e de sintomatologia depressiva. Segundo ANDRADE (1997) este 

quadro representa a inadequação de quem sente que não deve estar junto aos seus pares, de 

quem se sente emocionalmente destabilizado e de quem procura cada vez mais a solidão 

para esconder um problema que envergonha.  
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Desta forma pode-se concluir que o enunciado elaborado na primeira hipótese vem ao 

encontro dos resultados obtidos através da aplicação dos inquéritos. 
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H1.1 Quanto menor é a satisfação sexual das mulheres com IU, menor é o seu auto-

conceito. 

Aplicando o teste Pearson para a análise da correlação entre os dois questionários (ISS e 

Auto-Conceito), verificou-se através do índice de correlação – r=0,608 que existe elevada 

relação entre os dois questionários, tendo como referência o valor mais alto de correlação 1 

(Almeida e Freire, 1997).  

Quadro 6 - Estatística descritiva para a correlação entre a soma do ISS e a soma do 

Auto-conceito 

 

Quadro 7 - Estatística descritiva para a correlação entre a soma do ISS e a soma do 

Auto-conceito 

Soma Auto-Conceito Total 

  <= 71,00 72,00+ <= 71,00 

Frequência 5 0 5 <= 29,00 

% dentro Soma Auto-
Conceito  2,3% ,0% 2,2% 

Frequência 211 13 224 

Soma do ISS 

30,00+ 

% dentro Soma Auto-
Conceito  97,7% 100,0% 97,8% 

Frequência 216 13 229 Total 

% dentro Soma Auto-
Conceito  100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

 

Correlação de Pearson 

Correlação de Pearson 
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Quadro 8 - Aplicação do teste de Qui-Quadrado 

 Valor 
Graus de 
Liberdade 

Assímptota 
da 

significância 
Significância 

exacta 
Significância 

exacta 
Teste Qui-Quadrado ,308 1 ,579     

Correcção de 
continuidade ,000 1 1,000     

Rácio de 
probabilidade ,591 1 ,442     

Teste Fisher     1,000 ,745 

Associação Linear ,306 1 ,580     

N Casos válidos 229       

 

Gráfico 13 – Correlação entre satisfação sexual e auto-conceito na mulher com IU 

 

A incontinência urinária está relacionada com uma diminuição da qualidade de vida visto 

que afecta negativamente vários aspectos da vida da mulher, como sendo a forma como se 
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percepciona, a sua actividade social e familiar, as rotinas diárias ou a vivência da sua 

conjugalidade. O desconforto emocional associado a uma diminuição da auto-estima e da 

auto-eficácia traduzem-se então numa diminuição do auto-conceito. Este é essencial para 

que existam sentimentos de competência e de adequação face às situações, estando 

também associado à forma como as mulheres se sentem numa relação de intimidade e 

consequentemente com a sua satisfação sexual (GRIMBY, 1993). 

Tendo como base a observação do gráfico 13 pode-se concluir que quanto menor é a 

satisfação sexual (valores de corte clínico inferiores a 30), menor é o auto-conceito 

(valores de corte clínico inferiores a 71) das mulheres com incontinência urinária 

(92,14%). Existe uma minoria de mulheres com incontinência urinária que apresenta 

insatisfação sexual, mas que se mantém com valores de auto-conceito considerados 

normais (5,68%). Este facto pode estar relacionado com o desenvolvimento de estratégias 

de coping face a uma situação negativa (PAUL E FONSECA, 2001) ou com os próprios 

mecanismos de resiliência do indivíduo, responsáveis pela superação de obstáculos na sua 

vida e que vão servir como forma de aprendizagem construtiva e não destrutiva (ANAUT, 

2002).  
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H2. As variáveis independentes (idade, escolaridade, tempo de pós-menopausa, tempo 

com IU, número de partos, histerectomia) apresentam diferenças entre grupos nos 

dois questionários (ISS e Auto-conceito). 

Cada variável independente conduziu à formulação de uma hipótese. 

H2.1. A Insatisfação Sexual e o Auto-conceito são mais elevados em escalões etários 

superiores de mulheres com IU. 

Aplicando a ANOVA, em que a variável independente é a idade e as dependentes são as 

Escalas do ISS e do Auto-Conceito, chegou-se à conclusão que a H2.1 não se verifica, pois 

p> 0,05, como se pode concluir através da análise da sig. do Ttest. Não há diferenças em 

termos dos valores das duas escalas entre escalões etários.  

Quadro 9 - Estatística descritiva para a soma do ISS segundo os escalões etários 

 
Soma do ISS  

95% de Intervalo de Confiança da 
diferença 

 

 
N Média Desvio Padrão Erro Desvio 

Padrão 
Limite inferior 

 

Limite Superior 
 
 

Mínimo Máximo

35-44 33 98,1515 6,70877 1,16785 95,7727 100,5303 84,00 111,00

45-54 121 92,1488 21,13909 1,92174 88,3439 95,9537 ,00 110,00

55-64 75 92,8133 13,61904 1,57259 89,6799 95,9468 59,00 113,00

Total 229 93,2314 17,48969 1,15575 90,9541 95,5088 ,00 113,00
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Quadro 10 – Teste de homogeneidade de variâncias 

 
Soma do ISS  

 Estatística Levene df1 df2 Sig.

3,221 2 226 ,042

 

Quadro 11 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

 

Gráfico 14 – Valores da soma do ISS de acordo com os escalões etários 
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Pela observação da significância do quadro anterior e do gráfico ilustrativo, é possível 

observar que não há diferença estatisticamente significativa entre os escalões etários e a 

média das pontuações obtidas no ISS. A média da soma da pontuação obtida no ISS é 

superior a 92 em todos os escalões etários, sendo que a percentagem de mulheres também é 

semelhante para os mesmos. Desta forma, apesar das médias de pontuações do ISS serem 

elevadas (superiores a 92%), o que indica insatisfação sexual, não há diferença 

estatisticamente significativa em relação aos diferentes escalões etários.  

De uma forma geral, e independentemente da sua idade, as mulheres com incontinência 

urinária, apresentam valores elevados de insatisfação sexual, pelo que a incontinência 

urinária afecta de forma pronunciada a vida sexual destas mulheres.  

Quadro 12- Estatística descritiva para a soma do inventário do auto-conceito segundo 

os escalões etários 

 
Soma Auto-Conceito  

95% de Intervalo de Confiança da 
diferença 

 

 
N Média Desvio 

Padrão 

Erro Desvio 
Padrão 

 
Limite  

inferior 

Limite  

superior 
 
 

Mínimo Máximo

35-44 33 61,3030 5,62630 ,97941 59,3080 63,2980 56,00 76,00

45-54 121 62,4876 13,77444 1,25222 60,0083 64,9669 ,00 73,00

55-64 75 65,0133 5,09237 ,58802 63,8417 66,1850 51,00 72,00

Total 229 63,1441 10,70462 ,70738 61,7503 64,5379 ,00 76,00
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Quadro 13 – Teste de homogeneidade de variâncias 

 

Soma Auto-Conceito  

Estatística Levene df1 df2 Sig.

2,857 2 226 ,059

Quadro 14 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

 

Gráfico 15 – Valores da soma do inventário do auto-conceito de acordo com os 

escalões etários 
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Relativamente ao Inventário Clínico do Auto-conceito, pode-se concluir através da 

observação da significância do quadro anterior e do gráfico seguinte, que não há diferenças 

estatisticamente significativas entre os escalões etários no que diz respeito à média das 

pontuações obtidas neste questionário. Desta forma, apesar da média da soma das 

pontuações ser indicador de auto-conceito reduzido (pontuações inferiores a 65,01), em 

termos de escalões etários não há diferença estaticamente significativa de auto-conceito 

(todas as percentagens rondam os 32-34%). Assim, pode-se concluir que de uma forma 

geral, o auto-conceito das mulheres com incontinência urinária é afectado negativamente, 

independentemente da sua idade. 

A incontinência urinária apresenta-se assim como uma condição que atinge de forma 

negativa a vida das mulheres, pelo que além de implicar uma redução do auto-conceito e 

um aumento da insatisfação sexual, apresenta-se como condicionante negativa em todos os 

grupos etários estudados. 

Indo ao encontro das ideias de COLEMAN (2000), é possível fazer a ponte para estes 

resultados, visto que segundo este autor, a saúde sexual encontra-se relacionada com a 

obtenção de prazer e de gratificação a partir do relacionamento sexual. Logo, estas 

mulheres independentemente do seu estádio e percurso de vida, evidenciam uma 

condicionante negativa que afecta a forma como vivenciam a sua relação consigo próprias, 

bem como a vivência da sua intimidade sexual. A incontinência urinária assume-se assim 

como uma condição que influencia negativamente os grupos etários estudados, 

ultrapassando o preconceito de que a diminuição da actividade sexual com a idade, implica 

também uma desvalorização da mesma. As mulheres pertencentes a um escalão etário 

superior apresentavam também vida sexual activa, já que este era um factor de inclusão no 

estudo. No entanto, e não tendo em conta a frequência com que teriam uma relação sexual, 

a maior parte referiu insatisfação com a sua vida sexual. Não é a quantidade que determina 

a qualidade, mas sim a forma como as mulheres se sentem, se movem, se percepcionam 

que vai condicionar a atitude que vão assumir na sua intimidade e a forma como se vão 

avaliar e a vão avaliar. 
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H2.2. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais elevados nas mulheres com IU, 

com mais habilitações literárias. 

Aplicando a ANOVA, em que a variável independente é a escolaridade e as dependentes 

são os questionários do ISS e do Auto-Conceito, chegou-se à conclusão que a H2.2. 

verifica-se, na Escala do ISS, pois p <0,05 como se pode concluir através da análise da 

significância do Ttest. 

Chegou-se também à conclusão que a H2.2. verifica-se de igual forma relativamente ao 

Inventário Clínico do Auto-conceito, pois p <0,05, como se pode concluir através da 

análise da respectiva significância do Ttest.  

Quadro 15 - Estatística descritiva para a soma do ISS segundo a escolaridade 

 
Soma do ISS  

95% de Intervalo de Confiança 
da diferença 

 

 
N Média Desvio 

Padrão 
Erro Desvio 
Padrão 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

 
 

Mínimo Máximo

4ªclasse 45 85,2889 30,91015 4,60781 76,0025 94,5753 ,00 104,00

9ºano 110 99,3455 6,88361 ,65633 98,0446 100,6463 79,00 111,00

12ºano 48 91,7708 10,95686 1,58149 88,5893 94,9524 80,00 113,00

licenc/pos 
grad 26 83,8077 17,35977 3,40453 76,7959 90,8195 59,00 97,00

Total 229 93,2314 17,48969 1,15575 90,9541 95,5088 ,00 113,00
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Quadro 16 – Teste de homogeneidade de variâncias 

 
Soma do ISS  

Estatística Levene df1 df2 Sig.

17,079 3 225 ,000

 

Quadro 17 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

 

Gráfico 16 – Valores da soma do ISS de acordo com os escalões de escolaridade 

 

Soma 
Quadrados 

Média 
Quadrados 

Entre grupos 
Dentro grupos 
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As participantes que possuem o 9º e o 12º ano de escolaridade são as que apresentam 

maiores pontuações a nível do ISS (99,36 e 91,77), apresentando por isso maior 

insatisfação sexual. Este facto pode estar relacionado com o nível de conhecimentos das 

mulheres, que determina que estejam mais atentas ao seu corpo e ao seu comportamento, 

bem como com as suas expectativas perante a sua performance afectiva e sexual. 

Segundo GOMES (2003), a forma como é encarado o desempenho sexual está amplamente 

relacionado com factores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, nos quais se salienta a 

escolaridade e consequentemente o tipo de acesso à informação e à forma como a mesma é 

gerida. Depreende-se que as mulheres com maior capacidade para procurar e assimilar a 

informação são as que possuem maior grau de escolaridade, pelo que são estas também que 

possuem uma maior auto-consciência do seu problema, o que se traduz num evitamento e 

frustração sexual, que por sua vez, conduzem à insatisfação sexual.  

Quadro 18 - Estatística descritiva para a soma do inventário do auto-conceito 

segundo a escolaridade 

 
Soma Auto-Conceito  

95% Intervalo de 
Confiança da diferença

 

 
N Média Desvio 

Padrão 

Erro 
Desvio 
Padrão 

Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

 
 

Mínimo Máximo 

4ªclasse 45 58,8667 21,25559 3,16860 52,4808 65,2526 ,00 69,00

9ºano 110 65,0364 5,00995 ,47768 64,0896 65,9831 51,00 76,00

12ºano 48 63,3958 4,31099 ,62224 62,1441 64,6476 52,00 70,00

licenc/pos 
grad 26 62,0769 7,45076 1,46121 59,0675 65,0864 56,00 72,00

Total 229 63,1441 10,70462 ,70738 61,7503 64,5379 ,00 76,00
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Estatística 
Levene  df1 df2 Sig. 

17,607 3 225 ,000

 

Quadro 19 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

 

Gráfico 17 – Valores da soma do inventário do auto-conceito de acordo com os 

escalões de escolaridade 
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Observando a representação gráfica dos resultados é possível concluir que as participantes 

na investigação que possuem um nível de escolaridade mais elevado (9º e 12º ano) são as 

que possuem uma média das somas de pontuações mais elevadas (65,04 e 63,40 

respectivamente) no Inventário Clínico do Auto-conceito, pelo que possuem um auto-

conceito mais elevado, o que vai ao encontro da H2.2. Este facto pode estar relacionado 

com o recurso a estratégias de coping e a uma maior capacidade de resiliência que, 

segundo ANAUT (2001), são responsáveis pela adopção de comportamentos adaptativos 

face a uma situação adversa. As mulheres com incontinência urinária que detém maior 

conhecimento da informação conseguem controlar aspectos da auto-eficácia e da auto-

estima relacionados com o seu dia-a-dia social, o que implica um auto-conceito mais 

elevado que as restantes. No entanto, esta capacidade de mobilização de recursos pode não 

ser eficaz em todas as áreas do seu funcionamento, como é o caso da satisfação sexual, já 

que esta pertence ao foro da intimidade e da conjugalidade, esferas que implicam uma 

elevada exposição não só da própria afectividade, mas principalmente do corpo. 

Desta forma, é possível que as mulheres com graus de escolaridade mais elevados 

apresentem uma capacidade adaptativa social mais eficaz, com níveis de autoconceito mais 

elevados, enquanto a sua insatisfação sexual se mantém elevada, por esta ser uma 

dimensão que implica uma exposição corporal incontornável e que se encontra 

negativamente afectada pela incontinência urinária. 
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H2.3. Há maior insatisfação sexual e auto-conceito em mulheres com IU, com mais de 

5 anos de pós-menopausa. 

Aplicando o Independent T Test, em que a variável independente é o tempo de pós-

menopausa e as dependentes são os questionários do ISS e do Auto-Conceito, chegou-se à 

conclusão que a H2.3. verifica-se na Escala do ISS, pois p <0,05, como se pode concluir 

através da análise da significância do Ttest. Há diferenças em termos dos valores das duas 

escalas no que diz respeito ao tempo pós-menopausa.  

Não se verificam diferenças no Inventário Clínico do Auto-conceito, pois p> 0,05, como se 

pode concluir através da análise da significância do Ttest, logo H2.3. não se verifica em 

relação ao auto-conceito.  

Quadro 20 - Estatística descritiva para a soma do ISS de acordo com o tempo de pós-

menopausa 

 

 
Tempo de pós-menopausa N Média Desvio Padrão Desvio Padrão da Média

5 anos 163 90,2454 19,26459 1,50892
Soma do ISS 

5-10 anos 65 100,7385 8,38763 1,04036

 

Quadro 21 – Aplicação do teste estatístico t-Student 

 

 

Teste Levene T teste para a igualdade das médias 

Diferença 
das 
Médias 

Desvio 
Padrão 
Diferença 

95% de Intervalo 
de Confiança da 
diferença 

Igualdade Variância 
não assumida  

Acima Abaixo 

Igualdade Variância  
assumida  
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Gráfico 18 – Valores da soma do ISS de acordo com o tempo de pós-menopausa 
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Pela observação do gráfico ilustrativo, é possível observar que há diferença 

estatisticamente significativa entre os escalões de tempo de pós-menopausa e a média das 

pontuações obtidas no ISS. Desta forma, as médias de pontuações do ISS são mais 

elevadas após 5 anos de menopausa, o que indica insatisfação sexual. Este facto está 

associado ao conceito ainda vigente de que o envelhecimento está associado à perda da 

fertilidade e da sensualidade, à visão do próprio corpo em deterioração e a alterações 

fisiológicas incontornáveis (PEAKE, 2003). À medida que o tempo passa após a 

menopausa as manifestações fisiológicas vão-se tornando mais acentuadas, atingindo o seu 

pico máximo aos 10 anos de pós-menopausa (PEAKE, 2003). 

A existência de uma condicionante como a incontinência urinária, associada ao início de 

manifestações fisiológicas características da menopausa, traduz-se numa diminuição do 

desejo e da excitação sexual e em segunda instância num aumento da insatisfação sexual. 

A presença de desejo sexual depende de vários factores como a auto-estima e imagem 

corporal adequada, a capacidade de se ver e aceitar como indivíduo sexuado e um 

relacionamento equilibrado no seio do casal.  
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Quando a incontinência urinária invade estes aspectos da vida das mulheres, pode surgir 

uma diminuição acentuada do desejo sexual e um comportamento de evitamento, mais 

acentuados quando existem os factores fisiológicos característicos da menopausa, como a 

diminuição da lubrificação, a diminuição da elasticidade do epitélio vaginal e a atrofia da 

vagina e das glândulas secretoras. 

Quadro 22 – Estatística descritiva para a soma do inventário do auto-conceito de 

acordo com o tempo de pós-menopausa 

 

 
Tempo de pós-menopausa N Média Desvio Padrão Desvio Padrão da Média

5 anos 163 62,7178 12,19214 ,95496

Soma Auto-Conceito

5-10 anos 65 64,0154 5,30475 ,65797

 

Quadro 23 – Aplicação do teste estatístico t-Student 

 

 

 

 

Teste Levene 

Igualdade da Variância 
assumida

T teste para a igualdade das médias 

Diferença 
das 
Médias 

Desvio 
Padrão 
Diferença 

95% de Intervalo 
de Confiança da 
diferença 

Igualdade da Variância 
não assumida

Acima Abaixo 
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Gráfico 19 – Valores da soma do inventário do auto-conceito de acordo com o tempo 

de pós-menopausa 
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Pela observação do gráfico anterior é possível concluir que não há diferenças 

estatisticamente significativas entre os escalões de tempo de pós-menopausa no que diz 

respeito à média das pontuações obtidas no questionário do auto-conceito. Desta forma, 

apesar da média da soma das pontuações ser indicador de auto-conceito reduzido (62-

64%), em termos de escalões não há diferença estaticamente significativa de auto-conceito 

(os escalões de tempo de pós-menopausa apresentam uma percentagem semelhante entre 

49 e 50%). 

Pelo seu cariz múltiplo a menopausa abrange também sintomas psíquicos como é o caso do 

humor depressivo, das insónias, irritabilidade, fadiga e diminuição do desejo sexual. Não 

se pode dizer, com certeza, se a depressão associada à menopausa é realmente causada pela 

própria menopausa, como consequência das alterações biológicas e endócrinas desse 
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período, ou se a depressão surge como coincidência, ou ainda, se é um reagravamento de 

estados depressivos anteriores (GRENDALE, 1999).  

De qualquer forma, a mulher tem a percepção de que a sua função reprodutora terminou e 

que surgem alterações fisiológicas características do envelhecimento, o que associado à 

alteração da auto-eficácia causada pela incontinência urinária, pode determinar uma 

diminuição do auto-conceito (BORISSOVA, 2001) No entanto, verifica-se que 

independentemente do tempo decorrido após a menopausa, esta alteração da auto-

percepção e do auto-conceito é semelhante, não se agravando de forma estatisticamente 

significativa com o passar do tempo. 
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H2.4. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais elevados em mulheres com mais 

5 anos de incontinência urinária. 

Aplicando a ANOVA, em que a variável independente é o tempo com incontinência 

urinária e as dependentes são os questionários do ISS e do Auto-Conceito, chegou-se à 

conclusão que a H2.4 verifica-se, na Escala do ISS, pois p é inferior a 0,05 como podemos 

concluir através da análise da significância. Em relação ao Auto-Conceito, como p> 0,05 

(através da análise da respectiva significância) a hipótese H2.4 não se verifica, não 

havendo portanto significado estatístico entre os escalões de mulheres com diferentes 

tempos de incontinência urinária.  

Quadro 24 - Estatística descritiva para a soma do ISS de acordo com a duração da IU 

Soma do ISS 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

 

 
N Média Desvio Padrão Erro Desvio 

Padrão 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

 
 

Mínimo Máximo

<1 
ano 82 1,94 ,241 ,027 1,89 1,99 1 2

1-5 
anos 144 2,00 ,000 ,000 2,00 2,00 2 2

> 5 
anos 3 2,00 ,000 ,000 2,00 2,00 2 2

Total 229 1,98 ,146 ,010 1,96 2,00 1 2

Teste da Homogeneidade de Variâncias 
Soma do ISS 

Estatística 
Levene df1 df2 Sig. 

21,548 2 226 ,000



 113

Quadro 25 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

ANOVA  
Soma do ISS  

 

 

Soma dos 
Quadrados df Média dos 

Quadrados F Sig. 

Entre Grupos ,196 2 ,098 4,710 ,010 

Dentro de 
Grupos 4,695 226 ,021   

Total 4,891 228    

 

Gráfico 20 – Valores da soma do ISS de acordo com a duração da IU 

 

Pela análise do gráfico é possível concluir que a média da soma das pontuações do ISS é 

mais elevada quando o tempo de duração de incontinência urinária é superior a cinco anos, 

havendo um aumento deste valor em relação ao tempo de existência da incontinência 
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urinária. Desta forma, pode concluir-se que há maior insatisfação sexual nas mulheres que 

apresentam incontinência urinária há mais de cinco anos (pontuação de 100,33), devido 

provavelmente a consequências relacionadas com a exposição à urina ao longo de todo este 

tempo. Podem surgir dermatites, infecções urinárias recorrentes e inflamações localizadas 

ou generalizadas causadas pela acidez da urina e pelo uso de protecções, que fazem com 

que a mulher se resguarde cada vez mais do contacto íntimo com o seu companheiro, 

evitando expor o seu corpo com receio de ser rejeitada, de sofrer uma perda de urina 

durante o acto sexual e também com receio de sentir dor (KINCADE, 2007). 

Também o estereotipo associado à incontinência urinária como característica normal do 

processo de envelhecimento, contribui para que as mulheres não procurem ajuda para este 

tipo de situação e vivam o seu problema no silêncio (TOWNSEND, 2007), negligenciando 

o seu próprio corpo, bem como a sua qualidade de vida.  

Quadro 26 - Estatística descritiva para a soma do inventário do auto-conceito de 

acordo com a duração da IU 

 
Soma Auto-Conceito 

95% Intervalo de Confiança da 
Diferença  

 
N Média Desvio 

Padrão 
Erro Desvio 

Padrão 

Limite inferior 
Limite superior 

 
 

Mínimo Máximo

<1 ano 82 1,01 ,110 ,012 ,99 1,04 1 2

1-5 
anos 144 1,08 ,277 ,023 1,04 1,13 1 2

> 5 
anos 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1

Total 229 1,06 ,232 ,015 1,03 1,09 1 2
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Quadro 27 – Teste de homogeneidade de variâncias 

 
Soma Auto-Conceito   

Estatística Levene df1 df2 Sig.

11,835 2 226 ,000

 

Quadro 28 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

ANOVA  
Soma Auto-Conceito  

 

 
Soma Quadrados df Média Quadrados F Sig. 

Entre Grupos ,274 2 ,137 2,585 ,078 

Dentro de Grupos 11,988 226 ,053   

Total 12,262 228    
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Gráfico 21 – Valores da soma do inventário do auto-conceito de acordo com a 

duração da IU 

 

Em relação à média da soma das pontuações do inventário clínico do auto-conceito é 

possível concluir pela observação do gráfico, que as pontuações do auto-conceito são mais 

elevadas nas mulheres que apresentam incontinência urinária há mais de 5 anos (69), sendo 

o valor de auto-conceito mais baixo em mulheres com IU há menos de um ano, apesar de 

esta diferença não ser estatisticamente significativa. Assim é possível concluir que as 

mulheres vão desenvolvendo progressivamente estratégias de coping que lhes permitem 

manter algum nível de funcionalidade face a este obstáculo que condiciona a sua 

actividade social e familiar no dia-a-dia, mantendo níveis de auto-conceito inferiores ao 

valor de corte, mas relativamente próximos deste. 

Algumas mulheres optam por manter estas estratégias de coping ao invés de procurarem 

tratamento médico especializado, recorrendo a meio de informação que as incita a 

experimentar novos tipos de protecções para a incontinência, e delegando para segundo 

plano o tratamento desta condição, o que explica o facto de deterem um auto-conceito mais 

elevado face ao de mulheres que têm incontinência urinária há menos de um ano (SAND, 

APPELL, 2006). 
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H2.5. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais elevados nas mulheres grandes 

multíparas com IU. 

Aplicando a ANOVA, em que a variável independente é o número de partos e as 

dependentes são os questionários do ISS e do Auto-Conceito, chegou-se à conclusão que a 

H2.5. verifica-se, na Escala do ISS, pois p <0,05 como se pode observar através da análise 

da significância. No entanto, H2.5. não se verifica no caso do Inventário Clínico do Auto-

conceito, em que p> 0.05, como se pode observar pela respectiva significância.  

Quadro 29 - Estatística descritiva para a soma do ISS de acordo com a paridade 

 
Soma do ISS  

95% Intervalo de Confiança da 
Diferença  

 
N Média Desvio 

Padrão 
Erro Desvio 

Padrão 

Limite Inferior Limite Superior 

Mínimo Máximo

1 73 98,7260 6,29872 ,73721 97,2564 100,1956 79,00 113,00

2-4 135 89,1481 21,29520 1,83280 85,5232 92,7731 ,00 111,00

5 21 100,3810 5,43577 1,18618 97,9066 102,8553 85,00 105,00

Total 229 93,2314 17,48969 1,15575 90,9541 95,5088 ,00 113,00

 

Quadro 30 – Teste de homogeneidade de variâncias 

 
Soma do ISS  

Estatística Levene df1 df2 Sig.

12,841 2 226 ,000
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Quadro 31 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

 

Gráfico 22 – Valores da soma do ISS de acordo com a paridade 

 

Observando a representação gráfica dos resultados é possível concluir que a média da 

soma das pontuações do ISS é mais elevada (100,38) nas grandes multíparas, pelo que 

estas apresentam maior insatisfação sexual comparativamente com as restantes 

participantes. De acordo com BOTROS (2006) este resultado está associado a um maior 

relaxamento nos tecidos e a uma alteração na posição fisiológica dos órgãos envolvidos no 

sistema urinário como a uretra e a bexiga, o que condiciona um grau mais grave de 

incontinência urinária. As grandes multíparas encaixam-se nos factores de risco para a 

incontinência urinária e sendo esta mais grave neste tipo de mulheres, é natural que a 

Entre grupos 
Dentro grupos

Soma 
Quadrados 

Média 
Quadrados 
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insatisfação sexual seja superior, pois a correlação entre estes dois factores tende a 

aumentar (BARBER et al, 2005).  

Quadro 32 - Estatística descritiva para a soma do inventário do auto-conceito de 

acordo com a paridade 

Soma Auto-Conceito  

95% Intervalo de Confiança da 
Diferença  

 
N Média Desvio 

Padrão 
Erro Desvio 

Padrão  

Limite inferior 
Limite superior 

 
 

Mínimo Máximo

1 73 62,6986 5,51937 ,64599 61,4109 63,9864 52,00 71,00

2-4 135 63,5630 13,26909 1,14202 61,3042 65,8217 ,00 76,00

5 21 62,0000 3,70135 ,80770 60,3152 63,6848 58,00 67,00

Total 229 63,1441 10,70462 ,70738 61,7503 64,5379 ,00 76,00

 

Quadro 33 – Teste de homogeneidade de variâncias 

Soma Auto-Conceito 

 Estatística Levene df1 df2 Sig.

1,529 2 226 ,219
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Quadro 34 – Aplicação do teste estatístico ANOVA 

Entre grupos
Dentro grupos

Soma 
Quadrados

Média 
Quadrados

Entre grupos
Dentro grupos

Soma 
Quadrados

Média 
Quadrados

 

Gráfico 23 – Valores da soma do inventário do auto-conceito de acordo com a 

paridade 

 

Relativamente ao Inventário Clínico do Auto-conceito, pode-se concluir através da 

observação do gráfico anterior, que não há diferenças estatisticamente significativas entre 

os escalões etários no que diz respeito à média das pontuações obtidas neste questionário 

(todas as medis rondam os 62 pontos). Desta forma, apesar da média da soma das 

pontuações ser indicador de auto-conceito reduzido, em termos de escalões de número de 

partos não há diferença estaticamente significativa de auto-conceito, pelo que este se 

encontrará afectado de uma forma geral pela incontinência urinária e não pelo facto de 

serem ou não grandes multíparas.  
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H2.6. A insatisfação sexual e o auto-conceito são mais reduzidos nas mulheres com IU 

submetidas a histerectomia 

Aplicando o Independent T Test, em que a variável independente é a histerectomia e as 

dependentes são os questionários do ISS e do Auto-Conceito, chegou-se à conclusão que a 

H2.6. verifica-se, na Escala do ISS, pois p <0,05 como se pode observar através da análise 

da significância do Ttest, bem como relativamente ao Inventário Clínico do Auto-conceito. 

Desta forma, a variação da média das pontuações do ISS e do inventário do auto-conceito é 

estatisticamente significativa. 

Quadro 35 - Estatística descritiva para a soma do ISS de acordo com a realização de 

histerectomia 

Soma do ISS  

95% Intervalo de Confiança da Diferença 
 

 
N Média Desvio Padrão Erro Desvio Padrão

Limite inferior 
Limite superior 
 
 

Mínimo Máximo

sim 73 1,93 ,254 ,030 1,87 1,99 1 2 

não 156 2,00 ,000 ,000 2,00 2,00 2 2 

Total 229 1,98 ,146 ,010 1,96 2,00 1 2 

 

Quadro 36 – Teste de homogeneidade de variâncias 

 
Soma do ISS 

Estatística Levene df1 df2 Sig. 

52,987 1 227 ,000
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Quadro 37 – Aplicação do teste estatístico t-Student 

     Teste Levene T-test para a Igualdade das Médias 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Diferença 
da Média 

Desvio 
Padrão 

Diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da 

Diferença 

    Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Soma do 
ISS 

Igualdade 
variâncias 
assumida 

45,473 ,000 -2,976 227 ,003 -7,25720 2,43848 -12,06215 -2,45225

  Igualdade 
variâncias 
não 
assumida 

   -2,174 78,131 ,033 -7,25720 3,33887 -13,90420 -,61021

 

Gráfico 24 – Valores da soma do ISS de acordo com a presença ou não de 

histerectomia 
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Pela observação dos resultados pode-se concluir que as mulheres com IU e que foram 

submetidas a histerectomia apresentam menor insatisfação sexual (51,97% com 95,54 
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pontos no questionário ISS) do que as que não foram submetidas a este procedimento 

(48,03% com 88,29 pontos no questionário ISS), o que pode estar associado ao tratamento 

cirúrgico do desconforto e dor causado por patologias ginecológicas, como são exemplo os 

miomas e os prolapsos uterinos. Segundo TUNUGUNTLA (2006) as mulheres submetidas 

a histerectomia apresentam uma satisfação sexual superior à das mulheres que não foram 

submetidas a este procedimento precisamente pelo alívio que sentiram face à correcção de 

uma patologia que afectava negativamente a posição anatómica da vagina.  

De acordo com KOMESU YM et al (2007), os prolapsos uterinos são responsáveis pela 

dispareunia, disfunção sexual que apresenta maiores probabilidades de causalidade 

orgânica e que neste caso se verificam. A dor na penetração profunda está normalmente 

relacionada com patologias pélvicas, como endometriose, quistos uterinos, miomas ou 

prolapsos uterinos, causando um evitamento da relação sexual e uma diminuição do desejo 

sexual por necessidade de quebra do ciclo de dor. Na mesma linha de ideias, HEXTAL e 

CARDOZO (2001) referem que a existência de problemas sexuais em mulheres com 

incontinência urinária pode ser explicado devido a factores físicos e psicológicos, nos 

quais se incluem a dor devido a existência de prolapsos que condicionam a relação sexual. 

Desta forma, apesar de terem sido submetidas a uma intervenção cirúrgica que afecta os 

seus órgãos sexuais, e apesar de apresentarem uma condição que afecta a sua sexualidade, 

o facto de ter sido removido o útero e tratada uma patologia dolorosa, apresenta-se como 

uma mais-valia em termos do desempenho sexual da mulher com incontinência urinária.  
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Quadro 38 - Estatística descritiva para a soma do inventário do auto-conceito de 

acordo com a realização de histerectomia 

Soma Auto-Conceito  

95% Intervalo de Confiança da Diferença 
 

 
N Média Desvio Padrão Erro Desvio Padrão 

Limite Inferior 
Limite Superior 
 
 

Mínimo Máximo 

sim 73 1,15 ,360 ,042 1,07 1,23 1 2 

não 156 1,01 ,113 ,009 ,99 1,03 1 2 

Total 229 1,06 ,232 ,015 1,03 1,09 1 2 

 

Quadro 39 – Teste de homogeneidade de variâncias 

 
Soma Auto-Conceito  

Estatística Levene  df1 df2 Sig. 

93,331 1 227 ,000 

 

Quadro 40 – Aplicação do teste estatístico t-Student 

   Teste Levene  t-test para a Igualdade das Médias 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Diferença 
das 

Médias 
Desvio Padrão 
da Diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da 

Diferença 

    Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Soma 
Auto-
Conceito 

Igualdade 
variâncias 
assumida 21,829 ,000 -1,174 227 ,242 -1,78003 1,51672 

-
4,76869 1,20862

  

Igualdade 
variâncias 
não 
assumida     -,852 77,537 ,397 -1,78003 2,08907 

-
5,93944 2,37938



 125

Gráfico 25 – Valores da soma do inventário do auto-conceito de acordo com a 

presença ou não de histerectomia 
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Pela análise dos resultados obtidos é possível concluir que as mulheres com IU que foram 

submetidas a histerectomia apresentam menor auto-conceito (49,29% com 61 pontos no 

questionário ISS) do que as que não foram submetidas a este procedimento (50,71% COM 

63,7 pontos no questionário ISS). O útero representa um dos símbolos de fertilidade, 

associado à capacidade reprodutora da mulher, definindo-a como tal. Apesar da extracção 

do útero não estar directamente relacionada com a imagem corporal da mulher, implica 

uma alteração psicológica na forma como a mulher interioriza o seu papel familiar e 

conjugal. De acordo com BUNCHAFT (2006) as mulheres submetidas a histerectomia 

referem medos na área de mudanças físicas - sentimentos de mutilação, de ameaça ao auto-

conceito e à imagem corporal, que podem ser denominados de perda e revivência da 

fantasia de castração. Desta forma, as mulheres com incontinência urinária submetidas a 

histerectomia vêem ameaçado o seu papel social, apresentando uma diminuição na auto-

estima e receio de enfrentar o fenómeno de aceitação/rejeição social, principalmente em 

termos da sua conjugalidade. Esta situação vai condicionar de forma negativa o seu auto-

conceito, facto que se encontra expresso nos resultados acima descritos. 
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6.3 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Um dos objectivos da investigação é o de conduzir a um estudo sistemático de fenómenos, 

conduzindo à descoberta de saberes específicos. É também através da investigação que se 

definem os parâmetros de uma profissão, pois como afirma FORTIN (1999, p.18), 

“...nenhuma profissão terá um desenvolvimento contínuo sem o contributo da 

investigação”. 

O desenvolvimento e a visibilidade social e científica da enfermagem necessitam de ser 

fundamentados e baseados em princípios científicos, contribuindo para isso os trabalhos de 

investigação elaborados por enfermeiros, nas diferentes áreas de actuação. 

Contudo, os trabalhos de investigação apresentam “...limitações e deficiências, daí o 

motivo pelo qual estudo algum seja capaz de oferecer respostas inquestionáveis às 

indagações das pesquisas...” (POLIT, HUNGLER, 1995, p.314). Neste sentido, é de 

extrema importância o levantamento de limitações da pesquisa para que em estudos futuros 

estas sejam ultrapassadas ou minimizadas. 

Considerou-se importante abordar as principais limitações deste estudo que passam pela 

amostra ter sido recolhida apenas num único local e em contexto hospitalar. Tentou-se 

ultrapassar esta limitação elaborando critérios de inclusão e exclusão da amostra que 

reduzissem a probabilidade de enviesamento do estudo. Considerou-se também que 

responder a um questionário que diz respeito a aspectos tão íntimos como o da sexualidade 

poderia ser uma limitação do estudo. Ao fornecer um local privado e sem submeter as 

perguntas através do investigador tentou-se ultrapassar esta limitação. No entanto, ao ser 

um questionário de auto-preenchimento poderão ter surgido dúvidas e dificuldades de 

compreensão que não puderam ser esclarecidas. 

Estas foram as limitações que se considerou serem mais relevantes, embora possam existir 

outras que não foi possível identificar no decurso da investigação. 
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7 - CONCLUSÕES 

Os casos de incontinência urinária acarretam alterações significativas na qualidade de vida 

do indivíduo e na forma como ele desempenha os papéis sociais, familiares e conjugais. Os 

factores de potencial risco associados ao desenvolvimento de incontinência urinária estão, 

actualmente, a merecer maior atenção por parte dos profissionais de saúde, como forma de 

tentar diminuir o aparecimento de novos casos no futuro. Tais factores de risco podem ser 

a idade, gravidez, multiparidade, partos por via vaginal, obesidade, obstipação, doenças 

respiratórias crónicas e cirurgias por via vaginal, nomeadamente histerectomia.  

O impacto que esta patologia provoca na qualidade de vida vai produzir, para além do 

desconforto e do acréscimo de cuidados, a restrição das actividades sociais, incidindo de 

forma insidiosa e particular sobre o conceito de mulher que a própria construiu e designou 

para si, o que implica uma sensação de falhanço e de perda de controlo. Esta abrangência 

tem sido estudada e vários estudos já demonstraram que as mulheres com incontinência 

urinária têm uma qualidade de vida inferior a mulheres com as mesmas características, mas 

que não possuem este tipo de patologia.  

A sexualidade é um longo processo de aprendizagem e de desenvolvimento que requer 

capacidade de reconhecer e compartilhar sentimentos que envolvem tanto a comunicação 

como a parte física. O comportamento sexual não é universal, mas sim fruto do 

aprendizado e como tal é ditado pela cultura em que cada indivíduo está inserido, portanto, 

os comportamentos podem ser diferentes em culturas diferentes, sem que estejam 

directamente relacionados com a actividade procriativa. 

O envelhecimento, com todas as características que o definem, não significa 

necessariamente ausência de vida sexual, mas sim o reforço e requalificação da mesma, 

visto que a doença e as alterações fisiológicas não são sinónimo da inexistência de partilha 

afectiva, como forma de expressão da sexualidade. Desta forma, a incontinência urinária 

apesar de se constituir como um entrave para o desejo de intimidade da mulher com o seu 

companheiro, deve ser desmistificada e despreconceituada junto da sociedade. Só assim se 

conseguirá alertar as mulheres para a necessidade e possibilidade de resolução desta 

condição, tendo como objectivo alcançarem o equilíbrio físico e emocional e a satisfação 

sexual. 
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A este contexto de insatisfação associa-se a profunda alteração inerente aos parâmetros 

definidores do auto-conceito. A auto-estima da mulher com incontinência urinária é 

profundamente afectada devido ao produto da sua auto-avaliação resultar num balanço 

cada vez mais negativista à medida que a doença apresenta maior gravidade. 

Os resultados da investigação apontam para a relação negativa entre a incontinência 

urinária e a satisfação sexual e o auto-conceito, visto que a incontinência urinária, 

constituindo-se como uma patologia limitadora e associada a uma quebra do auto-conceito, 

implica uma afectação da imagem mental que a mulher faz acerca de si própria e da forma 

como reage e se disponibiliza para a intimidade. 

A idade das mulheres com incontinência urinária está relacionada de uma forma geral com 

a insatisfação sexual, independentemente dos escalões etários em que se encontram, não 

havendo diferenças estatisticamente significativas em termos de comparações entre 

escalões. 

Verificou-se que há maior insatisfação sexual em mulheres com mais de cinco anos de pós-

menopausa, devido à instalação das características fisiológicas da menopausa ao nível do 

aparelho genital, cujo pico máximo ocorre aos dez anos de pós-menopausa e que têm como 

factor causal a insuficiência estrogénica. Também a noção estereotipada pela sociedade de 

que a menopausa representa o declínio da capacidade reprodutiva da mulher e que, como 

tal, o corpo destas passa a ser visto como assexuado, contribuiu para que as mulheres 

desvalorizem o seu corpo e simulem o desinteresse pela sexualidade. 

As mulheres com escolaridade mais elevada tendem a estar mais receptivas à informação 

exterior e mais sensíveis à exposição social, pelo que o seu nível de expectativas face ao 

desempenho sexual é também mais elevado. Ao sofrerem o condicionamento da 

incontinência urinária têm tendência a sentirem-se mais defraudadas na relação com o 

próprio corpo e na sua exposição à intimidade, pelo que os níveis de insatisfação sexual 

são superiores ao de mulheres com escolaridade mais baixa. 

As mulheres com mais de cinco anos de incontinência urinária são as que revelam maior 

insatisfação sexual visto que foi ocorrendo a progressão desta condição e instalaram-se 

consequência desagradáveis e limitadoras para a mulher, como é caso das dermatites e das 
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infecções urinárias de repetição. A recusa da exposição do corpo face à intimidade 

conjugal vai-se tornando cada vez mais significativa, bem como a existência de contacto 

sexual propriamente dito. 

Nas grandes multíparas verifica-se que os níveis de insatisfação sexual são também mais 

elevados o que está relacionado com a exposição dos tecidos face aos traumatismos de 

parto, que contribui para o desenvolvimento de casos de incontinência urinária mais 

graves. Quanto mais grave é a sintomatologia da incontinência urinária, maior é a 

tendência para que as mulheres sintam que perderam o controlo e que não são dignas de 

terem um contacto mais íntimo com o seu companheiro. Há o medo e a vergonha perante a 

possibilidade de uma perda de urina durante a relação sexual, pelo que maior parte das 

mulheres opta por evitar o contacto sexual. 

Nas mulheres não-histerectomizadas verifica-se que a insatisfação sexual é mais elevada 

do que nas restantes, o que está relacionado com a existência de patologia ginecológica que 

afecte o aparelho genital e que seja responsável por dor e desconforto. Face a mais uma 

problemática que afecta a sua imagem corporal e a forma como se relacionam com o 

próprio corpo, as mulheres tendem a resguardar-se do contacto sexual ou a não terem 

prazer quando ele ocorre o que origina insatisfação sexual. 

O auto-conceito mantém-se mais elevado em mulheres com escolaridade mais elevada e 

nas que têm mais de 5 anos de incontinência urinária, visto que estas mulheres 

desenvolvem, com o passar do tempo e recorrendo à informação que têm capacidade de 

procurar e de assimilar, estratégias de coping que lhes permitem ultrapassar este obstáculo 

do ponto de vista da sua relação com os constituintes da sua personalidade, contribuindo 

que atinjam níveis de funcionamento considerados normais para esta dimensão. 

O auto-conceito encontra-se mais reduzido nas mulheres histerectomizadas, visto que a 

extracção do útero é considerado um procedimento invasivo que está associado à perda da 

feminilidade e à descaracterização do corpo como sexuado. Para muitas mulheres o útero é 

uma das figuras características e representativas do género feminino e sem ele sentem-se 

assexuadas e desprestigiadas, pelo que se verifica uma diminuição na auto-estima e na 

satisfação consigo próprias. 
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Um dos aspectos a realçar como contributo para os cuidados em enfermagem é a 

necessidade de despertar na mente dos profissionais a carência de mudança nesta área e no 

apoio prestado às mulheres com incontinência urinária. É imprescindível reforçar que as 

mulheres com esta condição não são apenas números pré-operatórios com critérios 

cirúrgicos ou não-cirúrgicos e com características e necessidades específicas e difíceis por 

vezes de verbalizar.  

Cada ser humano apresenta uma componente psicossocial dinâmica em consonância com a 

sua cultura e sociedade de origem. No entanto, é importante reforçar que a sociedade 

apresenta diferentes contornos nos seus meandros pelo que é necessário adequar a actuação 

dos profissionais de saúde para actuar de forma pertinente junto destas mulheres e, sempre 

que possível, das pessoas que são para si significativas. 

Uma parcela importante da actuação de enfermagem diz também respeito não só ao 

levantamento das necessidades de cada mulher, mas também à continuidade da actuação 

face a essas mesmas necessidades, com vista a promover uma melhoria dos cuidados 

prestados no presente, potencializando a qualidade dos cuidados futuros.  

Neste sentido, considera-se que o presente trabalho de investigação me despertou para a 

importância desta vertente no meu percurso profissional como enfermeira especialista em 

saúde materna e obstetrícia, tendo sido os conhecimentos e competências adquiridos na 

área da investigação, uma mais-valia para futuros projectos. 

Deixa-se de igual forma a sugestão para que novas investigações decorram nesta área, com 

o objectivo de reciclar e reforçar os conhecimentos dos profissionais de saúde, bem como 

expandir esta área de intervenção, nomeadamente no âmbito da sexualidade das mulheres 

com incontinência urinária. Sabe-se que o silêncio é o principal entrave ao conhecimento e 

à melhoria da qualidade de vida, pelo que quanto mais investigadores divulgarem e 

aprofundarem os seus estudos, maior será a mudança de mentalidade com vista ao 

tratamento e apoio das mulheres com incontinência urinária. 

Permitir que a pessoa possa percorrer um novo caminho, onde as vivências passadas irão 

servir para o crescimento e amadurecimento futuro. Para que isto aconteça, é necessário 
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que o enfermeiro crie com a pessoa uma relação de confiança e empatia, para que esta 

possa exprimir os seus medos e dúvidas. 

Explorar, conhecer a linguagem do corpo, pode ajudar na união do casal, falar abertamente 

sobre cada dúvida e incerteza quanto a essa fase pode fazer com que a união se fortaleça, e 

além disso tudo incluir nessa hipótese filhos, amigos, parentes, tudo e todos que 

recoloquem a mulher na sua família, sociedade e acima de tudo, que a faça sentir-se 

amada, desejada e curada, para viver novamente tudo o que a vida lhe reservou. 
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ANEXO 1 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHA DE DADOS 
  
                                                                                             



 150

 Lisboa, 07 de Julho de 2005 
 
 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração 

Hospital de Santa Maria 

 

 
Assunto: Pedido de Autorização para realização de Trabalho de Investigação 
 

 O Curso de Mestrado em Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

compreende a realização de uma dissertação original (componente de investigação) uma 

vez que a investigação é o propulsor da construção do conhecimento científico.  

Neste sentido, Maria João Silva a frequentar o referido curso, encontra-se a desenvolver a 

dissertação denominada “Satisfação Sexual e Auto-Conceito na Mulher com 

Incontinência Urinária”, com o objectivo de conhecer a influência da incontinência 

urinária na satisfação sexual e auto-conceito de mulheres na pós-menopausa.  

A escolha da instituição é justificada pelo facto de desenvolver o seu percurso profissional 

nesta instituição, onde decorre a consulta de uroginecologia, local privilegiado de 

atendimento a mulheres com incontinência urinária.  

Através deste documento, pretende-se a formalização do pedido de autorização para a 

realização do estudo a mulheres que sejam atendidas na consulta de uroginecologia, 

através de entrevistas a realizar entre Agosto de 2005 a Agosto de 2007. 

Os princípios éticos da investigação estão assegurados. 

 
Atenciosamente, sem outro assunto. 
 

Pede deferimento 
 

 
Enfª. Maria João Silva 
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ANEXO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO ISS 
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ANEXO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO 
INVENTÁRIO CLÍNICO DO AUTO-CONCEITO 
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Lisboa, 07 de Julho de 2005 
 
 
Exmo. Senhor Professor Doutor Vaz Serra 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

 
Assunto: Pedido de Autorização para aplicação de Inventário Clínico de Auto-Conceito 
 

 O Curso de Mestrado em Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

compreende a realização de uma dissertação original (componente de investigação) uma 

vez que a investigação é o propulsor da construção do conhecimento científico.  

Neste sentido, Maria João Silva a frequentar o referido curso, encontra-se a desenvolver a 

dissertação denominada “Satisfação Sexual e Auto-Conceito na Mulher com 

Incontinência Urinária”, com o objectivo de conhecer a influência da incontinência 

urinária na satisfação sexual e auto-conceito de mulheres na pós-menopausa.  

Através deste documento, pretende-se a formalização do pedido de autorização para a 

utilização do Inventário Clínico de Auto-Conceito, através de entrevistas a realizar entre 

Agosto de 2005 a Agosto de 2007, em mulheres com incontinência urinária, na consulta de 

Uroginecologia do Hospital de Santa Maria. 

Os princípios éticos da investigação estão assegurados. 

 
Atenciosamente, sem outro assunto. 
 

Pede deferimento 
 

 
Enfª. Maria João Silva 
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ANEXO 4 - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO CLÍNICO 
DO AUTO-CONCEITO 
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ANEXO 5 - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 
Os questionários que se seguem encontram-se no âmbito do trabalho de campo da tese de mestrado 
“Satisfação Sexual e Auto-Conceito da Mulher com Incontinência Urinária”. 
A participação neste estudo é livre, mas agradece-se que não deixe nenhuma pergunta por 
responder. Em caso de dúvidas, solicite ajuda ao investigador que lhe forneceu o questionário. 
Os dados resultantes do preenchimento dos questionários são anónimos. Obrigado pela sua ajuda e 
pelo tempo que disponibilizou. 
Aceitei participar neste estudo            ____________________________________ 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
1.Concelho de residência _____________________________ 

2. Idade    

  35-44     45-54     55-64    

3. Tempo de pós-menopausa  

  até 5 anos     5-10 anos 

4. Escolaridade    

  até 4ªclasse     até 9ºano     até 12ºano     licenciatura/pós-graduação 

5. Número de partos  

  1     2 – 4     5 ou mais 

6. Tipo de partos   

  Eutócicos (Sem ajuda)   N.º____    Fórceps (Ferros)   N.º____    Ventosa   

N.º____   Fórceps+Ventosa   N.º____    Cesareana   N.º_____ 

7. Recém-nascido com peso superior a 4 Kg 

  Sim     Não 

8. Duração da incontinência urinária  

    menos de 1 ano     1-5 anos     mais 5 anos 

9. Cirurgia por via vaginal 

   Sim     Não 

10. Histerectomia (remoção do útero) 

  Sim     Não 
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ANEXO 6 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO SEXUAL - ISS 
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1= Nunca 
2= Muito raramente 
3= Poucas vezes 
4= Algumas vezes 
5= Frequentemente 
6= A maioria das vezes 
7= Sempre 

INDEX OF SEXUAL SATISFACTION 
(Adaptado de Hudson, Walter W., 1981-1993) 

 
 
Este questionário destina-se a medir o grau de satisfação sexual que a mulher sente no 
relacionamento com o seu companheiro.  
Leia cuidadosamente cada pergunta e responda da forma mais realista possível.  
Coloque o número que corresponde à sua resposta no espaço existente 
em cada pergunta. Consulte a chave de resposta sempre que 
necessário. 
 
 

1._____Sinto que o meu companheiro gosta da nossa vida sexual. 

2._____A nossa vida sexual é muito excitante. 

3._____O sexo é divertido para o meu companheiro e para mim. 

4._____O sexo com o meu companheiro tornou-se como uma tarefa para mim. 

5._____A nossa vida sexual é monótona. 

6._____Quando fazemos sexo é sempre de forma apressada, para que termine rápido. 

7._____Sinto que a minha vida sexual tem falta de qualidade. 

8._____O meu companheiro é muito excitante do ponto de vista sexual. 

9._____Gosto das técnicas sexuais que o meu companheiro usa. 

10._____Sinto que o meu companheiro quer demasiado sexo da minha parte. 

11._____Penso que a nossa vida sexual é maravilhosa. 

12._____Evito ter contacto sexual com o meu companheiro. 

13._____O meu companheiro é um óptimo parceiro sexual. 

14._____Sinto que o sexo faz parte do funcionamento normal da nossa relação. 

15._____A nossa vida sexual contribui muito para o desenvolvimento da relação. 

16._____Para mim, é fácil ficar sexualmente excitada com o meu companheiro. 

17._____Sinto que o meu companheiro está sexualmente satisfeito comigo. 

18._____O meu companheiro é muito sensível às minhas necessidades e desejos sexuais. 

19._____O meu companheiro não me satisfaz sexualmente. 

20._____Sinto que a minha vida sexual é aborrecida. 
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ANEXO 7 - INVENTÁRIO CLÍNICO DO AUTO-CONCEITO 
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INVENTÁRIO CLINICO DE AUTO-CONCEITO 
(A.Vaz Serra, 1986) 

 
 

F1 (1+4+9+16+17) ______ F2 (3+5+8+11+18+20) ______ F3 (2+6+7+13)______  
F4 (10+15+19) ______ Total ______ 
 
Todas as pessoas têm uma ideia como são. A seguir estão expostos diversos atributos, 
capazes de descreverem como uma pessoa é. Leia cuidadosamente cada questão e responda 
verdadeiramente, espontânea e rapidamente a cada uma delas. Ao dar a resposta considere, 
sobretudo, a sua maneira de ser habitual e não o seu estado de espirito de momento.  
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1. _____ Sei que sou uma pessoa simpática. 

2. _____ Costumo ser franco e exprimir as minhas opiniões. 

3. _____ Tenho por hábito desistir das minhas tarefas quando encontro dificuldades. 

4. _____ No contacto com os outros costumo ser um indivíduo falador. 

5. _____ Costumo ser rápido na execução das tarefas que tenho para fazer. 

6. _____ Considero-me tolerante para com as outras pessoas. 

7. _____ Sou incapaz de assumir uma responsabilidade até ao fim, mesmo que isso 
me traga consequências desagradáveis. 

8. _____ De modo geral tenho por hábito enfrentar e resolver os meus problemas. 

9. _____ Sou uma pessoa usualmente bem aceite pelos outros. 

10. _____ Quando tenho uma ideia que me parece válida gosto de a por em prática. 

11. _____ Tenho por hábito ser persistente na resolução das minhas dificuldades. 

12. _____ Não sei por quê a maioria das pessoas embirra comigo. 

13. _____ Quando me interrogam sobre questões importantes conto sempre a verdade. 

14. _____ Considero-me competente naquilo que faço. 

15. _____ Sou uma pessoa que gosto muito de fazer o que me apetece. 

16. _____ A minha maneira de ser leva-me a sentir-me na vida com um razoável bem-
estar. 

17. _____ Considero-me uma pessoa agradável no contacto com os outros. 

18. _____ Quando tenho um problema que me aflige não o consigo resolver sem a 
ajuda dos outros. 

19. _____ Gosto sempre de me sair bem das coisas que faço. 

20. _____ Encontro sempre energia para vencer as minhas dificuldades. 

1 = Não concordo 
2 = Concordo pouco 
3 = Concordo moderadamente
4 = Concordo muito 
5 = Concordo muitíssimo 


