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Resumo 
 

 
Objetivos: Determinar a topografia e a mobilidade da junção uretrovesical (JUV) e 
uretra proximal (UP), utilizando ultrassonografia transvulvar, em primíparas 
continentes no puerpério tardio, após parto transpelviano e cesárea intra-parto, 
investigando o provável relacionamento da via de parto  e a incontinência urinária 
de esforço (IUE). Métodos: Foram selecionadas aleatoriamente 60 puérperas 
primíparas  entre 18 e 30 anos, levando em consideração a via de parto, o índice de 
massa corpórea (IMC)  e  o  peso do recém-nascido (RN).  Foram divididas em dois 
grupos: grupo A – composto de 30 mulheres que pariram por via vaginal, e grupo B 
– composto de 30 mulheres que se submeteram à cesariana intra-parto. A 
ultrassonografia transvulvar foi realizada entre 45 e 60 dias após o parto. Resultados: 

O grupo A apresentava média das idades de 23,8±3,8 anos, média dos IMC de 
24,2±3,3  e a média dos pesos dos RN foi de 3.236,0±385,2g. O grupo B tinha  média 
das idades  de 22,5±3,2 anos, média dos IMC  de 25,2±3,4 e a média dos pesos dos RN 
de 3.285,0±439,7g. Durante o repouso, os parâmetros ultrassonográficos 
evidenciaram diferenças significantes, onde a média dos  comprimentos  das UPs  foi 
significantemente  menor  (p=0,001) no grupo A que no grupo B (A = 18,6±3,4mm  
versus B = 21,6±3,5mm). A média das distâncias verticais da JUV (DVJUV)  também 
foi significantemente  menor,( p=0,003),  no grupo A que no grupo B (A= 18,1±3,2mm 
versus B= 20.9±3,8mm). A média das distâncias horizontais da JUV (DHJUV) foi 
significantemente  maior, (p=0,045) no grupo A que no grupo B (A= 10,9±4,3 versus 
B= 8,8±3,6). Não houve diferença estatística nos parâmetros da distância pubouretral 
(DPU). Na condição de esforço, houve diferença estatística, p=0,02, apenas em 
relação à média da DHJUV que foi maior no grupo A (19,9±6.5) do que no grupo B 
(16,0±5,8);  porém as médias das UP, DPU e DVJUV não apresentaram diferenças 
significantes  entre os grupos, assim como, em relação aos deslocamentos dos 
parâmetros ultrassonográficos.  O peso do RN não interferiu nas medidas 
ultrassonográficas,  mas houve moderada correlação  do  IMC com os deslocamentos  
da UP, sendo significante ao nível  p=0,039, com r=0,380, nas pacientes do grupo B. 

Conclusões: As  medidas  utrassonográficas em repouso indicam que existem 
condições favorecedoras para o desenvolvimento da IUE, surgindo, já no primeiro 
parto transpelviano. Foi  observado   aumento da média da DHJUV no parto 
transpelviano, indicando que houve  rotação posterior da JUV, fator relacionado com 
IUE. 
 
 

Descritores: Incontinência urinária de esforço; Ultrassonografia transvulvar; Junção 
uretrovesical; Uretra proximal; Primíparas; Via de parto 
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Abstract 
 

 

Purposes: To determine the topography and mobility of the urethrovesical junction (UVJ) 

and proximal urethra (PU) using transvulvar ultrasound in primiparous  continent  on late 

puerperium after vaginal delivery and cesarean section during labor, investigating  the likely 

relationship of  delivery route  and urinary incontinence effort (SUI). Methods: It was 

randomly selected sixty primiparous mothers from 18 to 30 years, taking into account the 

mode of delivery, the Body Mass Index (BMI) and newborn weight  (NB). They were divided 

into two groups: Group A -  composed of 30 women who delivered vaginally, and group B – 

enrolling  30  women who  underwent cesarean section  during labor. Transvulvar 

ultrasonography was performed from 45 to 60 days after delivery. Results: Group A had a 

mean age of 23.8±3,8 years, with  BMI mean of 24.2±3.3 and the mean birth weight was 

3,236.0±385.2g. Group B had a mean age of 22.5±3,2 years, with  BMI mean  of 25.2±3.4 

and the mean birth weight of 3,285.0±439.7g.  During rest, the sonographic parameters 

analyzed showed  significant differences (p <0.05). The mean of  PU length  was lower in 

Group A (18.6 ± 3.4 mm) than in group B (21.7 ± 3.5 mm), p= 0,001. The mean vertical 

distance from the UVJ (UVJVD) was also significantly lower in group A (18.1 ± 3.2 mm) 

than in group B (20.9 ± 3.8 mm), p= 0,003.  The mean horizontal distance from the UVJ 

(UVJHD) was greater in group A (10.9 ± 4.3mm) as compared to  group B (8. 8 ± 3.7mm). 

There was no statistical difference in the parameters of  pubourethral (PUD) distance. In effort 

condition there was found significant difference, p <0.05, only in relation to the mean on 

UVJHD, p=0,045 which was greater  in group A (19.9 ± 6.5mm) than in group B (16.0 ± 

5.8mm); however, the means of the PU, PUD and UVJVD showed no statistical differences 

among the groups, as well as in the relation to the displacement of sonographic parameters. 

The birth weight did not interfere with ultrasound measurements, but, there was moderate 

correlation between BMI and the displacement of the PU, with a significant level  r = 0.380 p 

= 0.039 in Group B. Conclusions: The  ultrasound  measurements at rest indicate  that there 

are favorable conditions for the development of SUI, appearing already in the first vaginal 

delivery. Another fact observed was the increase in the mean of UVJHD at vaginal delivery, 

indicating that there was a posterior rotation of the UVJ, factor associated with SUI. 

 

 

Keywords: Urinary Incontinence Effort, Transvulvar Ultrasound; Urethrovesical Junction; 

Proximal Urethra; Primiparous; Delivery Route 

 

  
 

 



 
1 

Santos CB.                                                                                                                                         INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
  

 



 
2 

Santos CB.                                                                                                                                         INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 Apresentação do problema 

 

A incontinência urinária de esforço (IUE) atinge milhões de mulheres 

mundialmente, tendo uma prevalência que varia de 12 a 53%1-22.  No Brasil há 

poucos estudos epidemiológicos referentes à esta doença, avaliando-se uma  

prevalência em torno de 33%3-6.  Em atendimento ambulatorial, 11% das mulheres 

apresentam queixa de perda urinária, mas muitas delas, em sua maioria, não 

conhecem formas de tratamento, sendo esta uma das razões para não procurarem 

ajuda profissional, e como a frequência dos fatores que provocam a incontinência 

urinária na mulher é elevada, acredita-se que estes dados sejam mais altos4-6,8,9. 

A IUE representa um dos principais distúrbios da continência urinária 

passiva10, é uma das formas que ocorre com mais frequência entre as mulheres, 

sendo considerada uma doença importante devido às repercussões diretas sobre o  

organismo das pacientes, com implicações sociais, causando desconforto, perda da 

autoconfiança, interferindo na qualidade de suas vidas7,11,12. 

A IUE ocorre durante a gravidez em 23% a 70% das mulheres, e quando 

associada a fatores de risco como raça, idade e um índice de massa corpórea (IMC) 

elevado, existe maior contribuição para o aparecimento deste problema13,23-25.  A 

gravidez, em si, é um fator de risco para o desenvolvimento dessa doença, onde cerca 

da metade das grávidas desenvolvem IUE durante o pré-natal e após o primeiro 

parto. Foi observado que as mulheres que pariram por via vaginal tem duas vezes 

mais IUE que aquelas que se submeteram à cesariana14-16.  O impacto da via de parto 

no desenvolvimento de incontinência urinária (IU) tem sido muito debatido, e a 
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cesárea reduziu o risco de IUE de 16,0% para 9,8%, comparada com o parto vaginal15. 

O risco de sintomas graves da IUE pós-parto aumenta com a paridade e o parto 

vaginal instrumental16-18,26.  O papel protetor da cesárea na IU foi investigado 

levando em consideração a idade e o IMC, e os resultados sugerem que a cesariana 

pode diminuir a incidência da IU em mulheres com idade mais avançada e um IMC 

≥ 3016,19. 

A IUE transitória durante a gravidez pode ser provocada pelas mudanças 

anatômicas decorrentes do aumento da pressão abdominal exercida pelo útero em 

crescimento e alterações da função renal, da bexiga e uretra. A taxa de prevalência de 

IUE apresenta-se num nível estável em torno de 25% na metade da gravidez e vai 

aumentando à medida que o termo gestacional se aproxima, tendo, também, relação 

com o aumento dos valores plasmáticos hormonais de progesterona e relaxina 17,20,27.  

Gravidez e parto vaginal são pensados, geralmente, em associação com o 

surgimento de IUE e sintomas do trato urinário baixo, e a ocorrência de traumas no 

parto são fatores importantes no desenvolvimento deste problema18,21,22,28,29.  

A cesárea eletiva está associada com baixa prevalência de IUE. É 

questionável se a cesariana pode prevenir tal problema quando realizada em 

trabalho de parto avançado ou obstruído, pois a prevalência é semelhante na cesárea 

intra-parto e no parto transpelviano19,20,30. 

O primeiro parto vaginal em idade mais avançada não é um evento 

incomum  da obstetrícia moderna, e observou-se que primíparas  idosas submetidas 

à cesárea eletiva tinham uma prevalência de IUE mais baixa  que aquelas  que 

pariram por via vaginal (16,7%  versus  38,5%, respectivamente)21,31,32.  Durante a 
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gravidez esta prevalência é de 45%, significando que o processo fisiopatológico da 

IUE começa durante a gravidez, antes do trabalho de parto e parto21,22,33,34. Os 

músculos do assoalho pélvico também são lesados durante o parto, especialmente se 

o período expulsivo é prolongado, se o feto tem peso superior a 4000g ou se o parto 

for instrumental, estimando-se que em torno de 46% das mulheres vivenciam algum 

grau de IUE durante a gravidez, e após o parto, cerca de 30% delas apresentam a 

persistência desta doença35-43. 

As alterações anatômicas do trato urinário baixo, caracterizadas pela 

incompetência das estruturas que respondem pela continência da uretra e da bexiga, 

originam a incontinência urinária44-49. Estas alterações ocasionam a hipermobilidade 

da junção uretrovesical (JUV), para baixo e para trás, e esta hipermobilidade é 

considerada como fator determinante da IU, provocando o encurtamento da uretra 

proximal (UP) e a diminuição da resistência estática e dinâmica da JUV e da UP45-54.  

A ultrassonografia transvulvar é um importante método propedêutico na 

investigação da JUV e da UP.  A JUV anatomicamente baixa é considerada 

favorecedora da IUE52,55,56 e o seu deslocamento crânio-caudal acima de 10mm foi 

visto em 97% das mulheres com IUE57,58.  É um método que visa o diagnóstico de IUE 

de forma segura e reproduzível, evidencia a hipermobilidade da JUV, fator 

determinante da perda urinária em 95% das pacientes com IUE50,59-62.    
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1.2 Justificativa 

 

Cerca de  23% a 70%  das mulheres apresentam algum grau de IUE durante a 

gravidez, com tendência à redução da sintomatologia após o parto13,18. As primíparas 

de parto transpelviano apresentam duas vezes mais IU que aquelas que pariram por 

cesariana14, contudo, melhoram gradativamente para a normalidade36. O 

desenvolvimento de IUE está relacionado com o aumento da idade, paridade e 

IMC15,16,18,21,36.  Para alguns pesquisadores a cesariana eletiva é um provável fator de 

proteção para IUE14-16,21, para outros, a cesárea eletiva não exerce qualquer 

proteção19,20 e para um terceiro grupo a cesárea intra-parto provoca as mesmas 

repercussões do parto transpelviano19,20,35,38.  

Diante dos questionamentos existentes na literatura sobre a proteção da 

cesariana na gênese da IUE e em virtude do surgimento do método propedêutico – 

ultrassonografia transvulvar – que permite avaliar com clareza e segurança a 

topografia e a mobilidade da JUV e da UP, fator relacionado a 95% dos casos de 

IUE51, tem-se a proposta de investigar as diferenças existentes na topografia e 

mobilidade da JUV e da UP, entre as puérperas de parto transpelviano e de cesárea 

intra-parto.  

As informações obtidas neste estudo poderão contribuir para o entendimento 

da IUE e preencher uma lacuna no conhecimento da cesariana intra-parto sobre a 

JUV, UP e IUE.   
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

Determinar a topografia e a mobilidade da JUV e UP em primíparas  

puérperas de parto transpelviano e de cesariana intra-parto.  

 

1.3.2 Específicos 

Determinar, por meio da ultrassonografia transvulvar, e comparar os 

parâmetros abaixo relacionados, no intervalo de tempo compreendido entre 45 e 60 

dias após a cesariana intra-parto e após o parto transvaginal em primíparas: 

1. Distância pubouretral (DPU); 

2. Distância horizontal da JUV (DHJUV); 

3. Distância vertical da JUV (DVJUV); 

4. Comprimento da uretra proximal (UP); 

5. Mobilidades das DPU, DHJUV, DVJUV e UP. 

 

             

 

 

  



 
7 

Santos CB.                                                                                                                                          LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 
  



 
8 

Santos CB.                                                                                                                                          LITERATURA 

 

 

 

As funções da bexiga, de certa forma antagônicas, de armazenar e de 

esvaziar coexistem em harmonia, necessitando da integração de mecanismos 

autônomos e somáticos. As alterações anatômicas do trato urinário baixo, 

caracterizadas pela incompetência das estruturas que constituem o quadro 

continente da uretra e da bexiga originam a incontinência urinária10,46,63.     

De acordo com a Sociedade Internacional de Continência, a IUE é a perda 

involuntária de urina sincrônica com o esforço10,46.   A IUE urodinâmica é a perda 

involuntária de urina durante o aumento da pressão abdominal na ausência de 

contração do músculo detrusor10,46,63,64.   

 

2.1  Mecanismo neural da micção 

 

Para ocorrer o enchimento e distensão da bexiga há estímulos dos receptores 

de estiramento dos neurônios aferentes sensitivos presentes no músculo detrusor, 

enviando sinais pelo nervo pélvico para o cordão espinhal sacral, que através de 

conexões polissinápticas atingem o cordão lombar superior, estimulando neurônios 

eferentes simpáticos que via nervo hipogástrico liberam tonicamente norepinefrina 

na musculatura da bexiga e da uretra. A norepinefrina, agindo sobre a bexiga e a 

uretra, relaxa o músculo detrusor e contrai a musculatura lisa uretral.  Este é o reflexo 

de armazenamento simpático, que por ocasião da micção é inibido por reflexo supra-

espinhal. Ao mesmo tempo, neurônios aferentes mielinizados enviam sinais através 

do nervo pélvico para o cordão espinhal sacral, que por vias polissinápticas 

estimulam o neurônio motor eferente somático uretral, através do nervo pudendo, 
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liberando tonicamente acetilcolina nos receptores colinérgicos das fibras musculares 

estriadas da uretra, mantendo-a contraída. Havendo um súbito aumento da pressão 

abdominal, esta via é ativada promovendo uma rápida contração do esfíncter 

estriado uretral, o que evita a perda urinária, constituindo o mecanismo de 

armazenagem somático da urina46,65. 

Quando a bexiga encontra-se distendida, ocorre ativação dos receptores de 

estiramento do músculo detrusor, estimulando os neurônios aferentes mielinizados, 

que através do nervo pélvico chegam ao cordão espinhal sacral contatando com os 

neurônios de segunda ordem e por meio da via bulbo espinhal alcançam o Centro 

Pontino  da Micção. Os neurônios deste Centro atingem o núcleo parassimpático 

sacral através do nervo pélvico, liberando acetilcolina na musculatura vesical, 

ocorrendo a micção46,65.   

    

2.2  Continência urinária 

 

A continência urinária é obtida pela ação de vários fatores que atuam de 

forma sinérgica, destacando-se: o mecanismo esfincteriano uretral, a topografia intra-

abdominal do colo vesical que permite a adequada  transmissão da pressão 

abdominal à uretra proximal e ao colo vesical, a coaptação  e dobras  da mucosa 

uretral, o coxim vascular  uretral, os diafragmas pélvico e urogenital, os ângulos de 

inclinação uretral e uretrovesical posterior,  as fibras elásticas e colágenos 

periuretrais e os ligamentos pélvicos. A presença de  lesão de tais estruturas podem 

resultar em IUE46,66-70.  A fragilidade de um destes fatores pode ser compensada pelos 
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outros, uma vez que trabalham em conjunto na manutenção da continência. A 

continência se deve principalmente aos esfincteres intrínseco uretral e extrínseco da 

uretra, diafragma pélvico e sistema pubo-uretral, que se interrelacionam e dependem 

da integridade dos seus componentes muscular, conjuntivo e neural para exercerem 

suas funções de forma plena47,68.    

A UP é o segmento com início logo após a junção uretrovesical, também 

denominada de colo vesical, e termina no ponto uretral de inserção do ligamento 

pubouretral, que parte da borda inferior da sínfise púbica (BISP).  Na mulher, a 

uretra tem lúmen de mais ou menos 5mm e comprimento de mais ou menos 4cm, 

passa pelo hiato urogenital, penetra no períneo, termina no vestíbulo vulvar sendo 

inseparável da parede vaginal nos dois terços inferiores. Possui várias camadas de 

revestimento: mucosa, submucosa, muscular lisa longitudinal interna, muscular lisa 

circular externa e musculatura lisa longitudinal externa, cujo conjunto compõe o 

esfíncter uretral intrínseco. Em torno da camada muscular lisa longitudinal externa, 

existem as fibras musculares estriadas do esfíncter e que se misturam com as fibras 

musculares lisas subjacentes. O plexo venoso da submucosa é responsável em média 

por 30% da pressão de oclusão do esfíncter uretral intrínseco39,48,49,71.    

O esfíncter uretral extrínseco se estende da base vesical até o períneo, sendo 

composto por fibras musculares estriadas, tecido conjuntivo e fibras musculares lisas. 

Este esfíncter é subdividido em: esfíncter estriado uretral, esfíncter uretrovaginal e 

músculo compressor uretral. O esfíncter estriado atua contraindo e alongando a 

uretra, o que aumenta a eficiência do esfíncter intrínseco e pode, também, 

interromper a micção71,72.     
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O diafragma pélvico é composto pelos músculos elevadores do ânus e 

coccígeo, fáscia endopélvica, diafragma urogenital e espaços perineais.  O músculo 

elevador do ânus é o principal suporte na manutenção da posição normal dos órgãos 

pélvicos, sendo composto por fibras musculares estriadas. Os ligamentos pubo-

uretrais são compostos da fáscia endopélvica, fibras elásticas, tecido areolar, 

colágeno, vasos sanguíneos, fibras musculares lisas e estriadas, estas oriundas da 

parede uretral e da porção  anterior do músculo pubococcígeo39,47,48. 

O esfíncter uretral intrínseco mantém a uretra fechada sendo responsável 

pela continência urinária passiva (CUP). A CUP é a capacidade de impedir  que a 

urina escoe pela uretra por ação da gravidade,  processo que na mulher  é obtido 

quer pelo funcionamento passivo da JUV, quer pelo funcionamento da UP, 

praticamente sem gasto de energia. Estando a mulher deitada, sentada ou em pé, em 

situações de repouso e esforço, desde que o detrusor e os esfincteres estejam em 

repouso, a continência urinária funciona de forma valvular cuja eficiência está 

diretamente relacionada com as posições da JUV e da UP52,72,73.     

O processo valvular ocorre em duas etapas: na primeira, o vértice da JUV 

oclui estaticamente a luz tubular através de sua flexão sobre a uretra proximal 

subjacente cujo acotovelamento gera uma resistência à pressão estática exercida pela 

urina acumulada na bexiga, impedindo seu escoamento pela uretra; e na segunda 

etapa, em menor participação, a UP também oclui a luz tubular através do 

colabamento de suas paredes. Esta resistência ao escoamento passivo da urina pela 

uretra atua com maior  intensidade quando existe  comprometimento do componente  

passivo da JUV48,74,75.  
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Para ocorrer a CUP é necessário que a potência da pressão abdominal e da 

pressão estática vesical seja igual ou menor que a resistência da pressão estática da 

JUV e da UP53,76.  

A pré-micção consiste num  mecanismo ativo e voluntário de abertura e 

abaixamento da JUV, resultando em seu alongamento e sua retificação. A 

consequente presença de urina neste nível desencadeia o processo de micção,  

através de um mecanismo ativo e voluntário de contração do detrusor, em sistema de 

baixa pressão, e de simultânea abertura da uretra, com a finalidade de esvaziar a 

bexiga e conduzir a urina para o exterior.   Quando começa o esvaziamento vesical, 

termina a atividade simpática e inicia a atividade parassimpática que leva a 

contração detrusora. Simultaneamente, termina a estimulação pelos nervos pudendo 

sobre a musculatura estriada uretral e assoalho pélvico, levando ao seu relaxamento, 

o que possibilita a expulsão da urina com mínima resistência46,54,65,77,78.    

A continência urinária ativa (CUA) atua de forma esfincteriana utilizando 

energia. É acionada por poucos segundos, de forma voluntária, periodicamente, no 

final da micção ou ainda para interrompê-la. Contudo, o funcionamento adequado 

da CUA é fundamental para que a urina não fique permanentemente escoando pela 

uretra. Através da CUA há relaxamento do detrusor, até atingir pressão desprezível, 

e contração da uretra, até atingir pressão de fechamento. Este processo é substituído 

pela CUP, que possibilita repouso dos elementos da CUA, ocasião em que a pressão 

do detrusor e dos esfincteres é próxima de zero48,71,76,79.       

A uretra se encontra fechada por ação do esfíncter uretral intrínseco , quando 

ocorre um aumento súbito da pressão abdominal, como esforço, a pressão uretral se 



 
13 

Santos CB.                                                                                                                                          LITERATURA 

 

 

 

eleva antes desse aumento, e esta elevação é maior dentro da uretra do que na região 

periuretral, o que sugere um mecanismo ativo na uretra, como observado em estudos 

urodinâmicos, onde a pressão uretral ao esforço não é um mecanismo passivo e sim 

uma atividade da função muscular do esfíncter uretral70,78,80.  Quando os músculos 

do assoalho pélvico se contraem ocorre uma força interna que eleva e comprime a 

uretra, fechando-a, levando a resistência ao movimento crânio-caudal da JUV e 

uretra proximal66,80.  Para que não haja o movimento descendente da uretra, 

mantendo a continência urinária e consequentemente impedindo a perda de urina ao 

esforço, são necessárias estruturas que formam o apoio uretral, como parede vaginal 

anterior, fáscia endopélvica, arco tendíneo da fáscia pélvica e músculo elevador do 

ânus39,48,63,81-83. Alguns fatores são essenciais para impedir a IUE, como tono da 

musculatura lisa uretral, plexo vascular submucoso uretral, compressão dos tecidos 

que envolvem a uretra e ação conjunta do apoio uretral, mantendo a pressão intra-

uretral superior à pressão intravesical63,81,82. 

 

2.3  Distúrbios da continência 

 

2.3.1  Incontinência urinária 

Alguns fatores são considerados de risco para o aparecimento IUE como 

gravidez, parto vaginal, peso do recém-nascido, paridade, fator genético, raça, idade, 

obesidade, tabagismo, doença pulmonar crônica obstrutiva, constipação intestinal, 
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alterações no metabolismo do colágeno, doenças do tecido conjuntivo, diabete tipo II, 

neuropatia, deficiência estrogênica e histerectomia1,16,28,37,45,51,81,84-87. 

O fator genético pode contribuir  para maior mobilidade da JUV em 

nulíparas23,45,  e,  nas famílias em que o prolapso dos órgãos pélvicos é frequente,  o 

risco de IUE é maior11,86. 

Existem relatos de que mulheres da cor negra e da cor amarela apresentam 

menos incontinência urinária do que as caucasianas, indicando, assim, a importância 

do fator racial no desenvolvimento de IUE. Existe uma menor prevalência de 

sintomas do trato urinário baixo entre as asiáticas do que entre as mulheres 

ocidentais84. 

Em idade avançada ocorre uma diminuição do diâmetro das fibras 

musculares  do músculo elevador do ânus21,66,  havendo  um aumento do volume  de 

tecido conjuntivo e diminuição do volume  do músculo estriado e vasos no esfíncter 

uretral21,24,47. A idade propriamente dita não é fator de risco para IUE, mas contribui 

devido às doenças ou mudanças relacionadas à esta faixa etária, como menopausa 

(pelo hipoestrogenismo), e constipação intestinal24. 

Quando a incontinência urinária de esforço começa durante a primeira 

gravidez e especialmente no primeiro parto, o risco de sintomas referentes à doença 

estará significantemente mais alto 12 anos mais tarde, e as mulheres obesas antes de 

sua primeira gravidez e parto parecem estar mais predispostas, isto porque a 

obesidade, a constipação intestinal e a doença pulmonar crônica obstrutiva são 

conhecidas por promoverem um aumento da pressão abdominal, e 
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consequentemente, podem desenvolver alterações facilitadoras para o aparecimento 

do prolapso dos órgãos pélvicos e IUE66,84,88-90. 

O tabagismo, provavelmente, pelo dano ao mecanismo esfincteriano, 

redução da síntese de colágeno e promoção de vasculopatia, asma brônquica e a 

doença pulmonar obstrutiva crônica, também constituem fator de risco para a 

IUE85,91. Esta alteração na atividade das colagenases e elastases pode levar a uma  

diminuição da produção de colágeno tipo 1, o que facilita  o surgimento de IUE91. 

O colágeno tipo I é uma proteína do tecido conjuntivo, cuja ação fisiológica 

consiste na sustentação dos tecidos, sendo importante na proliferação e diferenciação 

celulares92.  Quando o tecido fascial encontra-se lesado ocorre um aumento da 

produção do colágeno tipo 3, o que caracteriza reação do tecido à lesões, como tecido 

de granulação  e fibrose;  havendo uma maior concentração desse tipo de colágeno 

na fáscia pubouretral em mulheres com IUE,  isto  indica que um trauma foi a causa 

no desenvolvimento da doença83,89,92. 

Pacientes portadoras de Diabetes Melitus tipo 2 tem uma maior 

predisposição a apresentar incontinência urinária, devido a lesões microvasculares, 

um aumento da atividade do detrusor, assim como do volume urinário. A 

vasculopatia compromete a inervação vesical, o que altera a função muscular e a 

sensibilidade da bexiga24.  A prevalência de IUE entre as mulheres com história de 

Diabetes Melitus gestacional é desconhecida, contudo é comum este tipo de 

problema nestas gestantes, mas não parece associada com atividades físicas ou 

IMC93. 
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2.3.2 O ciclo grávido-puerperal e a incontinência urinária de esforço 

A natureza dos fatores de risco relacionados com o surgimento de sintomas 

urinários durante a gravidez não está totalmente compreendida, uma vez que as 

ocorrências estão associadas às alterações anatômicas e  danos neurológicos 

decorrentes do trauma obstétrico, podendo levar à perda de sustentação do colo 

vesical e da uretra proximal22,36. A alta prevalência de sintomas urinários irritativos 

no terceiro trimestre da gestação, como noctúria, polaciúria e urgência urinária,  

pode estar associada à pressão exercida pela apresentação fetal sobre a bexiga, e 

consequente redução da capacidade vesical18,22. 

   A gravidez é um período onde ocorrem variações  hormonais  que podem 

influenciar o mecanismo da continência urinária, com elevação considerável dos 

distúrbios urinários no terceiro trimestre17,25 e, juntamente com o aumento do 

volume uterino e  maior índice de massa corpórea, eleva a pressão intra-abdominal, 

produzindo um progressivo aumento do ângulo uretrovesical posterior, 

hipermobilidade da JUV e uretra proximal, e conseqüente IUE28.  Existem mudanças 

fisiológicas que acontecem no período gravídico levando ao risco de incontinência 

urinária, verificando-se um aumento na taxa de filtração glomerular, com eliminação 

de urina 90 a 100ml por hora.  Os cálices renais também dilatam, predominantemente  

o lado direito. O fluxo sanguíneo renal aumenta 30% com a pressão do útero 

grávido27. O aparecimento de noctúria, enurese noturna, polaciúria e incontinência 

urinária no decorrer da primeira gestação sugere fortemente que os fatores 

envolvidos no desencadeamento da IUE também se relacionam às modificações 
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anatômicas e funcionais do trato urinário inferior impostas pela gestação, e não 

exclusivamente ao traumatismo do parto vaginal13,18,20,21,28.  

Numa gestante nulípara, quando se observa a existência de  uma maior 

mobilidade articular, acredita-se que há também relaxamento das estruturas do 

tecido conjuntivo da pelve,  o que predispõe ao desenvolvimento dos sintomas 

urinários29. O risco de IUE é maior nas mulheres que se submeteram à cesariana que 

nas nulíparas e o risco é ainda maior naquele grupo de mulheres que tiverem partos 

vaginais21,88. A gestação, por si própria,  envolve processos que levam à incontinência 

urinária, pelas  lesões dos nervos pudendo e periféricos do assoalho pélvico,  

principalmente dos nervos dos músculos elevadores do ânus, em virtude da pressão 

exercida pela apresentação fetal na pélvis antes e durante o trabalho de parto.    

Sugerindo que o risco de danos e disfunções do assoalho pélvico não está associado 

exclusivamente com o parto vaginal19,40-42.  A cesariana eletiva tem um efeito protetor 

semelhante à nuliparidade quando comparada com o parto vaginal43. O parto 

vaginal tem sido implicado como um fator predisponente para incontinência urinária 

e fecal, e por isto pode haver uma maior demanda de cesarianas com o objetivo de 

proteger a função do assoalho pélvico. A alta prevalência de sintomas urinários pós-

parto independente da paridade sugere que pode haver uma predisposição 

individual para fraqueza do assoalho pélvico e consequente incontinência. Sinais 

físicos da diminuição do colágeno, varicosidades são fatores de riscos para 

incontinência urinária5,29,94.   
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A prevalência da IUE se eleva com a paridade, onde  há perda de apoio do 

assoalho pélvico nas multíparas33,51, e os  riscos mais altos para incontinência urinária 

pós-parto são encontrados entre as mulheres que relatam IUE durante a gravidez31. 

A IUE ocorre em 28,3% após o parto transpelviano e em 12%  após  cesariana 

eletiva.  O parto vaginal está associado a IU com uma incidência mais elevada e um 

risco relativo de 2.8 comparado com a cesariana; e um risco relativo de 1.5 de IU do 

parto a fórceps com o parto vaginal espontâneo31. Não havendo diferença 

significante entre a cesariana realizada antes ou durante o trabalho de parto. A pelve 

da  nulípara representa o melhor modelo clínico viável de função normal, pois não se 

submeteu às alterações anatômicas e funcionais de uma gravidez34. O parto 

transpelviano poderá interferir de forma negativa  na posição e na mobilidade 

vertical e horizontal da JUV, em virtude das alterações ocorridas  durante a 

gestação32,51. Foi visto que a IU pós-parto é semelhante no parto vaginal e na 

cesariana intra-parto, onde prováveis injúrias já ocorreram19,32,51. A cesárea eletiva 

protege contra IUE, mas não contra outros sintomas urinários, como enurese, 

urgência, perda urinária pós-miccional, polaciúria. Pesquisas sugerem que 56% das 

mulheres que apresentavam incontinência urinária pós-parto, já tinham 

incontinência durante a gravidez e 69,5% destas, seguiram-se do parto vaginal.  

Porém, este estudo não encontrou provas que a cesariana diminui o risco de 

incontinência urinária pós-parto26,31,95.   

Alguns pesquisadores argumentam  que evitar o trabalho de parto – e não a 

cesárea em si – protege  contra danos ao assoalho pélvico. A cesariana realizada com 

o colo em dilatação completa leva a menor risco de incontinência urinária e  
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dispareunia  do que parto vaginal instrumental em 1 ano, mas não está livre destes  

riscos14,15,96. O parto vaginal está associado com risco aumentado  para incontinência 

urinária de esforço nove meses após o nascimento, em mulheres primíparas 

saudáveis quando comparadas com cesariana eletiva16,31,41,88,97. A cesariana eletiva 

realizada em gestantes a termo com fetos em apresentação pélvica resultou em 

menor risco de IU em avaliação realizada três meses  após o procedimento, contudo 

os resultados a longo prazo não são conhecidos98. 

  O período expulsivo é uma fase do trabalho de parto onde ocorrem lesões 

na fáscia endopélvica, no tecido conjuntivo, nos músculos e nervos do assoalho 

pélvico39,43,94.  Na presença da lesão neurogênica após o parto vaginal, observa-se o 

dano neuromuscular precoce do pudendo, consequentemente retardando a sua  ação 

motora49,71. Estes danos, além de comprometer o nervo pudendo, interferem na 

pressão de fechamento uretral e na força da contração da musculatura vaginal27,38,87. 

Estas lesões são mais graves quando o feto é macrossômico (peso > 4.000g), o período 

expulsivo é prolongado e se o parto for instrumental26,28,33,84. 

Estudos experimentais em animais sugerem que durante  a distensão vaginal 

pode ocorrer diminuição  do fluxo sanguíneo  para os tecidos, levando à hipóxia  da 

bexiga, uretra e vagina, proporcionando prováveis danos a estas estruturas99.   

Tem-se observado que em 45 a 60 dias após o parto, a mobilidade do colo 

vesical  é  maior em mulheres que tiveram parto por via vaginal do que aquelas que 

se submeteram à operação cesariana, com maior deslocamento da junção 

uretrovesical, comprometendo mecanismos anatômicos que mantêm a continência 

urinária30,51. 
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   Foi observado que o nascimento por via vaginal encontra-se  associado 

como um maior fator de risco para incontinência urinária, e a cesariana vem sendo 

considerada, geralmente, como um fator protetor. Estudos na população geral, bem 

como estudos fisiopatológicos produzem dados que suportam esta afirmativa, 

contudo existe pouca informação sobre a prevalência da persistência da  

incontinência urinária pós-parto e o seu relacionamento com a história do parto. Em 

estudo longitudinal evidenciou-se que nascimentos, exclusivamente, por cesariana 

estavam associados com menor persistência de IUE, com cerca da metade de 

probabilidade de sintomas31,100.  Outros autores afirmam que a incontinência urinária 

não pode ser prevenida entre as mulheres que pariram exclusivamente por 

cesariana101.  Após 10 anos de seguimento em coorte, a cesariana, eletiva ou intra-

parto,  não está associada com uma maior redução de incontinência urinária, quando 

comparada com o parto transpelviano102. 

Há evidências de que o parto vaginal provoca efeitos adversos sobre a 

integridade do assoalho pélvico e muitas mulheres, atualmente, preferem a operação 

cesariana na esperança de evitar a disfunção do assoalho pélvico após o parto. 

Entretanto, foi observado que a cesárea não evita esta injúria a longo prazo102. Os 

danos causados ao assoalho pélvico pela gestação e parto ocasionam disfunção da 

musculatura que tende a se agravar após a menopausa, e sua deficiência é apontada 

como um dos principais fatores etiopatogênicos do prolapso genital e da IUE39,81,86. A 

incontinência urinária após a gravidez surge de uma condição multifatorial, e é 

importante considerar os principais fatores de risco, como: idade da paciente, a 
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existência de incontinência urinária prévia (antes ou durante a primeira gravidez), o 

índice de massa corpórea, a duração do trabalho de parto e o parto vaginal21,37,88,94. 

A prevalência de incontinência urinária pós-parto é semelhante em parto 

vaginal espontâneo e cesariana intra-parto34,39. Mulheres submetidas exclusivamente 

a cesariana, seja eletiva ou intra-parto, apresentaram prevalência de IUE semelhante  

àquelas que pariram por via vaginal100.  As mulheres que pariram unicamente por 

cesariana e que desenvolveram IUE logo após o nascimento apresentam uma elevada 

probabilidade da persistência desta doença em torno de 14%102. 

Considerando que o processo fisiopatológico da IUE começa durante a 

gravidez, antes do trabalho de parto e parto, acredita-se que a cesárea diminua o  

risco do desenvolvimento de IUE pós-parto. Em fase inicial do trabalho de parto, a 

cesárea poderá reduzir a IUE, contudo estudos clínicos sugerem que o tipo de parto é 

um parâmetro importante, em particular, quando dados neurofisiológicos 

evidenciam que a cesárea não é protetora a longo prazo22,34. Muitos estudos não 

comportam a afirmativa que o risco de IU pós-parto é significantemente mais baixo 

após a cesariana26.   
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Figura 1. Lesões do assoalho pélvico com feto defletido no período expulsivo,  e em decorrência da má 
aplicação do fórceps40.   
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2.4 Avaliação diagnóstica 

 

Na investigação da mulher com IUE, a anamnese e o exame ginecológico são 

importantes para o diagnóstico46.         

Na semiologia complementar da IUE são avaliados a posição e o 

deslocamento da JUV e da UP, elementos fundamentais para definir a 

terapêutica50,60. Nos últimos 40 anos, a IUE tem sido avaliada através da 

uretrocistografia com corrente, estudo urodinâmico, cistoscopia, Doppler colorido e 

ultrassonografia56,103,104.  O estudo urodinâmico mede as pressões em vários pontos 

do trato urinário baixo, analisando as relações entre a pressão abdominal, vesical e 

uretral nas diversas fases de enchimento da bexiga. Exame que estimula os 

componentes da CUA, cujo objetivo é estudar os componentes neurogênicos da 

bexiga e da uretra, e de forma indireta a CUP, pois não avalia a situação estática da 

JUV e da UP104,105.  A cistoscopia estimula o funcionamento dos componentes da 

CUA não permitindo a medida da distância pubouretral e da distância longitudinal 

entre a JUV e a sínfise púbica (JUV-SP)105. A uretrocistografia lateral,  

videouretrocistografia e ultrassonografia perineal são utilizados na avaliação estática 

e dinâmica da JUV . A ultrassonografia pode ser realizada pelas vias transvaginal, 

transretal e transvulvar, esta última fornece boas imagens e visualização da JUV, da 

UP e da SP em única incidência58,59,61,106-108.   

Acredita-se que o comprimento da uretra proximal (UP) e os 

posicionamentos horizontal e vertical da JUV, e sua respectiva mobilidade durante o  
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esforço , são parâmetros importantes no mecanismo da continência  passiva da 

uretra108,109.  

A avaliação da hipermobilidade da JUV é critério fundamental para o 

diagnóstico da IUE e também a forma de tratamento60.  O deslocamento vertical da 

JUV acima de 10mm ocorre em aproximadamente 95% dos casos de  IUE.  Em 5% 

dos casos em que não há  hipermobilidade há a necessidade de ampliar   investigação 

diagnóstica para instituir adequada forma de tratamento50,60. 

Com base nessas alterações, vem crescendo a importância da 

ultrassonografia transvulvar para o diagnóstico da IUE, pois, de maneira segura e 

reproduzível, evidencia a hipermobilidade da JUV.  O deslocamento vertical da JUV 

foi superior a 10mm em 97% das 271 portadoras de IUE, e a sua  constatação pela 

ultrassonografia  transvulvar é de grande valor propedêutico. Diferentes abordagens 

na avaliação ultrassonográfica da JUV são descritas e alguns autores consideram 

hipermobilidade da JUV quando o seu deslocamento vertical é maior que 9mm  e há 

aqueles que consideram hipermobilidade quando a resultante do deslocamento 

vertical e horizontal da JUV é maior que 15mm62. 
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3.1 Local de estudo 

 

Unidade de Pesquisa em Incontinência Urinária da UFPE e Maternidade do 

Hospital das Clínicas UFPE 

 

3.2 Tipo de estudo 

 

Estudo prospectivo, observacional, analítico, com  corte transversal. 

         

3.3 Seleção 

 

A população foi constituída de mulheres primíparas em trabalho de parto, 

que pariram na Maternidade do Hospital das Clínicas-UFPE no período de agosto de 

2008 a agosto de 2009.  

       

3.3.1 Critérios de inclusão  

1. Idade entre 18 e 30 anos; 

2. Primíparas de parto transpelviano; 

3. Primíparas de parto cesariano; 

4. Estar entre 45 e 60 dias pós-parto; 

5. Recém-nascido com peso entre 2.500 a 4.000g. 
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3.3.2 Critérios de exclusão     

Foram excluídas as mulheres que apresentassem quaisquer dos distúrbios: 

diabete melitus, doença hipertensiva crônica e/ou gestacional, asma brônquica, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças do colágeno, leiomiomas uterinos, 

tumores anexiais, passado cirúrgico do trato urinário e genital inferior, e IMC>30.  

 

3.3.3 Características da amostra  

A amostra foi constituída de 60 mulheres divididas em 2 grupos.  Cada 

grupo composto de 30 participantes, levando em consideração o tipo de parto.  

Grupo A: puérperas de parto transpelviano, com média de idade de 23,8±3,8 

anos, IMC com média de 24,2±3,3 e o peso do RN, média de 3.326±385,2g. 

Grupo B: puérperas submetidas à cesariana intra-parto, média de idade de 

22,5 ±3,2 anos, IMC com média de 25,2±3,4  e o peso do RN, média de 3.285±439,7g. 

 

3.4.  Variáveis e conceitos 

3.4.1 Variáveis independentes 

 Parto transpelviano; 

 Cesariana intra-parto. 

                                            

3.4.2 Variáveis dependentes 

Variáveis dependentes contínuas: consideradas as medidas 

ultrassonográficas relativas às medidas da JUV e UP: 

1. Distância pubouretral (DPU); 

2. Distância vertical da JUV (DVJUV);  
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3. Distância horizontal da JUV (DHJUV);  

4. Comprimento da uretra proximal (UP);  

5. Deslocamento horizontal da JUV (DHJUV);  

6. Deslocamento vertical da JUV (DVJUV).  

 

3.4.3 Conceitos 

 Distância pubouretral (DPU) – Comprimento, em milímetros, de uma 

linha horizontal traçada da BISP à porção uretral que atravessa essa 

linha. O cruzamento da linha horizontal com a porção da uretra que a 

atravessa, recebe o nome de ponto uretral110; 

 Comprimento da uretra proximal (UP) – Distância, em milímetros, da 

JUV ao ponto uretral110;  

 Distância horizontal da junção uretrovesical (DHJUV) – comprimento, 

em milímetros, de uma linha horizontal, iniciada na JUV até o encontro 

com uma linha vertical originada na BISP. Os valores à esquerda da 

linha são positivos e à direita são negativos110; 

 Distância vertical da junção uretrovesical (DVJUV) – comprimento, em 

milímetros, de uma linha vertical, traçada da JUV até o encontro de 

uma linha horizontal que passa pela BISP. Os valores acima dessa linha 

horizontal são positivos e os valores abaixo são negativos110; 

 Mobilidade horizontal da junção uretrovesical – distância horizontal, 

em milímetros, percorrida pela JUV durante o esforço (manobra de 
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Valsalva). É a diferença entre a DHJUV no repouso para a DHJUV no 

esforço110; 

 Mobilidade vertical da junção uretrovesical – distância vertical, em 

milímetros, percorrida pela JUV durante o esforço (manobra de 

Valsalva). É a diferença entre a DVJUV no repouso para a DVJUV no 

esforço110; 

 Mobilidade da DPU – é a diferença existente entre a DPU no repouso e 

a DPU no esforço110; 

 Mobilidade da UP – é a diferença entre a UP no repouso e a UP no 

esforço110. 

 
 
 

Figura 2. Corte sagital esquemático da pelve, mostrando as medidas ultrassonográficas: DPU 

(distância pubouretral), UP (comprimento da uretra proximal), DHJUV (distância horizontal da 

junção uretrovesical), DVJUV (distância vertical da junção uretrovesical). Observar as linhas 

horizontal e vertical, que passam pela borda inferior da sínfise púbica (BISP) e são as referências 

para a obtenção das medidas ultra-sonográficas62. 
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3.5 Procedimentos 

 

          As puérperas primíparas, na ocasião da alta hospitalar da maternidade do 

Hospital das Clínicas-UFPE, eram convidadas pelo pesquisador para uma revisão 

médica entre 45 e 60 dias após o parto, quando seria realizada avaliação clínica e 

ultrassonográfica. 

  

3.5.1 Procedimentos técnicos 

 

3.5.1.1 Avaliação clínica 

Na data agendada, utilizando ficha padronizada pela unidade de pesquisa, o 

pesquisador procedia a anamnese com respeito ao tipo de parto, peso do recém-

nascido além de queixas urogenitais (Anexo1).  O exame físico geral constava 

também da aferição do índice de massa corpórea. A avaliação urogenital estabelecia 

a investigação e provável confirmação das queixas relatadas pela paciente. Nesta 

oportunidade, as mulheres eram novamente convidadas a participar do estudo, as 

quais assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). Assim 

realizado, a mesma era encaminhada para a avaliação ultrassonográfica transvulvar 

da JUV e uretra proximal. 
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3.5.1.2 Procedimentos ultrassonográficos 

Os exames foram realizados por um único médico, especialista em 

ultrassonografia, seguindo a metodologia utilizada na Unidade de Pesquisa em 

Incontinência Urinária da UFPE, o qual não tinha conhecimento do tipo de parto 

daquela paciente a ser examinada. Os exames ultrassonográficos transvulvares da 

junção uretrovesical e uretra proximal foram realizados com aparelho de Ultra-som 

SA6000C Medison. 

Inicialmente era informado à paciente como o exame seria realizado, e após 

urinar , com a bexiga vazia ou com menos de 50mL de urina, a mesma era posta em 

posição ginecológica. Um transdutor convexo com freqüência de 7 MHZ, vestido 

com condon estéril e lubrificado, era suavemente colocado entre os grandes lábios, 

com a pressão necessária para obtenção das imagens, mas sem qualquer pressão que 

pudesse comprometer o deslocamento das estruturas a serem investigadas. Eram 

obtidas imagens do púbis, uretra, JUV, e bexiga com a finalidade de aferir a distância 

pubouretral, distância vertical da junção uretrovesical, distância horizontal da junção 

uretrovesical e comprimento da uretra proximal. Obtendo-se as imagens com a 

paciente em repouso , solicitava-se, então, que a mesma fizesse um esforço físico para 

baixo, como se fosse defecar, (manobra de Valsalva). A imagem era congelada  e o 

deslocamento das estruturas, aferidas.   
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Figura 3. Imagem ultrassonográfica transvulvar, mostrando 
bexiga, uretra proximal e pube, orientando a forma de obtenção 
das variáveis DPU, UP, DHJUV e DVJUV. Imagem obtida com a 
paciente em repouso (Fonte da pesquisa). 

 

 

 
 

Figura 4. Imagem ultrassonográfica transvulvar, mostrando 
bexiga, uretra proximal e pube, orientando a forma de obtenção 
das variáveis DPU, UP, DHJUV e DVJUV. Imagem obtida com a 
paciente em esforço. Comparando com a figura3, observamos: 
aumento da DPU e da DHJUV, redução da UP e da DVJUV (Fonte 
da pesquisa) 
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3.5.2 Procedimentos analíticos 

Os resultados das variáveis contínuas foram expressos por suas médias e 

desvios padrão.  Para comparação dos resultados entre as puérperas que tiveram  

parto transpelviano e as que se submeteram à cesariana intra-parto foi utilizado o 

teste “t” de Student para amostras independentes quando as variáveis passavam no 

teste de normalidade.  Foi realizada a análise de correlação de Pearson no 

deslocamento das estruturas estudadas em relação aos índices de massa corpórea e  

peso do recém-nascido. 

Foi adotado o intervalo de confiança de 95% e o nível de significância 

considerado quando o valor de p fosse menor que 0,05  ( p<0,05). 

 

3.5.3 Procedimentos éticos 

O protocolo de estudo seguiu os preceitos da Resolução 196/96 d0 Ministério 

da Saúde sobre Pesquisa em Seres Humanos e foi aprovado pela Comissão de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos do CCS – UFPE. Ofício N° 249/2008 – CEP/CCS. 

Sisnep N° 173923. CAAE N°0010.0.172.000-08. Registro CEP/CCS/UFPE N° 012/08 

(Anexo 3). 

Todas as pacientes incluídas no estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  
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4.1 Medidas ultrassonográficas 

 

       As medidas da tendência central e dos graus de dispersão das distâncias 

pubouretrais nas puérperas  que tiveram parto normal e cesárea intra-parto  estão na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição das médias e desvios-padrão da Distância Pubouretral (DPU) aferida em 

milímetros, por meio da ultrassonografia transvulvar durante o repouso e manobra de Valsalva na 

puérperas de parto transpelviano e cesarianas intra-parto. 

 

 Parto normal  Cesárea intra-parto 

DPU Repouso Esforço Deslocamento  Repouso Esforço Deslocamento 

Média 12,5 17,9 5,4  11,7 15,7 4,3 

D. Padrão 2,7 5,9 5,2  2,6 4,3 4,1 

p-valor 0,1 0,1 0,4  0,1 0,1 0,4 

 

A DPU não apresentou diferenças entre os dois tipos de parto, levando em 

consideração as medidas ultrassonográficas em repouso, esforço e seu deslocamento. 
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As medidas da tendência central e dos graus de dispersão do comprimento 

da uretra proximal nas puérperas que tiveram parto normal e cesariana intra-parto 

encontram-se na tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição das médias e desvios-padrão do comprimento da uretra proximal (UP) aferida 

em milímetros, por meio da ultrassonografia transvulvar durante o repouso e manobra de Valsalva na 

puérperas de parto transpelviano e cesarianas intra-parto. 

 

 Parto normal  Cesárea intra-parto 

UP Repouso Esforço Deslocamento  Repouso Esforço Deslocamento 

Média 18,6 11,3 7,5  21,7 13,1 8,6 

D. Padrão 3,4 5,3 4,7  3,5 6,21 4,7 

p-valor 0,001 0,2 0,4  0,001 0,2 0,4 

 

O comprimento médio da uretra proximal foi menor em repouso entre as 

mulheres que pariram por via vaginal 
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As médias da tendência central e dos graus de dispersão da distância horizontal da 

junção uretrovesical nas puérperas que tiveram parto normal e cesárea intra-parto estão na 

tabela3. 

 

Tabela 3. Distribuição das médias e desvios-padrão da distância horizontal da JUV (DHJUV) aferida 

em milímetros, por meio da ultrassonografia transvulvar durante o repouso e manobra de Valsalva na 

puérperas de parto transpelviano e cesarianas intra-parto. 

 

 Parto normal  Cesárea intra-parto 

DHJUV Repouso Esforço Deslocamento  Repouso Esforço Deslocamento 

Média 10,9 19,9 9,0  8,8 16,0 7,5 

D. Padrão 4,3 6,5 5,7  3,7 5,8 6,3 

p-valor 0,045 0,02 0,3  0,045 0,02 0,3 

 

 

As médias da distância horizontal da junção uretrovesical foram maiores no 

parto normal, no repouso e em esforço, não havendo alteração nos deslocamentos. 
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As medidas da tendência central e dos graus de dispersão da distância 

vertical da junção uretrovesical encontram-se na tabela 4. 

 

Tabela 4. Distribuição das médias e desvios-padrão da distância vertical da JUV (DVJUV) aferida em 

milímetros, por meio da ultrassonografia transvulvar durante o repouso e manobra de Valsalva na 

puérperas de parto transpelviano e cesarianas intra-parto 

 

 Parto normal  Cesárea intra-parto 

DVJUV Repouso Esforço Deslocamento  Repouso Esforço Deslocamento 

Média 18,1 9,3 8,8  20,9 12,4 8,6 

D. Padrão 3,2 6,2 5,7  3,8 6,5 5,1 

p-valor 0,003 0,07 0,35  0,003 0,07 0,35 

 

A média da distância vertical da junção uretrovesical foi maior nas mulheres 

que se submeteram a cesárea intra-parto. 
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O índice de massa corpórea e o peso do recém-nascido de acordo com a 

tabela 5 foram analisados pela correlação de Pearson. 

 

Tabela 5. Distribuição das variáveis independentes em relação ao IMC e o Peso do Recém-nascido 

(RN) de acordo com os deslocamentos das variáveis numéricas. 

 

 Parto normal  Cesárea intra-parto 

Variáveis IMC Peso (RN)  IMC Peso (RN) 

DPU 0,237 0,209  0,084 0,2 

UP 0,074 0,137  0.380* -0,005 

DHJUV 0,226 0,131  0,284 0,121 

DVJUV -0,136 -0,211  0,304 0,012 

 

Correlação moderada entre o deslocamento da UP em relação ao IMC nas 

mulheres que se submeteram a cesárea intra-parto, p=0,039. 
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Foram analisadas as medidas topográficas da JUV e UP do ponto de vista 

estático, dinâmico e seus deslocamentos, sendo observado que durante o repouso as 

puérperas de parto normal apresentaram as médias da UP e DVJUV menores que as 

da cesárea e as médias da DHJUV foram maiores no parto normal. As médias da 

DPU não tiveram diferença, mas com tendência a ser maior no parto normal. 

Constatou-se que, também, durante o repouso houve diferenças 

estatisticamente significantes em três das variáveis estudadas – UP, DVJUV e 

DHJUV. Estas diferenças se caracterizaram pelo menor comprimento da uretra 

proximal, menor altura da JUV e maior distância horizontal da JUV. Tais achados 

sugerem que o parto transpelviano foi mais danoso ao assoalho pélvico que a 

cesariana e tais diferenças observadas estão de acordo com as bases anatômicas que 

procuram explicar a IUE associada aos traumas da parturição e ao prolapso genital. 

Foi observado que qualquer dano sobre o assoalho pélvico poderá resultar em IU e 

disfunções miccionais e dentre as prováveis causas anatômicas para a perda da 

continência estão a descida da JUV e a falha no apoio uretral. A descida da JUV 

provoca inadequada distribuição da pressão abdominal para a uretra, culminando  

com a IUE47. A descida da JUV provoca o encurtamento da uretra proximal, como 

também a redução da DVJUV. A falha no apoio uretral gera também o aumento da 

DHJUV, que clinicamente se traduz pela rotação posterior da JUV. Estes achados 

vêm demonstrar que o parto transpelviano poderá criar as condições predisponentes 

para o desenvolvimento da IUE, podendo se instalar anos mais tarde e, 

possivelmente, IUE persistente desde o puerpério quando o dano for de grande 

magnitude. A DPU não apresentou diferença estatisticamente significante, 
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entretanto, mostrou uma tendência a aumentar no parto transpelviano. Tal resultado 

está também de acordo com o raciocínio fisiopatológico da grande maioria dos casos 

de IUE. A  maior distensão ou a ruptura de músculos e ligamentos durante o parto 

vaginal,  associados à compressão do nervo pudendo que evolui para neuropatia e 

desnervação, poderá promover a disfunção vesical e a incompetência do esfíncter 

uretral que culminará com a incontinência urinária38,40-42,49,71.   

Durante o esforço, foi constatado que as puérperas de parto normal 

apresentaram a média da DHJUV maior que as da cesárea. Tal observação indica 

maior rotação posterior da JUV no grupo do parto normal e corrobora com os 

achados anatômicos relacionados à IUE. É sabido que a maior rotação posterior da 

JUV se correlaciona com IUE e fragilidade do apoio da JUV e uretra proximal33,48.  

As médias da DPU, UP e DVJUV obtidas durante o esforço não apresentaram 

diferenças significantes entre os dois grupos, entretanto, houve uma tendência de 

ação danosa do parto transpelviano sobre esses parâmetros ultrassonográficos: a JUV 

estava mais baixa, a uretra proximal encontrava-se menor, a DPU foi maior no grupo 

de parto normal que no grupo de cesárea. Tais diferenças têm significado clínico, 

uma vez que esses achados sugerem maior fragilidade do apoio da JUV e uretra 

proximal, e esta fragilidade é o principal fator favorecedor da hipermobilidade 

uretral, encontrada em cerca de 95% das mulheres com IUE48,102. É bastante sugestivo 

do ponto vista clínico que tais parâmetros estejam levemente e sincronicamente 

alterados, pois o aumento de um deles – DPU- e a redução de dois deles – UP e 

DVJUV- configuram basicamente as condições propícias para o desencadeamento da 

IUE.  
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Com relação aos deslocamentos da DPU, DHJUV e DVJUV, constatou-se que 

durante o esforço físico as médias dos deslocamentos da DPU, da DHJUV e da 

DVJUV foram maiores após o parto normal que após a cesariana. Embora tais 

diferenças não sejam estatisticamente significantes, do ponto de vista clínico 

conspiram para o início das condições favorecedoras da incontinência urinária que 

poderá vir a se desenvolver no futuro. 

O peso do recém-nascido não interferiu nas variáveis ultrassonográficas. Tal 

fato pode estar relacionado aos critérios de inclusão adotados que aceitava fetos de 

peso normal e, consequentemente, excluía os fetos macrossômicos que teriam 

maiores chances de repercutir sobre tais variáveis. O IMC em relação ao 

deslocamento da UP apresentou moderada correlação entre as  mulheres que se 

submeterem à cesárea intra-parto. 

A provável proteção que a cesariana proporcionaria ao assoalho pélvico 

contra o desenvolvimento de IUE, não foi por uns comprovada a longo prazo e, não 

pôde ser prevenida entre as mulheres que pariram exclusivamente por 

cesariana30,100,101.  

Neste estudo, que compara o parto vaginal com a cesárea intra-parto, houve 

uma tendência do parto vaginal favorecer o desenvolvimento de IUE, corroborando 

com dados de alguns autores, em que os efeitos adversos desta via de parto atuam 

sobre a integridade do assoalho pélvico, ocasionando disfunção da musculatura, que  

se agravará após a menopausa, e sua deficiência é  fator  etiopatogênico do prolapso 

genital5,21,28,29,31,33,37,43,51,88.94. Outros pesquisadores afirmam que evitar o trabalho de 

parto, consequentemente, realizando a cesárea eletiva, seria a forma de proteção 
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contra danos do assoalho pélvico, levando a um menor risco de IUE14,15,19,96,101.  

Comparando-se parto vaginal e cesárea intra-parto, observou-se que a IU pós-parto é 

semelhante, acreditando-se que as prováveis lesões do assoalho pélvico já 

ocorreram19,26,41,42,51,95. 

Tendo-se conhecimento que as alterações anatômicas e funcionais que 

favorecem o desenvolvimento da IUE surgem durante a gravidez, é importante que o 

pré-natal seja realizado de forma multidisciplinar, onde a fisioterapia e a orientação 

nutricional são fundamentais. A correção da postura, fortalecimento da musculatura 

do assoalho pélvico, exercícios voltados para o parto vaginal, onde a participação do 

fisioterapeuta é de suma importância. A orientação dietética, além de corrigir 

distúrbios alimentares, levará a gestante ao IMC adequado. A participação desses 

dois profissionais proporciona condições simples e preventivas da IUE na gravidez e 

no pós-parto. É importante que haja, também, uma boa assistência ao trabalho de 

parto, e o momento correto para indicação da via de parto. 

Quando o assoalho pélvico é lesado, surge a dúvida do real papel protetor da 

cesárea se realizada em trabalho de parto. Se a cesárea previne ou não a injúria do 

assoalho pélvico ainda precisa ser esclarecida, principalmente a longo prazo, levando 

em consideração os fatores de risco. Importante será um estudo randomizado, 

multicêntrico, comparando a estratégia de cesárea eletiva versus parto vaginal 

planejado para que haja uma avaliação do verdadeiro impacto que a cesárea pode 

ter. 
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Em resposta ao objetivo geral observou-se que houve uma tendência ao parto normal 

determinar alterações nas variáveis ultrassonográficas favorecedoras da IUE. 

 

Com relação aos objetivos específicos e fundamentados nos resultados obtidos, pode-

se concluir que as primíparas puérperas de parto transpelviano e as que se submeteram à 

cesariana intra-parto, apresentaram as seguintes alterações:  

1. A DPU foi semelhante nos dois grupos, tanto no repouso quanto no esforço. 

2. A UP foi menor no grupo do parto normal durante o repouso e semelhante no 

esforço. 

3. A DHJUV foi maior no grupo do parto normal, tanto no repouso quanto no 

esforço. 

4. A DVJUV foi menor no grupo do parto normal no repouso e semelhante no 

esforço. 

5. Os deslocamentos da DPU, UP, DHJUV e DVJUV não apresentaram diferenças 

estatisticamente significante. 
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ANEXO 1 
 

INFLUÊNCIA DA CESÁRIA NA MOBILIDADE DA FUNÇÃO URETROVESICAL E DA URETRA 
PROXIMAL – AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA EM PUÉRPERAS 

PROTOCOLO DE ESTUDO 
No______________________________________________________ Data: _______/______/_______ 

Nome:__________________________________________________ Fone:______________________ 

Cidade:_____________________________________________ CEP___________________________ 

Naturalidade:_________________________________________ Idade:________________________ 

Gesta:___________ Para:__________ Normal:__________ Cesária:___________ Aborto:_________ 

Peso:___________________kg        Altura:____________m          IMC________________________ 

Peso do recém-nascido:______________________________kg 
 

PARÂMETROS 

IUE 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

Urgência 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

IUU 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

Polaciúria diu. 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

Polaciúria not. 0 (    ) + (    )  ++ (    ) +++ (    ) 

Uretrocele 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

Cistocele 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

Retocele 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

Rotura perineal 0 (    ) + (    ) ++ (    ) +++ (    ) 

Micção espalhada Sim (    ) Não (    ) 

DMV Sim (    ) Não (    ) 

Sens urina resid. Sim (    ) Não (    ) 
 

DADOS DA USG DA JUV 

 Medidas-Data: 

 Repouso Esforço Deslocamento 

DPU    

UP    

DHJUV    

DVJUV    
 

ANAMNESE UROGINECOLÓGICA 

1. Você fez tratamento    

2. Você sente dor à micção   

3. Você já urinou sangue?   

4. Você urina dormindo?   

5. Você demorou a controlar a micção quando criança?   

6. Você já precisou usar sonda para tirar urina?   

7. Você pode interromper a micção?   

8. Você pode iniciar a micção?   

9. Micção:   

10. Esforço miccional:   

 
Observações: 
_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal De Pernambuco 
Centro De Ciências Da Saúde 

Departamento Materno Infantil 
 

Dra Cleide de Barros Santos 
Endereço: Av. Boa Viagem, 3312 – apto. 21 – Recife-PE 

Telefones: (81) 99277-7883 e Res (81) 3467-0176 
 

Prezada Cliente 

 

 A senhora está sendo convidada a participar voluntariamente deste estudo, 
que visa determinar as alterações anatômicas que a cesárea ou o parto vaginal 
provocam na posição de sua uretra. 
 A médica, Dra. Cleide de Barros Santos, responsável por este estudo, está a 
sua disposição para tirar todas as suas dúvidas antes e durante o estudo. 
 A senhora deverá responder a um pequeno questionário; seguir a nossa 
orientação e retornar, ao Hospital, depois 45 a 60 dias pós-parto, para avaliação, que 
consiste em uma ultrassonografia transvulvar (coloca-se o transdutor previamente 
revestido por preservativo e lubrificado com solução gelatinosa de contato, tocando a 
vulva, numa localização em que o ultrassonografista possa identificar a uretra e 
bexiga). 
 Em qualquer momento poderá desistir dessa participação, sem qualquer 
prejuízo de seu tratamento. 
 Para que possamos fazer a pesquisa, precisamos de sua autorização. Se 
concordar em nos ajudar e ajudar a outras pacientes, assine este documento. 
 Depois de ter recebido a explicação e tirado minhas dúvidas, concordo em 
participar da pesquisa intitulada sobre “influência da cesária na mobilidade da 
junção uretrovesical e da uretra proximal – avaliação ultrassonográfica em 
puérperas, além de receber os cuidados de rotina no ambulatório de uroginecologia”. 
Estou ciente de que posso desistir de participar da pesquisa e qualquer tempo, tendo 
o direito de receber todos os cuidados no mesmo ambulatório.  
 
                Nome............................................................................................ 
                                                                     
 
                                                                
                                                            Assinatura da paciente 
 

_____________________________ 
Testemunha 
_____________________________ 
Testemunha 

_____________________________ 

Pesquisador 
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