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RESUMO
Objetivo: comparar os sintomas urinários de primíparas de parto
normal e cesárea. Métodos: foi realizado um estudo observacional analítico do tipo transversal realizado com 98 primíparas
O estudo ocorreu no Centro de Saúde Escola do Marco, da
Universidade do Estado do Pará, na Cidade de Belém do Pará,
com mulheres que fizeram o acompanhamento do pré-natal nos
anos de 2012 e 2013. A amostra foi definida por conveniência.
Os critérios de inclusão para a participação da pesquisa foram:
mulheres com idade entre 18 e 35 anos, primíparas de parto
normal ou cesárea no período de dois meses a dois anos do
pós-parto e que tenham assinado o TCLE. Os critérios de
exclusão foram: mulheres multíparas, que tiveram histórico de
gravidez de risco, diabéticas, hipertensas, que estivessem em
novo período gestacional ou tiveram período gestacional menor
que 37 semanas e que apresentaram algum sintoma urinário
prévio à gravidez. A análise estatística foi feita com aplicação
do Teste Exato de Fisher com índice de significância de 5%.
Resultados: Participaram do estudo 98 mulheres primíparas,
sendo que 41 primíparas de parto normal e 57 de parto cesárea. Quanto à prevalência dos sintomas urinários relacionados
ao tipo de parto, observou-se que a noctúria foi citada por 13
(22,8%), seguida da polaciúria 8 (14%) das mulheres que
realizaram parto cesárea, enquanto que a urge-incontinência
e a polaciúria ocorreram em 13 (31,71%) e 6 (14,6%), respectivamente, mulheres que tiveram parto normal. Conclusão: O
surgimento dos sintomas urinários independe da via de parto.

ABSTRACT
Objective: to compare urinary symptoms in primiparous women
with normal and cesarean delivery. Methods: An observational,
analytical cross-sectional, study was performed with 98 primiparous women. The study was carried out at the Center of Health
School of Marco, of the State University of Pará, in the city of
Belém do Pará, Brazil, with women who underwent antenatal
care between the years of 2012 and 2013. Sampling was defined for convenience. The inclusion criteria for the participation
of the research were: women aged between 18 and 35 years,
primiparous women of normal birth or cesarean section in the
period of two months to two years postpartum and who signed
the ICF. The exclusion criteria were: multiparous women, who
had a history of risky pregnancies, diabetic, hypertensive, who
were in a new gestational period or had a gestational period of
less than 37 weeks, and who presented some urinary symptom
prior to the pregnancy. Statistical analysis was performed using
Fisher’s Exact Test with a significance level of 5%. Results: 98
primiparous women participated in the study, 41 of whom were
primiparous women of normal birth and 57 of cesarean birth.
Regarding the prevalence of urinary symptoms related to the
type of delivery, nocturia was cited by 13 (22.8%), followed by
polaciuria 8 (14%) of the women who underwent cesarean delivery, whereas urge-incontinence and polaciuria occurred in 13
(31.71%) and 6 (14.6%), respectively, women who had normal
delivery. Conclusion: The appearance of urinary symptoms does
not depend on the route of bith delivery.
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A

incontinência urinária (IU) ocorre comumente
durante o ciclo gravídico-puerperal1. A IU
inicia-se frequentemente na gestação e permanece no puerpério. Presença de IU na gestação,
multiparidade, idade gestacional no parto maior
ou igual a 37 semanas e constipação são fatores
de risco para IU no puerpério2. A prevalência de
IU é de até 75,25% na gravidez3 e de 37,9%, no
puerpério4.
Mulheres após o parto vaginal tem maior
risco de incontinência urinária de esforço (IUE)
pós-parto do que aqueles após cesárea5. De fato, a
IUE persistente é mais frequente em mulheres que
tiveram parto vaginal do que nas de parto cesárea,
contudo mulheres que sofreram de IUE durante a
gravidez tendem a se recuperar no primeiro ano
pós-parto6.
A cesariana é uma intervenção cirúrgica
que tem papel importante na diminuição da morbidade e mortalidade materna e perinatal; quando
desnecessária, expõe a gestante a riscos, em geral
maiores do que no parto vaginal7. Umas das razões
pela opção de cesariana seria a prevenção de
efeitos adversos sobre as estruturas do assoalho
pélvico, tais como prolapsos, IU e incontinência
fecal, normalmente associados ao parto vaginal8.
O medo de lesões no canal vaginal, provocando a
dor durante as relações sexuais, também é uma
razão relevante para as mulheres9. No entanto,
o parto cesáreo pode prevenir tais danos ao assoalho pélvico somente nos primeiros meses do
pós-parto, sugerindo que, mais do que o parto, o
período gestacional é responsável pelos danos
no assoalho pélvico, devido as alterações anatômicas e funcionais decorrentes da gravidez, o que
desencadearia problemas no trato urinário inferior,
responsáveis pelos desagradáveis sintomas urinários (SU)10,11. Assim, os SU estão presentes nas
mulheres independentemente da via de parto SU12.
A paridade parece envolver processos que
predispõem o surgimento dos SU, de forma que
a frequência desses sintomas em nulíparas é de
10,1%, nas mulheres submetidas à cesárea de
15,9%, e nas que tiveram parto normal de 21,0%13.
Contudo, ainda não se tem certeza quais
sintomas estão relacionados a cada tipo de parto. A
fim de determinar quais os SU são mais frequentes
nas puérperas, esta pesquisa teve como objetivo
comparar os sintomas urinários de primíparas de
parto normal e cesárea.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional
analítico do tipo transversal, realizado segundo as
Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
do Conselho Nacional de Saúde (Res. CNS nº.
466/12). O estudo teve início após a aprovação
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do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
da Amazônia, conforme o Parecer 655.640.
O estudo ocorreu no Centro de Saúde
Escola do Marco, da Universidade do Estado do
Pará, na Cidade de Belém do Pará, com mulheres
que fizeram o acompanhamento do pré-natal nos
anos de 2012 e 2013. A amostra foi definida por
conveniência.
Os critérios de inclusão para a participação
da pesquisa foram: mulheres com idade entre 18
e 35 anos, primíparas de parto normal ou cesárea
no período de dois meses a dois anos do pós-parto
e que tenham assinado o TCLE. E os critérios de
exclusão foram: mulheres multíparas, que tiveram
histórico de gravidez de risco, diabéticas, hipertensas, que estivessem em novo período gestacional
ou tiveram período gestacional menor que 37 semanas, e que apresentaram algum sintoma urinário
prévio à gravidez.
No período de outubro de 2012 a dezembro de 2013, 141 mulheres realizaram o pré-natal
no Centro de Saúde Escola do Marco. As mulheres foram contatadas por telefone e convidadas
a participar da pesquisa. As que aceitaram foram
direcionadas para o Centro para a coleta de dados,
durante os meses de junho e julho de 2014.
Para a coleta foi aplicado um questionário
individual pelas pesquisadoras, que o preenchiam
a partir das respostas das voluntárias. Para a coleta de dados foi construído um questionário pelas
pesquisadoras baseado no estudo de Souza14,
que foi direcionado a gravidas de baixo risco para
identificar os sintomas urinários.
A análise dos dados foi feita com aplicação
do teste exato de Fisher pelo programa SPSS 20.0,
com nível de significância de 5%.
RESULTADOS
Participaram do estudo 98 mulheres primíparas. Dentre os SU estudados na pesquisa, como
a noctúria; polaciúria; urgência; urge-incontinência
e enurese, relacionados ao tipo de parto, os resultados apontaram que as 41 (41,84%) primíparas de
parto normal têm maior chance de apresentarem
algum sintoma urinário, em relação as 57 (58,16%)
mulheres que realizaram parto cesárea.
Quanto à prevalência dos SU relacionados
ao tipo de parto, observou-se que a noctúria teve
frequência maior nas mulheres que realizaram parto cesárea (22,81%), enquanto que a urge-incontinência teve frequência maior nas mulheres que tiveram parto normal (31,71%). Quando relacionado
os SU com a paridade, utilizando o teste exato de
Fisher com significância de 5%, observou-se que
o valor do “p” é maior que o nível de significância.
Portanto, o surgimento dos SU independe da via
de parto, conforme representado na Tabela 1.

R bras ci Saúde 23(1):107-110, 2019

Sintomas Urinários em Primíparas de Parto Normal e Cesárea

Tabela 1: Distribuição absoluta e percentual e comparação dos SU em primíparas (n=57) de
parto cesárea e normal. Belém, Pará, 2014.
Cesárea
Sintomas

Sim

Normal
P valor*

Não

n

%

n

%

Noctúria

13

22,8

44

77,2

Polaciúria

8

14,0

49

Urge-incontinência

3

5,2

Urgência

3

Enurese

1

Sim

P valor*

Não

n

%

n

%

0,194

13

31,7

28

68,3

0,273

85,9

0,321

6

14,6

35

85,3

0,447

54

94,7

0,225

5

12,2

36

87,8

0,360

5,2

54

94,7

0,578

4

9,7

37

90,2

1,000

1,8

56

98,3

0,664

1

2,5

40

97,5

1,000

*Teste exato de Fisher.
A Razão de Prevalência mostrou que
primíparas de parto normal tem um risco de pelo
menos 2,3 vezes maior de apresentar a urgência
miccional, 1,8 vezes a urge-incontinência, 1,04
vezes a polaciúria e 1,4 vezes a noctúria e a
enurese, em relação às mulheres que fizeram o
parto cesárea.
DISCUSSÃO
Este estudo teve por objetivo comparar
os SU de primíparas de parto normal e cesárea.
Observou-se que os SU mais frequentes em primíparas de parto cesárea foi a noctúria, seguida
da polaciúria, enquanto que nas primíparas de
parto normal os sintomas mais comuns foram a
urge-incontinência e urgência miccional. Este estudo corrobora com a literatura que tem mostrado
que mulheres os sintomas noctúria, a polaciúria,
a urgência e a urge-incontinência são os sintomas
mais frequentes em primiparas15-17.
Nesta pesquisa encontrou-se que as
primíparas de parto normal têm risco maior de
desenvolver os SU em relação as de pós-parto
cesárea. A relação dos SU com a via de parto
já foi investigada anteriormente em nulíparas,
primíparas, multíparas e revelou que as nulíparas
apresentam menos sintomas do que as primíparas
e as multíparas apresentam mais sintomas do que
as nulíparas e primíparas18, sendo que após parto
vaginal existe maior propensão a algum SU do que
após o parto cesariano19,20.
Os informes fornecidos pela literatura
mostram que os SU se devem às modificações
da troficidade muscular nos períodos de alteração
hormonal durante a gestação, e ao traumatismo
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obstétrico. Em função disso, sugere-se que a
gestação desempenha um papel importante para
o surgimento do SU, independentemente do tipo
de parto21.
Logo, os achados do presente estudo
apontam que tanto as mulheres que têm parto
normal ou cesárea podem vir a apresentar SU de
urgência miccional, urge-incontinência, noctúria,
polaciúria e enurese, independentemente do tipo
de parto. No entanto, existe evidência de que os SU
desencadeados pela gravidez cessam no período
puerperal tardio, seja o parto normal ou cesárea22.
O parto vaginal foi associado como principal fator do surgimento dos SU em primíparas,
em virtude dos danos que podem provocar à integridade da musculatura e inervação do assoalho
pélvico23. Por outro lado, foi comprovado que o
surgimento dos SU no pós-parto vaginal imediato
de primíparas é normal, porém estatisticamente
esse risco não é significante24.
As primíparas submetidas à cesariana
ficaram protegidas do desenvolvimento do SU após
quatro meses do pós-parto, se comparadas às que
foram submetidas ao parto vaginal25, embora não
haja evidências conclusivas de que a cesariana
diminui o risco do surgimento de disfunções miccionais quando precedida de trabalho de parto26.
Da mesma forma, 125 primíparas no
pós-parto também não apresentaram diferença
estatística significante dos SU, não havendo associação positiva com o tipo de parto27. Isto corrobora com o presente estudo, cujos resultados não
apresentaram correlação direta da via de parto com
o surgimento dos SU, evidenciando que ambos
os tipos podem apresentar distúrbios miccionais.
Os resultados deste estudo sugerem que
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as vias de parto não foram fatores de risco determinantes para a disfunção do trato urinário inferior
após o parto, representados pelos sintomas urinários irritativos. Essa informação poderá contribuir
nas decisões das gestantes concernentes a seu
parto. Contudo, existe a necessidade de realizar
outras pesquisas relacionadas ao tema para contribuir com a comunidade científica sobre os SU
em primíparas de parto normal e cesárea.

CONCLUSÃO
Nesta pesquisa encontrou-se que o surgimento dos sintomas urinários ocorreu, independentemente, da via de parto. A urge-incontinência foi a
mais frequente nas primíparas de parto normal e a
noctúria, o sintoma mais frequente nas primíparas
de parto cesárea.
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