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Introdução: A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda de urina que
seja involuntária. É uma condição que traz incômodos higiênicos e sociais, podendo
conduzir a isolamentos, vergonha, depressão, acarretando prejuízos sociais,
econômicos, sexuais (CARVALHO et al., 2014, angústia emocionais e impactos na
qualidade de vida (LARSON, HAVERI, YEUNG, 2019). Os fatores que levam a perda
do controle esfincteriano e IU incluem múltiplos partos, alterações fisiológicas do
envelhecimento, cirurgias prévias e menopausa (CARVALHO et al. 2014). Objetivo:
Objetiva-se com este projeto, relatar a inclusão de uma ferramenta de avaliação de
qualidade de vida na avaliação urofuncional dos atendimentos nos ambulatórios de
Fisioterapia do Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste-MG), o formulário
IQOL (Incontinence Quality of Life). Metodologia: O IQOL é um questionário que
avalia a qualidade de vida em pacientes com incontinência urinária. Ele contem vinte e
duas perguntas divididas em três domínios, a saber ALB (avoidance and limiting
behavior) - limitação de comportamento, PI (psycosocial impact) impacto psicológico
e SE (social embarrassment)- embaraço social. Para cada pergunta existem cinco
respostas possíveis, cujos escores são transformados em uma escala de zero a cem,
para melhor interpretação. quanto maior o escore, melhor a qualidade de vida
(PATRICK et al., 1999c). Resultados: Foram estudados os dois questionários mais
utilizados mundialmente para análise da qualidade de vida, o King's Health
Questionnaire e o IQOL (Incontinence Quality of Life). Nesta etapa inicial optou-se
por utilizar o IQOL que é um instrumento especifico para pacientes com incontinência
urinária e foi elaborado com o objetivo de refletir o impacto na vida diária de pessoas
que apresentam incontinência urinária e ser usado em estudos epidemiológicos,
ensaios clínicos e avaliações de programas (PATRICK et al., 1999b). O mesmo, será
incorporado ao processo de avaliação fisioterapêutica do ambulatório do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste-MG), com vistas a mensurar o
impacto da IU na qualidade de vida dos pacientes nos âmbitos pessoal, profissional e
social.  Conclusão: O projeto incentiva a pesquisa científica e aprofunda o
conhecimento sobre o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida, e inclui
uma ferramenta para apreciar a mesma no processo de avaliação dos atendimentos do
ambulatório do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste-MG).
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