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Introdução: O tema do estudo é PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA
NO PERÍODO GESTACIONAL E NO PUÉRPERIO. A incontinência urinária é um
problema mundial em que alguns dos fatores desencadeantes são a gestação e o parto.
Neste trabalho, além de uma revisão bibliográfica sobre o tema, foi realizada uma 
pesquisa sobre IU e a sua influência na qualidade de vida de gestantes e puérperas.  

 Objetivo: Identificar a prevalência da incontinência urinária (IU) no período
gestacional e puerpério imediato do parto normal e cesariana além de avaliar os
impactos da IU na qualidade de vida das mulheres. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal quantitativo onde as pacientes no período gestacional e no puerpério
imediato foram abordadas durante consultas de pré-natal e pós-parto na Maternidade
Vital Brazil da cidade de Timóteo-MG nos meses de abril e maio de 2014, sendo 11
puérperas e 10 gestantes. Os instrumentos utilizados para avaliação foram: o 
questionário auto-administrável ICIQ-SF, formado por quatro questões, que qualifica a
perda urinária e avalia o impacto da IU na qualidade de vida. E o SF-36 é um
instrumento genérico de avaliação da QVRS, composto por um questionário
multidimensional com 36 itens englobados em oito escalas. Resultados: O percentual
de ocorrência de IU na gestação e puerpério foi de 71,4%. Relataram não ter perda
urinária 28,6% da amostra. Entre as puérperas predominou o parto cesáreo, entre os
partos normais, somente duas mulheres foram submetidas à episiotomia. A idade
variou de 14 a 30 anos e a maioria era primigestas. No questionário específico de IU
que também avalia a qualidade de vida, 33,3% responderam que a perda urinária não
interfere na qualidade de vida; 66,7% relatou algum grau de 0 a 10 de interferência na
qualidade de vida. Conclusão: O nível de ocorrência de IU na gestação e puerpério
relatado na literatura cerca de (69%), pode ser confirmado na pesquisa realizada, onde
71,4% das gestantes e puérperas entrevistadas relataram perda urinária e algum tipo de
interferência na qualidade de vida.
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