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Incontinência Urinária Feminina EDITORIAL 

D e s i g n a - s e  p o r              

incontinência urinária a 

perda involuntária de 

urina.  

É um problema de saúde 

comum, contudo não é 

uma consequência     

i n e v i t á v e l  d o                

envelhecimento. Se tem 

este problema, fale com 

o seu médico de família. 

Há cuidados que pode 

ter e tratamentos        

disponíveis para evitar ou 

diminuir as perdas de 

urina. 
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A incontinência urinária feminina corresponde às perdas     

involuntárias de urina na mulher.  

A incontinência urinária é, de facto, mais comum em mulheres 

do que em homens e aumenta com a idade. 

Constitui um problema de saúde que pode ter repercussões 

físicas, socioeconómicas e psicológicas consideráveis.        

Contudo, continua a ser um problema pouco reconhecido e 

tratado. Muitas doentes não procuram ajuda do médico por 

vergonha, medo de cirurgia ou ideia pré-concebida de que 

se trata de uma consequência inevitável do envelhecimento 

ou da história de partos prévios. 

 

Tipos de Incontinência Urinária 

A incontinência urinária pode ser de diferentes tipos.  

A mais frequente é a incontinência urinária de esforço, que aparece com o espirro, a 

tosse, o riso, a mudança de posição ou ao levantar pesos.  

Na incontinência urinária de urgência a perda de urina é precedida de uma vontade 

súbita e urgente de urinar, que habitualmente não se consegue controlar antes de   

chegar a uma casa de banho. A mulher pode perder urina ao chegar a casa (ao meter 

a chave na porta, ao entrar no elevador), ao ouvir ou ao mexer em água. 

Estes dois tipos de sintomas podem coexistir e ela é designada de incontinência urinária 

mista. 

 

Principais fatores de risco associados à Incontinência Urinária 

Durante a vida, existem vários fatores que podem 

afetar a continência urinária:  genéticos,         

anatómicos, fisiológicos e/ou reprodutivos.  
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(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

publ icação por mai l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Outros fatores são também determinantes no                 

enfraquecimento do pavimento pélvico, tais como: idade, 

obesidade, levantar pesos, fatores obstétricos 

(posicionamento do feto, manobras do parto, peso do 

bebé), doenças que aumentem a pressão abdominal 

(bronquite crónica, obstipação…), doenças neurológicas, 

diabetes, insuficiência cardíaca, demência,                    

acidentes/traumatismos, cirurgias, medicamentos,         

tabagismo,  cafeína… 

 

Fale com o seu médico 

de família sobre o seu 

problema. 

 

 Ele poderá reconhecer 

o tipo de incontinência 

que tem. 

É comum que sejam vários os fatores que contribuem para as perdas de urina              

verificadas. 

 

Prevenção e Tratamento 

O tratamento da incontinência urinária obriga a uma intervenção multifacetada,       

podendo assentar em mudanças nos hábitos de vida, exercícios de fortalecimento dos 

músculos pélvicos, uso de medicamentos e/ou cirurgia.   

As intervenções no estilo de vida são muito importantes na prevenção e controlo da  

incontinência urinária. Aconselha-se, entre outras medidas, evitar ou controlar a         

obesidade, o tabagismo, a cafeína e o consumo de certos medicamentos.  

A incontinência urinária de esforço é devida à debilidade dos músculos em redor da 

bexiga: nestes casos, o objetivo principal do tratamento é recuperar a robustez desses 

músculos. O exercício torna-os mais fortes e capazes de se contraírem rapidamente 

aquando dos esforços (espirrar, tossir, rir, pegar em pesos, mudar de posição…). Aprenda 

com o seu médico ou enfermeiro de família a realizá-los.  

Na incontinência de urgência, o objetivo é reeducar o hábito de urinar. As mulheres   

devem esvaziar a bexiga em intervalos regulares ao longo do dia, estabelecendo        

horários fixos e esvaziando por completo a bexiga a cada ida à casa de banho.  

Existem medicamentos que parecem ser eficazes no tratamento da incontinência      

urinária, sobretudo na de urgência.  A cirurgia pode também ser uma opção a           

considerar.  O seu médico de família indicar-lhe-á o tratamento mais adequado para a 

sua situação clínica.  

Consulta do Viajante 

Sempre que pretende viajar para fora da Europa deve dirigir-se a uma consulta de    

Medicina do Viajante. Estas consultas, asseguradas por Médicos de Saúde Pública, têm 

como principais objetivos: 

- Alertar para os cuidados a ter antes, durante e depois da viagem. Estas medidas        

incluem cuidados a ter relativamente à higiene individual, higiene alimentar, segurança e 

medidas de proteção contra doenças locais, entre outras. Também será abordado a 

vacinação e medicação preventiva recomendadas tendo em conta as especificidades 

da viagem em questão;  

- Prestar assistência médica após o regresso e diagnosticar problemas de saúde            

possivelmente contraídos durante a viagem, nomeadamente rastreio de malária e      

infeção por VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana); 

- Administração de vacinas com a emissão do respetivo Boletim Internacional de       

Vacinação, incluindo algumas vacinas exigidas por determinados países para entrada no 

mesmo, como a vacina contra a febre amarela. 

Centro de Vacinação  

Internacional do Porto 

2ª a 5ª F:  9h-13h e 14h-17h 

6ªF:  9-13 h 
 

 

Avenida Rodrigues de Freitas  

n.º 108   4000-094 Porto 
 
 

Telefone: 222 411 800 

Fax: 222 411 802 

 
 
 

(Consultas e vacinação  

com marcação prévia) 


