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INTRODUÇÃO

A prostatectomia radical cirurgias usada no

tratamento de câncer de próstata em estágio

inicial, tem como possíveis complicações a

incontinência urinaria e a disfunção erétil

(IZIDORO et al., 2017). Pacientes submetidos à

prostatectomia estão diretamente ligados ao risco

de sofrer uma deterioração da Qualidade de Vida

(QV) causada por suas complicações como

distúrbios do sono, danos psicológicos,

constrangimentos na interação social, na vida

sexual e por perdas urinárias (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2013).

A QV pode ser mensurada por meio do

questionário International Consultation on

Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-

SF). O ICIQ-SF é um questionário simples e

avalia de forma rápida a interferência da IU na

QV de pacientes (FONSECA, et al., 2005;

TAMANINI, et al., 2004).

OBJETIVOS

Analisar a relação entre frequência, quantidade

de perda urinária e a percepção da interferência

na QV de pacientes pós prostatectomia, bem

como comparar a relação entre a interferência da

QV conforme os tipos de IU e a severidade da

perda urinária apresentada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram incluídos os prontuários de 7 pacientes

prostatectomizados, acompanhados na Clínica

Escola de Fisioterapia da Instituição nos anos de

2019 e 2020, que responderam ao questionário de

QV ICIQ-SF.

As questões sobre Frequência e Perda urinária

tiveram seus escores adaptados para análise

estatística com o Índice de correlação de

Spearman com a Interferência na Percepção da

QV.

Figura 1 –Adaptações escores

Com aplicação do teste estatístico de Spearman

para a quantidade de perda e a correlação com a

interferência na QV foi obtida correlação com

RS= 0,69, com p-value de 0,08.

Para a correlação entre a frequência de perda

urinária e a interferência na QV foi obtida

correlação com RS= 0, 67 e p-value = 0,09.

RESULTADOS

A severidade da IU, pela soma dos escores

para quantidade e frequência da perda

urinária obteve-se com a classificação

Muito Severa (MS) a IU identificada foi a

IU mista com enurese para 02 participantes

e sem enurese para 01 participante. Para a

Severa (S) e presenças de IU mista para 02

participantes e IU por esforço com Figura

2.

CONCLUSÃO

Foi possível considerar que nem sempre sintomas

mais graves implicam em percepção pior da QV. O

tipo de IU Mista foi o que demonstrou maior

Severidade e pior percepção de QV. Apesar de não

ter sido obtida significância para a correlação de

Sperman, quanto à frequência e a percepção da

QV, pode ser observado maior interferência na QV

com um aumento da frequência de perda de urina.
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Figura 2 – Severidade da perda urinária conforme tipo 

de IU

Figura 3 – Interferência na QV conforme tipo de IU

DISCUSSÃO

Comparação da percepção da interferência

na QV com a severidade da perda urinária,

verificou-se que os 3 participantes que

apresentaram a classificação Muito Severa,

também apresentaram interferência Grave

na QV. Para os 3 participantes que

apresentaram classificação Severa, a

percepção da interferência na QV ficou

distribuída em Grave, Moderada e Leve. O

participante que apresentou classificação

Moderada não teve percepção de

Interferência na QV, Figura 3.

A IU mista é a perda de urina associada à urge

incontinência e às situações em que há aumento da

pressão intra-abdominal, a fusão entre estes

sintomas acarreta piora na percepção na QV

(DEDICAÇÃO, 2008). Soler et al. (2017)

associam a perda de urina noturna e a noctúria a

maior interferência na QV.

Ao comparar-se a indicação de severidade e

quantidade de perda urinária, com a percepção da

interferência na QV, 43% apresentaram percepção

grave da interferência da QV.

Bernardes et al. (2019) afirmaram que a severidade

(Frequência mais aumento da quantidade da perda

urinária) implica no aumento do número de

absorventes diários e isso influencia muito na

percepção do paciente sobre a sua QV. Pacientes

que perdem pouca urina e com pouca frequência

não trocam muitos absorventes por dia e se

consideram continentes (HIKITA et al., 2017).

A frequência de perda de urina tende a interferir na

auto percepção da QV. Carvalho et al. (2014)

demonstraram isto em pacientes com baixo

número de eventos, uma vez na semana ou menos,

com melhor percepção da QV.

No estudo de Silva e Lopes (2009) cerca de 40%

dos participantes responderam como QV

moderada ou grave, associando ao fato dos

mesmos perderem urina várias vezes ao dia.

Nesta pesquisa as interferências Grave, Severa

na QV foram percebidas por participantes com

os tipos de IU mista com enurese e sem enurese

e IU esforço com Enurese. Para Cruz e Lisboa

(2019), a IU mista acarreta maior interferência

na QV.


