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RESUMO 
 

 

A incontinência urinária e fecal representa importante situação de saúde que afeta diretamente 

a qualidade de vida dos adolescentes que as possui. As principais motivações para a escolha 

do tema desta pesquisa foram: o limitado número de profissionais Estomaterapeutas 

interessados em atuar na área de incontinência; a escassez de estudos acerca do tema; a 

reduzida oferta de serviços em saúde especializados, interdisciplinares e voltados ao 

atendimento de pacientes portadores de incontinências; a precariedade comumente encontrada 

nesses serviços e que, de um modo geral, não possuem estrutura física adequada, recursos 

humanos e fomentos suficientes para alicerçar a assistência à saúde desse público.  A partir 

disso sucedeu-se a delimitação do problema e a realização desta pesquisa que está estruturada 

em duas partes. A primeira consta do artigo “Qualidade de vida de adolescentes incontinentes: 

revisão integrativa da literatura”, realizada a partir das bases de dados LILACS, MEDLINE e 

Cochrane, no período de janeiro de 2001 a março de 2011. Foram utilizados para busca os 

descritores qualidade de vida, adolescente, criança, estomia e enema, e as palavras MACE 

(Malone antegrade continence enema), Malone, bexiga e incontinência, cuja seleção da 

amostra foi composta por oito artigos. Os resultados demonstraram que as pesquisas com 

adolescentes incontinentes ainda são incipientes e heterogêneas, sendo pouco comuns os 

estudos que abranjam exclusivamente este público. A segunda parte corresponde ao artigo 

original “Qualidade de vida de adolescentes submetidos à ampliação vesical e à cirurgia de 

Malone” que objetivou descrever a qualidade de vida de adolescentes incontinentes 

submetidos a estas cirurgias. O estudo descritivo com abordagem quantitativa foi realizado no 

ambulatório de cirurgia e urologia pediátrica do Hospital Infantil Maria Lucinda, e investigou 

os adolescentes de 10 a 18 anos com incontinência urinária e/ou fecal, submetidos à 

ampliação vesical e à cirurgia de Malone, concomitantemente ou não, totalizando 35 

participantes. Os dados foram coletados através de entrevista presencial após consentimento 

do adolescente e de seu responsável, e foram utilizados dois instrumentos: o questionário 

estruturado sociodemográfico e o questionário genérico autoadministrado de qualidade de 

vida, o Pediatrics Quality of Life Inventoty
TM

 – Version 4.0 (PedsQL
TM

). O banco de dados 

foi criado no programa EPI-INFO 6.04, bem como as análises estatísticas que foram expressas 

pelas médias dos escores das dimensões física e psicossocial e escore total. Os resultados 

mostraram que a qualidade de vida relacionada à saúde dos adolescentes incontinentes, de um 

modo geral foi positiva e demonstrou que a ampliação vesical e a cirurgia de Malone 

contribuem para minimizar os efeitos negativos da incontinência urinária e fecal sobre as 

dimensões física e psicossocial.  

 

Palavras-chave: Qualidade de vida, incontinência urinária, incontinência fecal, adolescente, 

ampliação vesical e Malone antegrade continence enema (MACE). 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The urinary and fecal incontinence represents an important health condition that affects 

directly the quality of life of adolescents who suffer from those problems. The main 

motivations for choosing the theme of this research were: the limited number of 

Estomatherapists interested in working in the area of incontinence; the lack of studies on the 

subject; the reduced supply of specialized health services, interdisciplinary and aimed at 

meeting patients with  incontinence; the precariousness commonly found in these services 

and, in general, do not have adequate infrastructure, human resources and financial incentive 

sufficient enough to sustain the health care of these people. From this came the definition of 

the problem and that this research is structured in two parts. The first one consists in the 

article “Quality of life of incontinent adolescents: integrative literature review”, performed 

from the databases LILACS, MEDLINE and Cochrane, from January 2001 to March 2011. 

The key-words quality of life, adolescent, child, ostomy and enema, and the words MACE 

(Malone antegrade continence enema), Malone, bladder and incontinence were used. Eight 

articles were selected. The result showed that researches with incontinent adolescents are still 

in the beginning and heterogeneous. The studies with this specific population are less 

common. The second part of this research consist on the original article “The quality of life of 

adolescent who underwent to bladder augmentation and Malone surgery” which goal was to 

describe the quality of life of incontinent adolescents who underwent to those procedures. The 

descriptive study with a quantitative approach was done in the surgery and urologic first aid 

post of Maria Lucinda Infant Hospital where 35 adolescents from 10 to 18 years old who 

suffer of urinary and/or fecal incontinence and underwent to bladder augmentation and to 

Malone surgery, concurrent or not participated in this study. Data was collected through 

interview after the adolescent and its sponsor permission. Two instruments were used: tha 

structured sociodemographic questionnaire and a generic questionnaire quality of life self-

applied, Pediatrics Quality of Life Inventoty
TM

 – Version 4.0 (PedsQL
TM

). A database was 

created in EPI-INFO 6.04, as well as the statistic analysis which were expressed by mean 

scores of physical and psychosocial aspects and total score. Results showed that the quality of 

life related to incontinent adolescents in a general way was positive, and demonstrated that 

bladder augmentation and Malone surgery contribute to minimize the negative effects of 

physical and psychosocial aspects of urinary and fecal incontinence. 

 

Key-words: quality of life, urinary incontinence, fecal incontinence, adolescent, bladder 

augmentation and Malone antegrade continence enema (MACE). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A maior parte das pesquisas científicas surge a partir da vivência ou da inquietação do 

profissional diante de uma determinada realidade encontrada, e com o presente estudo não foi 

diferente. Ainda durante a especialização em Estomaterapia, a incontinência urinária e anal 

eram áreas pelas quais poucos colegas de turma se interessavam e, durante a elaboração do 

trabalho de conclusão do curso, tive a oportunidade de conhecer a equipe de cirurgiões 

pediátricos do Hospital Infantil Maria Lucinda e me sensibilizar com os problemas 

enfrentados por crianças e adolescentes incontinentes.  

A oferta de serviços em saúde especializados, interdisciplinares e voltados ao atendimento dos 

pacientes portadores de incontinências ainda são escassos e, geralmente não possuem 

estrutura física adequada, recursos humanos suficientes e fomentos para alicerçar a assistência 

à saúde desse público. Aliado a isto, a prática docente em saúde da criança e do adolescente 

me motivou ainda mais a realizar o mestrado, sonho alimentado por alguns anos, e que se 

concretizou ao ingressar na Pós-Graduação de Saúde da Criança e do Adolescente. 

Na sequência deste trabalho, o prezado leitor encontrará o descritor “incontinência fecal” em 

substituição ao termo “incontinência anal”, atualmente utilizado pelos Estomaterapeutas. Isto 

se deve ao fato de que a maioria dos artigos pesquisados e a Biblioteca Virtual em Saúde 

utilizam “incontinência fecal” e a definem como a perda de fezes e flatos por incapacidade do 

esfíncter anal. Este descritor combinado aos demais (incontinência urinária, qualidade de 

vida, e adolescente) foram imprescindíveis na busca da literatura para delimitação do 

problema.  

Após vasta leitura na qual constatei a incipiência de estudos que abordem este tema, verifiquei 

que a qualidade de vida relacionada à saúde de adolescentes é afetada negativamente pela 

incontinência urinária e fecal (BOWER, 2008), e que existem terapias como a ampliação 

vesical e a cirurgia de Malone, que tem o intuito de proporcionar a continência e com isso 

trazer melhorias à sua qualidade de vida sob os aspectos físico e psicossocial (MATTIX et al., 

2007; TOUMA et al., 2007). Diante disso, surgiu a seguinte pergunta condutora: Qual a 

percepção que os adolescentes com incontinência urinária e fecal tem de sua qualidade de 

vida? 
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Para responder a essa questão de pesquisa o conteúdo desta dissertação foi dividido em 

capítulos. No capítulo 1, Delimitação do problema, está exposta a relação existente entre o 

problema e a investigação proposta neste estudo. No capítulo 2, Marco teórico, estão os 

conceitos e bases teóricas do objeto de estudo “Qualidade de vida relacionada à saúde”, e 

do público-alvo e o universo em que está inserido nesta pesquisa “Adolescente no contexto 

da saúde”. 

No capítulo 3, Método, são descritos todos os procedimentos e etapas adotados para a 

construção do artigo de revisão integrativa e do artigo original. No capítulo 4 é apresentado o 

Artigo de revisão integrativa da literatura “Qualidade de vida de adolescentes 

incontinentes: revisão integrativa da literatura”, cujo objetivo foi obter subsídios teóricos 

e a fim de responder à seguinte questão de pesquisa: como se apresenta a qualidade de vida de 

adolescentes com incontinência urinária e/ou fecal? A busca ocorreu nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE e Cochrane e foi formatado segundo as instruções aos autores da 

Revista da Escola de Enfermagem da USP (Anexo A), a qual este artigo será submetido.  

O Artigo original é apresentado no capítulo 5 e intitulado “Qualidade de vida de 

adolescentes submetidos à ampliação vesical e à cirurgia de Malone”, que objetivou 

avaliar a qualidade de vida de adolescentes submetidos à ampliação vesical e à cirurgia de 

Malone, contou com a participação de 35 adolescentes com idade de 10 a 18 anos, e mostrou 

que de um modo geral a avaliação da qualidade de vida dos entrevistados foi positiva. E no 

capítulo 6, Considerações finais e recomendações, são arrolados comentários envolvendo as 

conclusões dos dois artigos e no qual é sugerida a realização de novas pesquisas que abordem 

esta temática. 

Em decorrência da pesquisa, no segundo semestre de 2010, também foi realizada uma ação 

educativa com jovens incontinentes, durante a Feira de Conhecimentos e Cuidados Básicos de 

Higiene e Saúde do XIII Encontro dos Pacientes Portadores de Incontinência Urinária, 

organizado anualmente pelo Hospital Infantil Maria Lucinda e no qual a equipe de pesquisa 

esclarecia dúvidas e oferecia informações para a prática de um bom cateterismo vesical 

intermitente limpo (Ilustrações 1, 2, 3 e 4).  

Acredito que a pesquisa e movimentos educativos em saúde sobre este tema são bons 

caminhos a se tomar para a divulgação de novas ideias e para a transformação da realidade 

desfavorável em uma gama de grandes possibilidades de desenvolvimento da saúde e da 
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sociedade como um todo, principalmente porque grande parte da população ainda desconhece 

as implicações na vivência das crianças e dos adolescentes incontinentes.  
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1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

  

A incontinência urinária é definida como a perda involuntária da urina (DOUGHTY; 

CRESTODINA, 2006), e a incontinência anal é a perda involuntária de gases, soiling e fezes 

(SANTOS; SANTOS, 2009). A espinha bífida, doença congênita da coluna vertebral 

diagnosticada em crianças, é a causa mais comum da disfunção vesical de origem neurológica 

e da disfunção intestinal neurogênica. Estas desencadeiam a incontinência urinária e anal, 

transtornos que acompanham os pacientes até a adolescência (ELLSWORTH et al., 1996). 

Para o tratamento da incontinência anal, a cirurgia de Malone favorece a eliminação do 

conteúdo presente no cólon através da realização de um enema, executado em local e hora 

determinados pelo paciente, cujo propósito é evitar as perdas involuntárias durante o dia e a 

noite, o uso de fraldas e favorecer o convívio social. Este procedimento é mundialmente 

conhecido como Malone antegrade continence enema (MACE) (YERKES et al., 2003).  

A escolha da conduta terapêutica para os transtornos urinários tem como objetivo evitar o 

refluxo vesico-ureteral e, consequentemente, preservar a função renal (PELLATT, 2008). 

Para tanto, algumas medidas podem ser adotadas, desde o cateterismo vesical intermitente 

limpo até a cirurgia de ampliação vesical (De JONG et al., 2008).    

Mingin et al. (2002) constatou que a ampliação vesical é um método seguro e que não 

interfere no metabolismo e crescimento de crianças submetidas a este tratamento. Tal 

questionamento surgiu da suposição que, ao utilizar parte do intestino delgado para a 

ampliação, poderia haver grande reabsorção de substâncias presentes na urina, que em vez de 

serem excretadas, permaneceriam no organismo, trazendo desta forma, riscos à saúde do 

paciente. 

O estudo de Touma et al. (2007), que procurou avaliar os benefícios da cirurgia de ampliação 

vesical em relação à qualidade de vida, identificou que tal modalidade terapêutica é uma boa 

alternativa, visto que permite um conduto urinário continente, facilita, em muitos casos a 

prática do cateterismo vesical intermitente limpo, e acima de tudo, preserva a função renal. 

Por outro lado, em seu estudo, Jannings e Pryor (2007) não acreditam que a ampliação vesical 

possa melhorar a qualidade de vida, pois os usuários do cateterismo vesical relatam 

desvantagem relacionada à grande produção de muco, causa da frequente obstrução do 

cateter. Este é um fator que leva a uma menor participação no convívio social e maior 
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dependência de outras pessoas para resolução deste problema, gerando com isso grande 

insatisfação e impacto negativo na qualidade de vida destes pacientes.  

Em busca de minimizar este efeito, a desepitelização do tecido utilizado para a ampliação da 

bexiga urinária, mostrou-se como uma alternativa não-secretória, tendo pequeno índice de 

complicações ao longo de quinze anos de acompanhamento de pacientes operados em 

Pernambuco – Brasil (LIMA et al., 2008). 

A partir destas considerações pode-se perceber que a incontinência anal e urinária, bem como 

suas escolhas terapêuticas, podem interferir na qualidade de vida dos pacientes em geral. Para 

tanto, torna-se necessário conceituar qualidade de vida, e mais especificamente, qualidade de 

vida relacionada à saúde. Este termo é amplamente utilizado na área de saúde como valor 

atribuído pelo homem aos diversos aspectos da vida que podem sofrer a interferência de 

processos patológicos e de seu tratamento, bem como das mudanças no estado de saúde 

(SEIDL; ZANNON, 2004).   

Sob o ponto de vista de qualidade de vida relacionada à saúde, Lemelle et al. (2006) ao avaliar 

adolescentes com incontinência urinária, observou que estes apresentam melhores escores 

quando comparados a adultos, e que tais resultados talvez ocorram, porque adolescentes com 

doenças congênitas e seus familiares tem maior tempo para adaptar-se à doença, 

diferentemente daqueles que a adquiriram mais tardiamente.  

Somando-se a isto, Soares et al. (2006), em estudo qualitativo verificou que adolescentes com 

disfunções miccionais abordam em seus discursos dificuldades em relação às relações afetivas 

e sexuais, assumindo estes também como pontos relevantes para sua sexualidade e condição 

de vida. 

Bower (2008), que utilizou em seu estudo instrumentos de avaliação da qualidade de vida 

relacionada à saúde com adolescentes e crianças portadores de incontinência anal e urinária, 

demonstrou que pacientes do gênero masculino possuem autoestima mais elevada quando 

comparados aos do gênero feminino. Também observou que esses transtornos causam 

impacto negativo em alguns domínios como: o social e o familiar, assim como influencia 

questões que envolvem autoestima, autoimagem e saúde mental desses pacientes. 

Da mesma forma, pacientes que tinham sua qualidade de vida afetada negativamente pela 

incontinência anal, cujos aspectos da convivência social, autonomia e autoimagem 

relacionada à higiene pessoal exerciam grande interferência em sua vida, após tratamento com 
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o Malone antegrade continence enema (MACE) referiram impacto positivo na qualidade de 

vida (YERKES et al., 2003). Mesmo resultado encontrado por Mattix et al. (2007), que 

verificou importantes melhorias da qualidade de vida de crianças com incontinência anal 

quando tratadas com MACE.    

De um modo geral, os pacientes com incontinência anal e urinária referem que a ampliação 

vesical (com e sem estoma) e o MACE tem efeito positivo sobre sua qualidade de vida. No 

entanto, ainda há escassez de estudos que avaliem os adolescentes sob este aspecto. O fato é 

que existe um número crescente destas cirurgias e de depoimentos dos profissionais de saúde, 

que assim como nós, também acreditam haver melhorias dos vários aspectos que envolvem o 

modo como os adolescentes lidam com suas vidas após a ampliação vesical.  

Compreende-se que este é um público que necessita ser ouvido, porque seu processo de 

crescimento e desenvolvimento tem características próprias evidenciadas por transformações 

anatômicas, fisiológicas, sociais e afetivas que podem suscitar diferenças na percepção da 

qualidade de vida destes em relação aos indivíduos de outras faixas etárias.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Qualidade de vida relacionada à saúde 

Qualidade de vida é um termo amplamente utilizado, com certa concordância referente à 

denominação de seu construto, mas sem que exista propriamente um consenso no que diz 

respeito a seu conceito (FARQUHAR, 1995), que pode variar de acordo com o momento 

cultural, social ou histórico em que está inserido, podendo referir-se ao âmbito individual ou 

coletivo (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Ao pensar nas expectativas e anseios do indivíduo, e na visão de vida a partir das questões 

socioculturais, espirituais, psicológicas e físicas que o envolvem, a Organização Mundial de 

Saúde, através de seu grupo de qualidade de vida, definiu o construto como sendo a percepção 

do indivíduo na vida, da sua cultura e de seus valores, relacionada aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL GROUP, 1995).  

Por ser abrangente e inespecífico este termo difundiu-se no vocabulário da população de um 

modo geral e nas diversas áreas do conhecimento e da pesquisa (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Entre as décadas de 1970 e 1990, o tema passou a ser explorado no contexto da saúde 

(FLECK et al., 1999), vez que morbidade e mortalidade não mais poderiam ser admitidos 

como únicos indicadores de qualidade de vida (CICONELLI, 2003), levando-se em 

consideração também a abordagem de aspectos psicossociais (TESTA, 1996). 

Estas perspectivas aliadas aos estudos que permeiam o processo saúde-doença são verificadas 

na literatura como qualidade de vida relacionada à saúde, por serem mais condizentes com as 

situações de enfermidades e assistência à saúde, encontradas frequentemente no cotidiano da 

população em geral (SEIDL; ZANNON, 2004). As pesquisas então se difundiram cada vez 

mais com a criação de instrumentos para a avaliação do indivíduo à luz desse construto. Seu 

caráter dinâmico permitiu que os pesquisadores pudessem averiguar quantitativamente vários 

domínios como o social, mental, físico e ocupacional. Além disso, permitiu abordar não só 

algumas doenças, com os instrumentos específicos, como também elaborar questionários 

genéricos adequados para determinadas faixas etárias, abrangendo vários problemas de saúde, 

e até mesmo com versões abreviadas para simplificar ainda mais a sua aplicação (ZANEI, 

2006). 
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Deste modo, a similaridade entre os construtos “qualidade de vida” e “qualidade de vida 

relacionada à saúde” fica evidente, diferindo apenas quanto à abrangência de sua utilização, 

em que qualidade de vida relacionada à saúde estará especificamente ligada às questões de 

como o indivíduo percebe a ausência de saúde ou presença de doença, de tratamentos, e as 

repercussões psicossociais, como nas relações familiares, afetivas e sexuais; econômicas, 

como nas questões produtivas e de desenvolvimento da capacidade funcional; e políticas, 

como na rede de assistência e serviços adequados as suas necessidades a que tem direito como 

cidadão (REIS, 2008). 

 

2.2. O adolescente no contexto da saúde 

O adolescente, cuja faixa etária vai dos 10 aos 19 anos de vida, por sua vez não fica à margem 

destes temas, ainda mais quando nos reportamos à saúde. Público-alvo de ações 

governamentais com seus direitos assegurados pela Lei 8069/90 que institui o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 2005), e que tem o Programa de saúde do adolescente – 

PROSAD como principal política pública no Brasil (BRASIL, 1993), ainda convive com um 

modelo de assistência curativa que muitas vezes foca suas ações na doença, e mesmo que o 

discurso seja de visão biopsicossocial pautada na saúde integral, isso não é o suficiente para 

inseri-los nos contextos diversificados em que transitam (TRAVERSO-YÉPEZ; PINHEIRO, 

2002).  

É de fundamental importância conhecer as características e o conjunto de atitudes e de 

alterações comportamentais e corporais do adolescente. Buscando identificar suas 

vulnerabilidades, necessidades e aspirações, pode-se efetuar uma assistência atenta e vigilante 

(CESAR, 2008).  

Aberastury e Knobel (1981) reconhecem a adolescência como período de mudanças em que o 

indivíduo apresenta um conjunto de características denominadas como “síndrome normal da 

adolescência”. Esta é identificada pela redefinição da imagem corporal, demonstração de 

autonomia decorrente da culminação do processo de separação/individuação e substituição do 

vínculo dos pais, certo luto pela perda da condição infantil, escala de valores próprios, busca 

de identificação com outros membros do grupo social em que vive, fuga da infância e 

ingresso ao status de adulto, além da definição de seus padrões sexuais (OSÓRIO, 1989; 

BRASIL, 1993).  
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Em linhas gerais, Blos (1985) percebe que na adolescência há tentativas de ajuste da 

puberdade à nova série de condições endógenas e exógenas enfrentadas pelo indivíduo, no 

qual o comportamento é um fenômeno complexo que depende dos acontecimentos que 

marcaram sua vida, a exemplo da doença, e do ambiente no qual o indivíduo cresce.  

O adolescente tende a ter um bom autoconceito, fato que exerce grande influência em sua 

autoestima, e que pode variar um pouco entre os que ingressaram há pouco tempo na 

adolescência, e aqueles que já passaram por quase todas as experiências transformadoras 

associadas a esta fase da vida (ASSIS et al., 2003).  

Corroborando com essa perspectiva, estudo em adolescentes com doença crônica mostrou que 

os mais jovens tem uma visão focada no presente e nos aspectos referentes ao tratamento, 

contrariamente aos adolescentes com mais idade, que focam seu olhar na saúde e na vida 

normal mesmo com a doença. Estes dois aspectos vão influenciar de modo diferente sua 

percepção de qualidade de vida relacionada à saúde (NOVATO, 2009).  

Além disto, para estes adolescentes com doença crônica, os fatores sociais, como relação com 

a família e com colegas em ambiente escolar, foram verificados como os principais aspectos 

que influenciam na qualidade de vida relacionada à saúde (CARVALHO; BLOCH; 

OLIVEIRA, 2009). Contudo, o adolescente acompanha as transformações que ocorrem na 

sociedade com o passar dos anos, apresentando mudanças atitudinais e comportamentais que 

podem interferir em sua condição de saúde e doença, refletindo positivamente ou 

negativamente em sua percepção de qualidade de vida. 
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3. MÉTODO 

 

Neste capítulo serão descritos o método do artigo de revisão integrativa da literatura, 

intitulado “Qualidade de vida de adolescentes incontinentes: revisão integrativa da 

literatura” e do artigo original “Qualidade de vida de adolescentes submetidos à ampliação 

vesical e à cirurgia de Malone”. 

 

3.1. Artigo de revisão integrativa da literatura 

       Qualidade de vida de adolescentes incontinentes: revisão integrativa da literatura 

 

3.1.1. Tipo de estudo 

A busca por informação na literatura pode ocorrer de várias formas, e para se atingir um 

padrão de qualidade elevado se faz necessário o rigor metodológico que permita sua 

reprodutibilidade. A escolha certa do método para responder à questão de pesquisa é de suma 

importância e requer avaliação criteriosa dos estudos selecionados e utilizados no intuito de 

alicerçá-la cientificamente (GALVÃO, 2003). 

A revisão integrativa foi o método escolhido para realizar a busca da literatura que compõe 

este estudo por favorecer a síntese das publicações acerca de um tema e permitir a análise e a 

apresentação dos resultados de modo objetivo e claro a fim de obter conclusões gerais que 

contribuam para o aprimoramento do assunto de interesse. O rigor metodológico exigido 

perpassa pela elaboração da pergunta condutora, determinação de critérios para busca da 

amostra, elaboração de um instrumento e sua aplicação para coleta de dados, análise crítica 

dos estudos encontrados, discussão dos resultados e apresentação da revisão (MENDES, 

2008; SOUZA, 2010). 

 

3.1.2. Seleção da amostra 

A partir da escolha do tema e da formulação da pergunta condutora “Como se apresenta a 

qualidade de vida de adolescentes com incontinência urinária e/ou fecal?”, decorreu a seleção 

da amostra, no período de janeiro a março de 2011, a fim de obter subsídios teóricos para que 

fosse possível respondê-la. 
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3.1.2.1. Critérios de inclusão e de exclusão 

Os critérios de inclusão foram: o artigo estar indexado nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) e The Cochrane Library (Cochrane); ter sido publicado 

no período de janeiro de 2001 a março de 2011; ter texto completo disponível nos meios 

eletrônicos e nos idiomas português, ou inglês, ou espanhol; ter sido realizado com 

adolescentes de 10 a 19 anos portadores de incontinência e cuja qualidade de vida tenha sido 

avaliada. 

Os critérios de exclusão foram: artigos sobre validação de instrumentos que avaliavam 

qualidade de vida ou cujas médias ou medianas de idade se apresentavam fora da faixa etária 

do adolescente (10-19 anos). 

 

3.1.2.2. Procedimento para busca e seleção da amostra 

No intuito de ampliar a busca, os Descritores das Ciências em Saúde (DeCS), nas 

combinações qualidade de vida e adolescente, e qualidade de vida e criança foram cruzados 

com estomia e enema; e com as palavras Malone antegrade continence enema (MACE), 

Malone, bexiga e incontinência; os seus correspondentes em inglês e espanhol foram 

utilizados. O descritor “criança” foi incluído, porque ao analisar os artigos encontrados com 

“adolescente”, em sua maioria, demonstraram resultados referentes a adultos e idosos.   

Após leitura criteriosa dos títulos e dos resumos dos artigos encontrados, e identificação de 

suas repetições nas diferentes bases de dados, procedeu-se a uma primeira seleção para leitura 

na íntegra dos artigos. Estas informações e a ordem de pesquisa nas bases de dados estão 

dispostas na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Tabela 1. Seleção dos artigos para leitura na íntegra  

 

Base de dados 

 

MEDLINE 

 

LILACS 

 

Cochrane 

 

Descritores/Palavras 

 

Artigos 

encontrados 

 

Artigos 

selecionados 

 

Artigos 

encontrados 

 

Artigos 

Selecionados 

 

Artigos 

encontrados 

 

Artigos 

selecionados 

 

Qualidade 

de vida e 

criança 

 

 

Incontinência 

 

07 

 

06 

 

06 

 

03 

 

05 

 

01 

Outros  06 01 06 00 04 00 

Qualidade 

de vida e 

adolescente 

 

Incontinência 24 12 04 02 18 10 

Outros 19 03 06 01 22 03 

 TOTAL 56  22 22 06 49 14 

 

Após a leitura na íntegra dos 42 artigos, 34 destes foram excluídos porque se tratavam de 

estudos que avaliavam o instrumento de qualidade de vida a ser validado, ou que não 

retratavam a realidade dos adolescentes por conter, em sua maioria, indivíduos de outras 

faixas etárias. Deste modo, foram selecionados oito artigos que compuseram a amostra final.  

 

3.1.3. Coleta de dados 

A coleta de dados da amostra final ocorreu mediante preenchimento de um formulário 

(Apêndice A), instrumento adaptado (LIMA, 2011), que proporcionou uma melhor 

perspectiva dos artigos selecionados ao condensar em 17 itens, informações referentes à 

identificação do artigo (título do artigo, periódico, autores, país, idioma e ano), método 

empregado (instituição sede do estudo, tipo de pesquisa, objetivo, amostra, critérios de 

inclusão/exclusão, análise dos dados), resultados, limitações e/ou implicações. 

 

3.1.4. Análise dos dados 

Os dados foram agrupados e discutidos de acordo com o tipo de incontinência, aspectos 

sociodemográficos, tratamento utilizado para a incontinência, e a avaliação da qualidade de 

vida dos adolescentes incontinentes segundo dimensões física, emocional, social e escolar.  
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3.2. Artigo original 

       Qualidade de vida de adolescentes submetidos à ampliação vesical e à cirurgia de 

Malone 

 

3.2.1. Desenho do estudo 

O estudo se caracteriza como descritivo com abordagem quantitativa. Neste tipo de pesquisa 

não há formação de grupo-controle e verifica-se a distribuição de frequência de um evento 

numa determinada população, cujos resultados podem subsidiar e levantar outras questões de 

pesquisa (PEREIRA, 2007). 

 

3.2.2. Local do estudo 

O estudo foi realizado no período de abril de 2010 a março de 2011, no ambulatório de 

Urologia e Cirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Maria Lucinda, Recife, Pernambuco, 

Brasil, uma instituição filantrópica existente há 80 anos, que presta serviços ao Sistema Único 

de Saúde – SUS, que desempenha atividades acadêmicas e destina-se, principalmente, a 

atender crianças e adolescentes carentes, não se eximindo de prestar assistência também aos 

adultos de todas as classes sociais. 

 

3.2.3. Amostra 

A amostra de conveniência foi constituída por 35 adolescentes de 10 a 18 anos de idade, 

portadores de incontinência urinária e/ou fecal submetidos à cirurgia de ampliação vesical 

(com ou sem estoma abdominal) e/ou submetidos à cirurgia de Malone, independente da 

causa que levou a estas disfunções. Os adolescentes que apresentavam simultaneamente os 

dois tipos de incontinência foram denominados portadores de incontinência combinada. 

Esta faixa etária é determinada para a utilização do instrumento  Generic Core Questionnaires 

(Standard form) of Measurement Model for the Pediatric Quality of Life Inventory
TM

 – 

Version 4.0, o questionário genérico (formulário padrão) do PedsQL Inventory
TM

 – Versão 

4.0 (VARNI et al., 2001). 

A presença de comprometimento cognitivo severo que os impedisse de compreender as 

questões as quais teriam de responder foi considerada como critério de exclusão da pesquisa, 

no entanto não houve qualquer participante nesta situação. 
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3.2.3.1. Busca dos participantes 

A partir da definição dos critérios de inclusão, houve acesso ao banco de dados particular da 

equipe médica que realiza essas cirurgias, no qual constava nome, idade com a qual realizou a 

cirurgia, hospital, tipo e ano da cirurgia (LIMA et al., 2008). Neste banco com 

aproximadamente 200 pacientes operados, 74 atendiam aos critérios da pesquisa e 35 foram 

entrevistados. A busca para aquisição dos contatos ocorreu no Hospital Infantil Maria Lucinda 

e arquivos do consultório particular dos cirurgiões, este último no intuito de resgatar aqueles 

operados em hospitais particulares.  

Em razão dos registros dos contatos estarem incompletos ou desatualizados optou-se por 

efetuar a coleta no horário do atendimento ambulatorial no Hospital Infantil Maria Lucinda, 

às quintas-feiras das 08h30min às 12h, pois a maior parte dos pacientes era ali acompanhada. 

Além desta estratégia foram enviados telegramas e efetuados contatos por telefone, vez que 

muitos residiam em cidades do interior do Estado de Pernambuco ou fora dele. Também foi 

realizada busca ativa durante participação da equipe de pesquisa na Feira de Conhecimentos e 

Cuidados Básicos de Higiene e Saúde durante o XIII Encontro dos Pacientes Portadores de 

Incontinência Urinária, organizado anualmente pelo Hospital Infantil Maria Lucinda e que 

conta com um número expressivo de portadores de ambas as incontinências.  

 

3.2.4. Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu mediante entrevista presencial com o adolescente e com o 

responsável após lerem e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

3.2.4.1. Questionário sociodemográfico e clínico-cirúrgico 

O questionário foi elaborado para esta pesquisa e é composto por três secções. A secção I 

contém oito questões referentes à identificação do adolescente; a secção II contém catorze 

questões que dizem respeito aos aspectos socioeconômicos com subsecções que contemplam 

dados do adolescente, da mãe, da família e renda familiar, e da habitação e saneamento; e a 

secção III, com vinte questões, que aborda a história clínica e cirúrgica na qual as 

incontinências urinária e fecal são investigadas (Apêndice B). 
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3.2.4.2. Questionário genérico de qualidade de vida – PedsQL
TM

  

A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) foi avaliada com o auxílio do instrumento  

Generic Core Questionnaires (Standard form) of Measurement Model for the Pediatric 

Quality of Life Inventory
TM

 – Version 4.0, o questionário genérico (formulário padrão) e 

validado no Brasil, o PedsQL Inventory
TM

 – Versão 4.0 (VARNI et al., 2001), um conjunto de 

questionários genéricos validados no Brasil (KLATCHOIAN et al., 2008) e aplicável a 

crianças e adolescentes de 2 a 18 anos e a seus pais. Neste estudo foram utilizados apenas os 

instrumentos de autoavaliação dos adolescentes e direcionados para as seguintes faixas etárias 

estabelecidas por seus idealizadores: 8-12 e 13-18 anos (Anexos B e C). Ambos os 

questionários são similares e multidimensionais e possuem 23 questões que estão distribuídas 

em: dimensão física (8 itens), dimensão emocional (5 itens), dimensão social (5 itens) e 

dimensão escolar (5 itens). A dimensão psicossocial é composta pelas dimensões emocional, 

social e escolar. Deste modo, o instrumento possibilita a verificação de quatro subescalas de 

dimensões de saúde e fornece também um escore total de QVRS. 

Cada item foi respondido com base no último mês de vida do adolescente em que os 

respondentes utilizaram uma escala de respostas de cinco níveis (0 = nunca tem dificuldade 

com isso; 1 = quase nunca tem dificuldade com isso; 2 = algumas vezes tem dificuldade com 

isso; 3 = frequentemente tem dificuldade com isso; 4 = quase sempre tem dificuldade com 

isso) (Anexos B e C). 

 

3.2.4.3. Procedimento de coleta de dados 

Após esclarecimento quanto aos objetivos da pesquisa, e com o consentimento do adolescente 

e de seu responsável, estes eram levados a um consultório do ambulatório do Hospital Infantil 

Maria Lucinda onde se dava início à entrevista. O primeiro instrumento preenchido, com a 

contribuição do responsável, era o questionário de coleta de dados sociodemográficos e 

clínico-cirúrgicos (Apêndice B).  

Em seguida, apenas com a presença do adolescente, eram fornecidas as instruções iniciais do 

questionário genérico de qualidade de vida adequado a sua idade, PedsQL
TM

 (Anexos B e C), 

e que por ser autoadministrado, era respondido pelo próprio adolescente. Quando necessário e 

solicitado pelo participante era realizado algum breve esclarecimento sobre qualquer questão. 

Este fato sucedeu em raras ocasiões, vez que o instrumento tem linguagem de fácil 

compreensão. Ao concluir o preenchimento, o questionário era revisado para que não 
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restassem questões sem resposta, e cada adolescente era identificado com um número que era 

anotado nos questionários. As nove entrevistas iniciais foram utilizadas como piloto para 

realização de pequenos ajustes no questionário de coleta de dados sociodemográficos e 

clínico-cirúrgicos. As informações decorrentes destas coletas também fizeram parte deste 

estudo. 

   

3.2.5. Variáveis do estudo 

 

3.2.5.1. Variável dependente 

Como desfecho foi avaliada a qualidade de vida dos adolescentes com incontinência urinária 

e/ou fecal submetidos à ampliação vesical e à cirurgia de Malone representada 

quantitativamente através do escore das dimensões (física, emocional, social, escolar, 

psicossocial e escore total) que constam no questionário genérico autoadministrado PedsQL 

Inventory
TM

 4.0 (Anexos B e C).  

 

3.2.5.2. Variável independente 

Foram consideradas como variáveis independentes: sexo, idade, escolaridade da mãe, renda 

per capita, tipo de moradia, saneamento, destino do lixo e bens de consumo, além de dados da 

história clínica e cirúrgica do adolescente como o tipo de incontinência, a doença que levou à 

incontinência, o tipo de cirurgia realizada, o cateterismo e o Malone antegrade continence 

enema (MACE) e suas complicações e colaboração para evitar as perdas urinárias e fecais. 

 

3.2.6. Análise de dados 

O questionário sociodemográfico e clínico-cirúrgico foi composto por perguntas pré-

codificadas. O questionário PedsQL Inventory
TM 

4.0 foi analisado conforme orientação de seu 

idealizador, que utiliza escala de escores, onde os resultados podem variar de 0 a 100. Os itens 

foram pontuados inversamente (0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0). Os escores das escalas 

foram computados como a soma dos itens dividida pelo número de questões respondidas 

(Anexo D). O escore da dimensão psicossocial foi computado como a soma dos itens dividida 

pelo número de questões respondidas nas escalas emocional, social e escolar. Escores mais 

elevados indicam melhor qualidade de vida relacionada à saúde. Uma planilha no Microsoft 

Office Excel 2007 foi criada de acordo com os valores acima citados, e a partir disto os 
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escores foram calculados (Apêndice D) e inseridos no banco de dados criado no programa 

EPI-INFO 6.04 (CDC, Atlanta, USA). 

A dupla entrada dos dados e a avaliação da consistência, bem como as análises estatísticas 

foram realizadas através do programa EPI-INFO 6.04 (CDC, Atlanta, USA). O teste t-student 

e a análise de variância (ANOVA) foram utilizados para comparar as diferenças entre médias 

nas análises bivariadas. O nível de significância adotado foi o valor de p≤ 0,05. A qualidade 

de vida foi considerada como variável desfecho. 

 

3.2.7. Aspectos éticos e legais  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital 

Agamenon Magalhães – HAM, em 25/11/2009 com registro de nº 420/2009, e de acordo com 

a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa (Anexos E e F).  

O adolescente só participou após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(Apêndice C) conjuntamente com seu responsável. Para o adolescente emancipado ou maior 

legalmente, em que não havia necessidade de participação dos pais ou acompanhante, foi 

solicitada apenas sua assinatura. Os questionários genéricos PedsQL
TM

 foram enviados pela 

empresa responsável pela autorização de uso dos instrumentos, a MAPI Research Trust sem 

qualquer ônus por se tratar de uma pesquisa para fins acadêmicos. 
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QUALIDADE DE VIDA DE ADOLESCENTES INCONTINENTES: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Quality of life in incontinent adolescents: an integrative literature review 

 

Calidad de vida en adolescentes incontinentes: una revisión integradora de la literatura 

 

 

 

RESUMO 

 

Adolescentes acometidos pela incontinência urinária e fecal podem ter sua qualidade de vida 

prejudicada. Esta revisão integrativa da literatura busca obter subsídios teóricos para 

investigar a qualidade de vida relacionada à saúde destes adolescentes. As bases de dados 

pesquisadas foram MEDLINE, LILACS e Cohrane, e os descritores utilizados foram 

qualidade de vida, adolescente, criança, estomia e enema; e as palavras foram Malone 

antegrade continence enema (MACE), Malone, bexiga e incontinência. Oito artigos foram 

selecionados, quatro abordavam a incontinência urinária, dois a incontinência fecal e dois 

ambas as incontinências. Observou-se que de um modo geral as incontinências afetam 

negativamente a qualidade de vida relacionada à saúde do adolescente, e ainda mais quando 

estão combinadas, no entanto existem alguns domínios, como a resiliência e a independência 

que representam pontos positivos na avaliação da qualidade de vida.  

 

Descritores: Qualidade de vida, incontinência urinária, incontinência fecal, adolescente 

 

 

ABSTRACT 

 

Adolescents affected by urinary and fecal incontinence may have impaired their quality of 

life. This integrative literature review seeks to obtain theoretical basis to investigate the 

quality of life related to health of adolescents. The databases searched were MEDLINE, 

LILACS and Cohrane, and the words used were quality of life, adolescent, child, ostomy and 

enema, and the words were MACE (Malone antegrade continence enema), Malone, bladder 

and incontinence. Eight articles were selected, four were related to urinary incontinence, two  

referents fecal incontinence and two contained patients with both incontinence. It was 

observed that in general the incontinence negatively affect the quality of life related to 

adolescent health, and even more when they are combined, however there are some areas, 

such as resilience and independence that represent strengths in assessing the quality of life . 

 

Descriptors: quality of life, urinary incontinence, fecal incontinence, adolescent 

 

 

RESUMEN 

 

Adolescentes afectados por incontinencia urinaria y fecal puede haber deteriorado su calidad 

de vida. Esta revisión integradora de la literatura trata de obtener bases teóricas para 

investigar la calidad de vida relacionada con la salud de los adolescentes. Las bases de datos 

consultadas fueron Medline, Lilacs y Cohrane, y las palabras usadas fueron la calidad de vida, 

niños adolescentes, y el enema de ostomía, y las palabras fueron la incontinencia de Malone 

antegrade continence enema (MACE), Malone, y la vejiga. Ocho artículos fueron 
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seleccionados, cuatro estaban relacionados con la incontinencia urinaria, incontinencia fecal y 

dos dos incontinencia de ambos. Se observó que, en general, la incontinencia afecta 

negativamente la calidad de vida relacionada con la salud de los adolescentes, y aún más 

cuando se combinan, sin embargo hay algunas áreas, tales como la resistencia y la 

independencia que constituyen los puntos fuertes en la evaluación de la calidad de vida . 

 

Descriptores: Calidad de vida, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, adolescente 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a International Continence Society, a incontinência urinária (IU) é a condição 

em que o indivíduo tem qualquer perda involuntária de urina
1
, e esta pode estar associada à 

incontinência fecal (IF), que é definida como toda perda involuntária de fezes ou gases
2
. Estas 

disfunções podem decorrer de várias doenças, principalmente daquelas advindas de 

malformações como as do tubo neural
3
, do ânus

4
 ou da bexiga urinária

5
. 

As terapias comumente empregadas para tentar suprimir ou minimizar a incontinência 

urinária e a incontinência fecal vão desde o uso de medicamentos a tratamentos permanentes 

que envolvem procedimentos invasivos como as cirurgias ou até mesmo aqueles realizados 

pelos próprios pacientes ou seus cuidadores. Para os casos de IU podem ser citados o 

cateterismo vesical intermitente limpo e a ampliação vesical, com ou sem a confecção de 

estomia
6,7

, e para a IF, o enema anterógrado continente, realizado no domicílio através de 

estomia e mediante a cirurgia descrita por Malone
8
.  

Estas disfunções, bem como as modalidades terapêuticas, isoladamente ou combinadas 

acarretam transtornos físicos e/ou emocionais ao adolescente, que se encontra ainda em 

processo de desenvolvimento, pois pode ter sua vida afetada de muitos modos a exemplo da 

autoestima baixa e da negação ao que tange a autoimagem, podendo assim interferir em sua 

qualidade de vida (QV)
9
.  

Para compreender esses aspectos se faz necessário elucidar o termo qualidade de vida, 

principalmente por sua ampla abrangência e aplicação em várias áreas do conhecimento, pois 

representa o modo como o indivíduo está inserido na sociedade e como percebe sua vida 

diante dos anseios, das motivações e preocupações, sobretudo num contexto cultural e 

constituído por um padrão de valores
10

. A partir dessa denominação genérica surgiu a 

qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), por estar associada às percepções do 
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indivíduo acerca da sua condição de saúde ou doença e das questões ligadas ao tratamento, 

repercussões psicossociais, econômicas e políticas
11

. 

A fim de avaliar a QVRS foram criados instrumentos para quantificar o nível de seu 

comprometimento, os quais requerem validação no país de origem da pesquisa: o generic 

measures of adult health for patients and carers (the SF-36, and Patient Generated and Carer 

Generated indices)
12

, Culture free self-esteem inventory-2 (CFSEI-2)
5
, Child Health 

Questionnaire - Parent Form 50 (CHQ-PF50®)
12

, Generic Core Questionnaires (Standard 

form) of Measurement Model for the Pediatric Quality of Life Inventory
TM

 – Version 4.0 

(PedsQL
TM

)
13

.  

A qualidade de vida relacionada à saúde, por ser de grande relevância no contexto social, 

político e econômico em vigência no mundo, e também pode ser avaliada a partir de pesquisa 

com o método qualitativo, o qual abstrai toda a diversidade e a subjetividade que emergem da 

fala do entrevistado, possibilita contextualizar e reproduzir com maior fidedignidade as 

perspectivas e os sentimentos por ele vivenciados, e permite que o pesquisador e a pesquisa 

sejam mais reflexivos
14

.    

Diante do exposto, a elaboração de uma revisão integrativa favorece a abordagem do tema 

qualidade de vida relacionada à saúde sob a perspectiva do adolescente portador de 

incontinências. Este trabalho tem como objetivo obter subsídios teóricos para responder a 

seguinte questão de pesquisa: como se apresenta a qualidade de vida de adolescentes com 

incontinência urinária e/ou fecal?  

 

MÉTODO 

 

A busca por informação na literatura pode ocorrer de várias formas, e para se atingir um 

padrão de qualidade elevado se faz necessário o rigor metodológico que permita sua 

reprodutibilidade. A escolha certa do método para responder à questão de pesquisa é de suma 

importância e requer avaliação criteriosa dos estudos selecionados e utilizados no intuito de 

alicerçá-la cientificamente
15

. 

A revisão integrativa foi o método escolhido para realizar a busca da literatura que compõe 

este estudo por favorecer a síntese das publicações acerca de um tema e permitir a análise e a 

apresentação dos resultados de modo objetivo e claro a fim de obter conclusões gerais que 

contribuam para o aprimoramento do assunto de interesse. O rigor metodológico exigido 
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perpassa pela elaboração da pergunta condutora, determinação de critérios para busca da 

amostra, elaboração de um instrumento e sua aplicação para coleta de dados, análise crítica 

dos estudos encontrados, discussão dos resultados e apresentação da revisão
16,17

. 

O período em que ocorreu a coleta dos dados foi de janeiro a março de 2011, e os critérios de 

inclusão foram: o artigo estar indexado nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) e The Cochrane Library (Cochrane); ter sido publicado no período de 

janeiro de 2001 a março de 2011; ter texto completo disponível nos meios eletrônicos e nos 

idiomas português, ou inglês, ou espanhol; ter sido realizado com adolescentes de 10 a 19 

anos portadores de incontinência e cuja qualidade de vida tenha sido avaliada. 

Os critérios de exclusão foram: artigos sobre validação de instrumentos que avaliavam 

qualidade de vida ou que apresentavam médias ou medianas de idade fora da faixa etária do 

adolescente (10-19 anos).  

No intuito de ampliar a busca, os Descritores das Ciências em Saúde (DeCS), nas 

combinações qualidade de vida e adolescente, e qualidade de vida e criança foram cruzados 

com estomia e enema; e com as palavras Malone antegrade continence enema (MACE), 

Malone, bexiga e incontinência; os seus correspondentes em inglês e espanhol foram 

utilizados. O descritor “criança” foi incluído, porque ao analisar os artigos encontrados com 

“adolescente”, em sua maioria, demonstraram resultados referentes a adultos e idosos.   

Após leitura criteriosa dos títulos e dos resumos dos artigos encontrados, e identificação de 

suas repetições nas diferentes bases de dados, procedeu-se a uma primeira seleção para leitura 

na íntegra dos artigos. Estas informações e a ordem de pesquisa nas bases de dados estão 

dispostas na Tabela 1. 

A busca foi finalizada e consolidada em um formulário para a coleta de dados, instrumento 

adaptado
18

, que proporcionou uma melhor perspectiva dos artigos selecionados ao condensar 

em 17 itens, informações referentes à identificação do artigo (título do artigo, periódico, 

autores, país, idioma e ano), método empregado (instituição sede do estudo, tipo de pesquisa, 

objetivo, amostra, critérios de inclusão/exclusão, análise dos dados), resultados, limitações 

e/ou implicações.  
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Tabela 1. Seleção dos artigos para leitura na íntegra  

 

Base de dados 

 

MEDLINE 

 

LILACS 

 

Cochrane 

 

Descritores/Palavras 

 

Artigo 

encontrado 

 

Artigo 

selecionado 

 

Artigo 

encontrado 

 

Artigo 

Selecionado 

 

Artigo 

encontrado 

 

Artigo 

selecionado 

 

Qualidade 

de vida e 

criança 

 

 

Incontinência 

 

07 

 

06 

 

06 

 

03 

 

05 

 

01 

Outros  06 01 06 00 04 00 

Qualidade 

de vida e 

adolescente 

 

Incontinência 24 12 04 02 18 10 

Outros 19 03 06 01 22 03 

 TOTAL 56  22 22 06 49 14 

 

RESULTADOS 

 

Dos 127 artigos encontrados, 56 (44,1%) foram da MEDLINE, 22 (17,3%) da LILACS e 49 

(38,6%) da Cochrane. Destes, 49 (38,6%) foram repetidos, 36 (28,3%) foram excluídos 

durante a leitura do título e do resumo, por não abordarem a incontinência urinária e/ou fecal 

e qualidade de vida dos pesquisados, e 42 foram selecionados para leitura integral, perfazendo 

aproximadamente 1/3 do total. A partir disso, 34 artigos foram excluídos porque se tratavam 

de estudos que avaliavam o instrumento de qualidade de vida a ser validado, ou que não 

retratavam a realidade dos adolescentes por conter, em sua maioria, indivíduos de outras 

faixas etárias.   

A seleção final foi constituída por oito artigos com o idioma inglês (Tabela 2) com 793 

participantes entre adolescentes e pais ou cuidadores. Dentre os adolescentes incontinentes, 

230 eram do sexo feminino e 242 do sexo masculino, com média de idade de 14,4 anos. 

Quatro artigos utilizaram instrumentos validados para avaliar qualidade de vida e apenas um 

estudo foi multicêntrico e desenvolveu seu próprio instrumento de avaliação. Sete artigos 

foram realizados com método quantitativo e um quanti-qualitativo, e somente dois, sobre 

incontinência urinária, retrataram a caracterização socioeconômica e demográfica da 

população estudada na qual a maioria dos adolescentes cursava o ensino secundário e suas 

mães apresentavam elevado nível de escolaridade. 
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Tabela 2. Detalhamento dos artigos que constituem a seleção final 

 

Base de 

dados 

 

Título 

 

Autor 

 

Periódico/ 

Ano de 

publicação 

 

País 

 

Principais 

resultados 

 

MEDLINE 

 

Health related quality of life in 
adolescents with abnormal 

bladder function: an assessment 

using the Child Health and 
Illness Profile-adolescent 

Edition 

 

Dodson JL 

Furth SL 
Hsiao C 

Diener-West M 

Levey EB 
 

 

The journal of 
urology 

 

2008 

 

Estados 
Unidos 

 

 

 

Aborda a IU*, e 
pontuações dos escores de 

QV** foram baixas em 

relação aos transtornos 
agudos graves, recorrentes, 

e cirúrgicos a longo prazo. 

 
MEDLINE 

 
Self-reported effect of 

childhood incontinence on 

quality of life 

 
Bower WF 

 
Journal of wound, 

ostomy, and 

continence 
nursing 

 

2008 

 
China 

 

 

 
Aborda a IU e alguns 

pacientes também com 

IF***.O domínio 
autoestima apresentou 

escore mais elevado e 

autoimagem os mais 
baixos. 

 

Cochrane 

 

Anal plugs for the management 
of fecal incontinence in 

children and adults: a 

randomized control trial 

 

Bond C 
Youngson G 

MacPherson I 

Garret A 
Bain N 

Donald S et al 

 

 

Journal of clinical 
gastroenterology 

 

2007 

 

Escócia 
 

 

 

Aborda a IF e avalia a QV 
de pacientes em uso de 

plug anal, cujas medidas 

globais, física e 
psicossocial demonstraram 

melhorias. 

MEDLINE Quality of life in neurologically 

health children with urinary 

incontinence 

Gladh G 

EldhM 

Mattsson S 

Acta Paediatrica 

 

2006 

Suécia 

 

 

Aborda IU, e a pior QV foi 

observada em 

incontinentes quando 
comparados àqueles 

continentes. Não houve 

diferença significativa da 

QV entre os sexos. 

 
MEDLINE 

 
Long-term outcomes of 

individualized biofeedback 

training based on the 
underlying dysfunction for 

patients with perforate anus 

 
Zhengwei Y 

Weilin W 

Yuzuo B 
Weisong C 

Wei W 

 
Journal of 

pediatric surgery 

 
2005 

 
China 

 

 

 
Aborda a IF, cujos índices 

de QV e escores clínicos 

foram melhores a curto e 
longo prazo do que antes 

do tratamento de 

biofeedback. 
 

MEDLINE 

 

The ambitions of adolescents 

born with extrophy: a 
structured survey 

 

Wilson C 

Christie D 
Woodhouse CRJ 

 

BJU International 

 
2004 

 

Reuno 

Unido 
 

 

 

 

Aborda IU e identifica 

preocupação com a 
imagem corporal, relação 

sexual e incapacidade de 

urinar. 
MEDLINE Na assessment of the use of a 

continent catheterizable stoma 

in female tetraplegics 
 

Walsh K 

Troxel SA 

Stone AR 

BJU International 

 

2004 

Estados 

Unidos 

 
 

Aborda IU e identificou 

que o cateterismo via 

estoma abdominal conferiu 
maior independência e 

melhorou a QV. 

 
MEDLINE 

 
Log-term outcome and quality 

of life after the Swenson 

procedure for Hirshsprung’s 
disease 

 

 
Bai BY 

Chen H 

Hao J 
Huang Y 

Wang W 

 

 
Journal of 

pediatric surgery 

 
2002 

 
China 

 

 

 
Aborda IF e alguns 

pacientes também com IU. 

Após cirurgia de Swenson 
a QV não foi tão boa 

quanto se esperava e 

revelou dificuldade de 
relacionamento e 

absenteísmo escolar por 

causa do escape fecal. 

*IU - Incontinência Urinária; **QV- Qualidade de Vida; ***IF – Incontinência Fecal   

 

 

 

http://link.periodicos.capes.gov.br.ez16.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925489839&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez16.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925489839&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
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DISCUSSÃO 

 

A análise dos artigos demonstra a incipiência de publicações que abordem o adolescente 

incontinente como único foco de estudo, visto que a maioria contempla também outras faixas 

etárias 
4, 5,9,12,19-21

. As causas mais frequentes da incontinência urinária e fecal na população de 

adolescentes são as malformações, identificadas logo ao nascer. Dentre elas se verificam as 

malformações do tubo neural, como a espinha bífida
12,22

; as do sistema urinário, com maior 

ocorrência de extrofia da bexiga
5,22

; e as do sistema digestório que incluem ânus imperfurado 

e doença de Hirschsprung 
20,21

. Também foram observados, com menor frequência, estudos 

com portadores de lesões medulares adquiridas
4
. 

Quanto ao nível de escolaridade, a boa situação encontrada em pesquisas realizadas com 

adolescentes portadores de IU, no Reino Unido e Estados Unidos, e com suas mães, pode 

estar associada ao fato de que estas duas pesquisas foram realizadas em países 

economicamente desenvolvidos
5,22

. As condições socioeconômicas e demográficas e as 

condições clínicas do adolescente podem interferir positiva ou negativamente na QVRS, e 

para efetuar esta avaliação os instrumentos contemplam domínios relacionados ao indivíduo e 

a seu modo de enfrentar e de se adaptar às situações vividas
5,9,12,19,22

. 

A avaliação da QVRS por meio destes instrumentos, validados ou não, pode ser aplicada 

também para identificar o tipo de terapia adequada ou os efeitos que esta proporciona ao 

indivíduo. Diante dessa perspectiva, o cateterismo vesical intermitente limpo aparece como 

alternativa terapêutica mais citada nos estudos com adolescentes portadores de IU. Quando 

realizado através de estoma continente, confere independência ou necessidade mínima de 

auxílio, maior rapidez à sua execução e melhora da QVRS, sobretudo àqueles que apresentam 

limitação motora
4
. 

Mesmo com a presença destes benefícios, o cateterismo é invasivo e requer técnica e local 

adequados para sua execução, o que pode interferir negativamente na vida dos adolescentes
22

. 

Outra nuance a ser observada é que o uso de roupas apropriadas e de cintos com bolsos para 

transportar os cateteres demonstram ser uma abordagem emocional positiva em questões 

práticas quanto ao cateterismo, apesar de os adolescentes preferirem omiti-lo
5
.  

Sob o aspecto da IF, a avaliação da QVRS melhorou significativamente após o tratamento 

com biofeedback, pois houve fortalecimento dos músculos perineais, aquisição do reflexo do 

esfíncter anal externo e recuperação da dinâmica de defecação, e que mesmo com uma 
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tendência de redução a curto e longo prazo dos índices de QV e dos escores clínicos, estes 

ainda foram melhores do que antes do tratamento
20

. 

Outra medida terapêutica que pode ser adotada para a IF é a utilização do plug anal, o qual 

trouxe melhoria na interação social, favoreceu o conforto e a diminuição da dor e do uso de 

protetores, a exemplo das fraldas, e colaborou na prevenção de erupções cutâneas; no entanto 

há relatos sobre a ocorrência de perda esporádica do plug e de fezes
12

.  Por outro lado, o 

resultado da avaliação, no decorrer do tempo, dos pacientes com doença de Hirschsprung 

submetidos à cirurgia de Swenson indicou que a QVRS não foi tão boa quanto os cirurgiões 

esperavam, e que houve complicações tardias como enterocolite e sintomas intestinais 

obstrutivos da anastomose
21

. 

O sucesso de uma medida terapêutica não é único aspecto que pode ser verificado em 

adolescentes incontinentes, principalmente naqueles com IU, nos quais a baixa eficácia do 

tratamento foi a causa de prejuízos a saúde mental e a autoestima
9
. Dodson et al., em pesquisa 

sobre qualidade de vida em adolescentes com disfunção vesical identificou que o impacto 

negativo sobre a QVRS foi encontrado em subdomínios que representam alterações agudas, 

transtornos recorrentes, e cirúrgicos a longo prazo
22

.  

Outro aspecto relevante em relação à IU refere-se a significativa diferença entre os sexos, 

cujos garotos apresentaram prejuízo da QVRS quanto à imagem corporal, especialmente na 

presença de sintomas urinários diuturnos
9
. Além disso, existe grande preocupação com a 

aparência, que pode estar alterada devido à presença de cicatrizes no corpo, e que impede as 

garotas de usar roupas da moda que evidenciem o local. Já os garotos apresentam receio de 

exibir o corpo durante a prática de esportes e de mostrar que tem o hábito de usar peças 

íntimas sobrepostas
5
. Divergindo desses achados, outro estudo não encontrou diferença 

significativa da QV entre os sexos
19

, o que pode ter ocorrido devido à diferença entre as 

localidades ou utilização de diferentes instrumentos de avaliação. 

Gladh et al. observou que as interações sociais, neste grupo com IU, podem se apresentar 

prejudicadas
19

. Ao que parecem, as diferenças culturais podem influenciar as interações 

sociais de forma que o impacto negativo sobre a QV pode ser percebido de modo peculiar a 

depender da localidade da população em estudo
9
. Ainda sob a ótica da convivência em 

sociedade, quando o âmbito escolar foi avaliado, os adolescentes portadores de IU referiram 

terem sido vítimas de bullying
5
, o que sugere que as diferenças, sejam elas sociais, culturais 

ou físicas, podem estar associadas a atitudes hostis.  
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Quanto à atividade sexual, o medo de rejeição foi enfatizado como um obstáculo a ser 

superado, principalmente porque depende da aceitação e confiança em outrem. Eles admitem 

haver real possibilidade em ter problemas de fertilidade, no entanto possuem boas 

expectativas quanto ao casamento
5
. Talvez essa boa perspectiva de futuro exista porque, 

desde a mais tenra idade, o adolescente portador de IU aprende a superar obstáculos e a 

desenvolver estratégias de enfrentamento que evidenciam sua resiliência frente à doença
5,22

, 

principalmente pelo seu caráter congênito, cuja adaptação às diferentes situações acontece 

precocemente.  

A resiliência pode estar relacionada de algum modo à autoestima, cujos escores encontrados 

em portadores de extrofia de bexiga foram semelhantes aos de indivíduos sem esta 

malformação, o que leva a crer que os adolescentes não se sentem inferiorizados por serem 

incontinentes
5
. Entretanto outro estudo evidenciou que a autoestima e a interação social, em 

ambos os sexos, foram afetadas negativamente na presença de sintomas urinários diuturnos.  

Sob este aspecto a QV esteve mais elevada nas garotas quando somente a autoestima foi 

avaliada
9
. 

Pacientes mais jovens com IU apresentaram maior comprometimento da QV quando 

avaliadas as relações sociais e a autoestima
19

, e também demonstraram ter o sono mais 

afetado que os mais velhos, no entanto aqueles com idade mais elevada perceberam os pais 

mais irritados com o seu problema
9
. Esta possível falta de paciência dos pais pode estar 

associada a não compreensão das causas da IU, o que os leva a deixar transparecer a sua 

irritação ou até mesmo questionar a incapacidade do filho em controlar a micção. 

Nos estudos com portadores de IU algumas limitações foram apontadas pelos autores, como: 

a presença dos pais durante a entrevista do adolescente que pode ter influenciado as respostas, 

e a utilização de questionário inespecífico pode ter deixado questões implícitas que de algum 

modo alteraram o resultado da QVRS
9
; o instrumento utilizado para avaliação da QV em 

adultos ter sido ajustado para público neurologicamente saudável com problema de 

incontinência
19

; e o instrumento genérico não ser sensível o suficiente para detectar alterações 

sutis em relação à IU e ao cateterismo
22

.  

Por outro lado, nos artigos que abordaram a IF, as limitações identificadas foram: tamanho 

amostral reduzido que limitou o poder estatístico
12

; e o programa de tratamento instituído pelo 

pesquisador não ter sido completado por todos os participantes do estudo
20

. Os diferentes 

métodos empregados e tipos de instrumentos para avaliar QVRS podem conferir dificuldade 
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para efetuar a comparação dos resultados das pesquisas. O público investigado, por ser 

bastante específico, pode restringir o tamanho amostral e limitar as possibilidades estatísticas.  

Estudos com adolescentes portadores de IF combinada a IU apresentaram pior QVRS. Nesta 

situação os domínios mais afetados foram a autoestima e a independência, e a imagem 

corporal mais nos garotos do que nas garotas
9
. Quando avaliada somente a IF, esta mostrou 

estar negativamente associada à QV e por esta razão portadores de IF apresentaram pior 

avaliação de QVRS quando comparados a indivíduos sãos
21

.  

Bastante semelhante aos resultados encontrados em portadores de IU, os adolescentes com IF 

também apresentam impacto negativo sobre suas interações sociais. As relações com a família 

e os amigos foram afetadas, assim como a solidão, a discriminação e o bullying estiveram 

presentes nos relatos
12

. O escape fecal foi responsável pela dificuldade em se relacionarem 

com colegas e pelo absenteísmo escolar
21

, e os problemas de odor na ocasião de perdas fecais 

conferiram considerável impacto social negativo
12

. Sentimentos como ansiedade e 

infelicidade foram experimentadas pelos adolescentes
21

 e a falta de independência e de 

privacidade foram fatores que levaram ao comprometimento do desenvolvimento social. 

Porém, os autores chamam a atenção para o fato de que quando foi utilizada alguma medida 

terapêutica satisfatória, houve melhoria das medidas globais, física e psicossocial associadas à 

qualidade de vida
12

.  

       

CONCLUSÃO 

 

As pesquisas com adolescentes incontinentes, principalmente as que se referem à 

incontinência fecal, ainda são escassas e heterogêneas, vez que é pouco comum a realização 

de estudos que não abranjam outras faixas etárias concomitantemente. Mesmo assim pode-se 

perceber que a qualidade de vida do adolescente sofre impacto negativo, principalmente 

quando se trata de autoestima, imagem corporal e interação social, domínios que tem grande 

importância para seu amadurecimento emocional e afirmação pessoal perante seus pares.  

Faz-se necessário ampliar a validação de instrumentos específicos voltados a esse público a 

fim de avaliar a QVRS sob o aspecto das incontinências, e realizar investigações com a 

triangulação dos métodos quantitativo e qualitativo com intuito de reduzir as lacunas deixadas 

quando aplicados isoladamente, devido à peculiaridade deste grupo etário. 
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5. ARTIGO ORIGINAL 

    Qualidade de vida de adolescentes incontinentes submetidos à ampliação vesical e à 

cirurgia de Malone 

 

INTRODUÇÃO 

 

A incontinência urinária é conceituada como a perda involuntária da urina (ABRAMS; 

CARDOSO; FALL, 2003; DOUGHTY; CRESTODINA, 2006), enquanto que a incontinência 

fecal é a perda involuntária de gases e fezes (SANTOS; SANTOS, 2009). A espinha bífida, 

doença congênita da coluna vertebral, é frequentemente encontrada como causa da disfunção 

vesical de origem neurológica e da disfunção intestinal neurogênica. Estas desencadeiam a 

incontinência urinária e fecal, transtornos que acompanham os pacientes até a adolescência 

(ELLSWORTH et al., 1996). 

A escolha da conduta terapêutica para os transtornos urinários tem como objetivo evitar o 

refluxo vesico-ureteral e, consequentemente, preservar a função renal (PELLATT, 2008). 

Para tanto, algumas medidas podem ser adotadas, desde o cateterismo vesical intermitente 

limpo até a cirurgia de ampliação vesical (De JONG et al., 2008). 

A ampliação vesical não-secretória é uma alternativa para minimizar as complicações e em 

vários casos é confeccionado um estoma abdominal (LIMA et al., 2008). Touma et al. (2007) 

identificou que tal modalidade terapêutica é uma boa alternativa, visto que permite um 

conduto urinário continente, facilita em muitos casos a prática do cateterismo vesical 

intermitente limpo, preserva a função renal e traz benefícios em relação à qualidade de vida. 

Para o tratamento da incontinência fecal, a cirurgia de Malone favorece a eliminação do 

conteúdo presente no cólon através da realização de um enema, executado em local e hora 

determinados pelo paciente, cujo propósito é evitar as perdas involuntárias durante o dia e a 

noite, o uso de fraldas e favorecer o convívio social. Este procedimento é mundialmente 

conhecido como Malone antegrade continence enema (MACE) (YERKES et al., 2003).  

Bower (2008) também observou que esses transtornos causam impacto negativo em alguns 

domínios da qualidade de vida relacionada à saúde, como o social e o familiar, além de 

influenciar questões que envolvem autoestima, autoimagem e saúde mental desses pacientes. 

Para a incontinência fecal Yerkes et al. (2003) e Mattix et al. (2007) verificaram que o 

tratamento com o MACE interfere positivamente sobre este aspecto. 
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A incontinência urinária e fecal, bem como suas escolhas terapêuticas, pode interferir na 

qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes. Este termo amplamente utilizado na área 

de saúde é o valor atribuído pelo homem aos diversos aspectos da vida que podem sofrer a 

interferência de processos patológicos e de seu tratamento, bem como das mudanças no 

estado de saúde (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Diante das peculiaridades da adolescência e da escassez de pesquisas sobre este tema, o 

estudo tem por objetivo avaliar a qualidade de vida dos adolescentes incontinentes submetidos 

à ampliação vesical e à cirurgia de Malone.  

 

MÉTODO 

Estudo descritivo com abordagem quantitativa. A amostra de conveniência foi selecionada a 

partir de um banco de dados particular da equipe médica que realiza essas cirurgias no 

Hospital Infantil Maria Lucinda, Recife - Pernambuco – Brasil (LIMA et al., 2008). De 

aproximadamente 200 pacientes operados, 74 atendiam aos seguintes critérios de inclusão: 

eram adolescentes de 10 a 18 anos com incontinência urinária e/ou fecal, submetidos à 

cirurgia de ampliação vesical (com ou sem estoma abdominal) e/ou submetidos à cirurgia de 

Malone, independente da causa que levou a estas disfunções. A amostra final foi constituída 

por 35 adolescentes. Aqueles que apresentavam simultaneamente os dois tipos de 

incontinência foram denominados portadores de incontinência combinada. A presença de 

comprometimento cognitivo severo que os impedisse de compreender as questões as quais 

teriam de responder foi considerada como critério de exclusão da pesquisa, no entanto não 

houve qualquer participante nesta situação. 

A coleta de dados ocorreu mediante entrevista presencial com o adolescente e com o 

responsável após lerem e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Na ocasião 

foi preenchido um questionário com dados sociodemográficos e clínico-cirúrgicos, cujas 

questões abordam desde a dificuldade de locomoção, causa da incontinência e tipo de 

cirurgia, até aspectos mais específicos como a realização do cateterismo e do MACE, suas 

complicações e colaboração para evitar as perdas urinárias e fecais (Apêndice B).  

A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) foi avaliada com o auxílio do instrumento  

Generic Core Questionnaires (Standard form) of Measurement Model for the Pediatric 

Quality of Life Inventory
TM

 – Version 4.0, o questionário genérico do PedsQL Inventory
TM

 – 

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/STG7ATWX/DISSERTAÇÃO-CARINA.doc%23Content
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/STG7ATWX/DISSERTAÇÃO-CARINA.doc%23Content
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Versão 4.0 (VARNI et al., 2001), um conjunto de questionários genéricos validado no Brasil 

(KLATCHOIAN et al., 2008) e aplicável a crianças e adolescentes de 2 a 18 anos e a seus 

pais. Neste estudo foram utilizados apenas os instrumentos de autoavaliação dos adolescentes 

e direcionados para as seguintes faixas etárias estabelecidas por seus idealizadores: 8-12 e 13-

18 anos (Anexos B e C). Ambos os questionários são similares e multidimensionais e 

possuem 23 questões que estão distribuídas em: dimensão física, dimensão emocional, 

dimensão social e dimensão escolar. A dimensão psicossocial é composta pelas dimensões 

emocional, social e escolar. Deste modo, o instrumento possibilita a verificação de quatro 

subescalas de dimensões de saúde e fornece também um escore total de QVRS. 

Cada item foi respondido com base no último mês de vida do adolescente em que os 

respondentes utilizaram uma escala de respostas de cinco níveis (0 = nunca tem dificuldade 

com isso; 1 = quase nunca tem dificuldade com isso; 2 = algumas vezes tem dificuldade com 

isso; 3 = frequentemente tem dificuldade com isso; 4 = quase sempre tem dificuldade com 

isso). 

O questionário sociodemográfico e clínico-cirúrgico foi composto por perguntas pré-

codificadas. O questionário PedsQL
TM 

 foi analisado conforme orientação de seu idealizador, 

que utiliza escala de escores, onde os resultados podem variar de 0 a 100. Os itens foram 

pontuados inversamente (0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0). Os escores da escala foram 

computados como a soma dos itens dividida pelo número de questões respondidas e o escore 

da dimensão psicossocial foi computado como a soma dos itens dividida pelo número de 

questões respondidas nas escalas emocional, social e escolar. (Anexo D). Uma planilha no 

Microsoft Office Excel 2007 foi criada de acordo com os valores acima citados, e a partir 

disto os escores foram calculados (Apêndice D). 

A dupla entrada dos dados e a avaliação da consistência, bem como as análises estatísticas 

foram realizadas através do programa EPI-INFO 6.04 (CDC, Atlanta, USA). O teste t-student 

e a análise de variância (ANOVA), foram utilizados para comparar as diferenças entre médias 

nas análises bivariadas. O nível de significância adotado foi o valor de p≤ 0,05. A qualidade 

de vida foi considerada como variável desfecho.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital 

Agamenon Magalhães – HAM, em 25/11/2009 com registro de nº 420/2009, e de acordo com 

a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa.  
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O adolescente só participou após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(Apêndice C) conjuntamente com seu responsável. Para o adolescente emancipado ou maior 

legalmente, em que não havia necessidade de participação dos pais ou acompanhante, foi 

solicitada apenas sua assinatura. Os questionários genéricos (PedsQL
TM

) foram enviados pela 

empresa responsável pela autorização de uso dos instrumentos, a MAPI Research Trust sem 

qualquer ônus por se tratar de uma pesquisa para fins acadêmicos. 

 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 35 adolescentes, e destes 63% (22/35) eram do sexo feminino e 

apresentavam média de idade de 14 anos. Apenas um adolescente não vivia com a mãe e 89% 

(31/35) deles frequentava a escola, cujos anos de escolaridade foram compatíveis com a idade 

em que eles se encontravam. Cerca de 90% dos entrevistados possuíam geladeira e telefone 

celular, porém apenas ⅓ da amostra (11/35) possuía computador no domicílio.  

As médias dos escores de qualidade de vida dos adolescentes em relação ao tipo de 

incontinência estão expostas na tabela 1. Todos os escores foram mais elevados quando o 

adolescente possuía apenas a incontinência urinária, e na dimensão física foi verificado maior 

diferença entre as médias e com significância estatística. Dentre os escores que compõem a 

dimensão psicossocial as médias mais elevadas foram encontradas na dimensão social e as 

mais baixas na dimensão emocional, no entanto estas diferenças não foram estatisticamente 

significantes. 

Tabela 1. Médias dos escores de qualidade de vida dos adolescentes em relação ao tipo de 

incontinência. 

 Dimensões 

 Física Emocional Social Escolar Psicossocial Escore total 

Incontinência urinária 

n=14 

Média ± DP 

 

 

78,8 ± 12,5* 

 

 

68,6 ± 20,8 

 

 

78,6 ± 19,1 

 

 

69,6 ± 17,8 

 

 

72,3 ± 16,2 

 

 

74,5 ± 13,8 

Incontinência 

combinada 

n=21 

      Média ± DP 

 

 

 

56,5 ± 22,1 

 

 

 

63,1 ± 21,5 

 

 

 

75,2 ± 18,4 

 

 

 

67,1 ± 16,2 

 

 

 

68,5 ± 15,2 

 

 

 

64,3 ± 16,4 

 Níveis de significância: * p ≤ 0,05 
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Na tabela 2 encontram-se os dados referentes às médias dos escores de qualidade de vida dos 

adolescentes incontinentes em relação às condições sociodemográficas, na qual se observou 

que os entrevistados do sexo masculino apresentaram escores mais elevados em todas as 

dimensões. Em relação à idade os melhores escores foram identificados em adolescentes mais 

jovens. No que diz respeito à renda per capita, aproximadamente ⅔ dos participantes possuía 

renda mensal inferior a meio salário mínimo aos quais foram atribuídos os escores mais 

baixos de qualidade de vida. A maior parte das mães apresentava cinco ou mais anos de 

escolaridade cujos escores de qualidade de vida foram ligeiramente melhores em relação a 

este dado. De um modo geral, os escores de qualidade de vida mais elevados foram 

encontrados naqueles que apresentaram melhor condição de moradia, no entanto não houve 

diferença estatisticamente significante em relação aos dados sociodemográficos. 

 

Tabela 2. Médias dos escores de qualidade de vida de adolescentes incontinentes em relação 

às condições socioedemográficas. 

 

Variáveis 

Dimensão física Dimensão 

psicossocial 

Escore total 

       Média ±  DP         Média ±  DP      Média ±  DP 

Sexo    

Masculino   74,0   ±  17,2    70,6   ±  15,6    71,8   ±  13,6 

Feminino   60,3   ±  22,7    69,6   ±  15,6    66,4   ±  17,2 

Idade    

< 15   70,5   ±  23,0    71,5   ±  16,4    71,1   ±  17,5 

≥ 15   58,7   ±  18,4    68,0   ±  14,4    64,8   ±  13,6 

Renda per capita –SM
λ 
    

≥ 0,50   66,5   ±  23,5    71,8   ±  17,7    70,0   ±  18,3 

< 0,50    65,0   ±  21,3    69,1   ±  14,7    67,7   ±  15,2 

Escolaridade da mãe    

≥ 5 anos   65,4   ±  22,3    70,8   ±  16,3    68,4   ±  16,8 

< 5 anos   65,6   ±  16,2    69,7   ±  11,5    68,3   ±  12,5 

Ocupação da residência    

Própria   64,9   ±  22,3    68,5   ±  15,3    67,3   ±  15,9 

Outros   66,9   ±  21,0    73,7   ±  16,0    71,3   ±  16,7 

Abastecimento de água     

Rede geral    65,5   ±  23,3    72,5   ±  16,6    70,1   ±  17,1 

Outros   65,4   ±  19,0    65,1   ±  12,1    65,2   ±  13,8 

Tipo de sanitário    

Interno   64,5   ±  22,1    70,5   ±  16,1    68,4   ±  16,6 

Externo   69,8   ±  20,8    67,8   ±  12,7    68,5   ±  14,2 

Coleta do lixo     

Coleta direta   65,4   ±  22,5    71,4   ±  16,4    69,3   ±  16,8 

Coleta indireta    65,6   ±  20,2    65,9   ±  12,1    65,8   ±  14,0 
λ 
Salário mínimo – SM 

Nenhum dos resultados apresentou valor de p ≤ 0,05 
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A tabela 3 apresenta as médias de escores de qualidade de vida relacionadas às condições 

clínicas e cirúrgicas dos adolescentes incontinentes. No que diz respeito à dimensão física 

houve diferença significativa entre as médias dos escores de qualidade de vida, para a maioria 

das variáveis apresentadas. Em relação ao escore total, houve diferença estatisticamente 

significante em aproximadamente 50% (6/11) das variáveis analisadas.  

As piores médias dos escores foram observadas entre os adolescentes que apresentavam 

dificuldade de locomoção, com significância estatística para a dimensão física e escore total. 

Aqueles cuja doença de base foi a mielomeningocele também obtiveram os piores escores, na 

qual a dimensão física demonstrou diferença estatisticamente significante. Quanto ao tipo de 

cirurgia, os piores escores foram encontrados entre os adolescentes que se submeteram à 

ampliação vesical e cirurgia de Malone, para os quais houve diferença com significância 

estatística em relação à dimensão física e escore total. 

No que tange a realização do cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL) a qualidade de 

vida sofre interferência significantemente negativa quando avaliada a dimensão física, 

contudo a presença do estoma abdominal para sua realização eleva significativamente estes 

escores. Todas as médias dos escores também foram mais elevadas quando o próprio 

adolescente se cateterizava e, além disso, houve diferença com significância estatística 

quando não apresentou complicações decorrentes deste procedimento. Dentre os motivos que 

levavam o adolescente a não realizar o autocateterismo, em 60% (06/10) dos casos foi citado 

o medo de errar ou não conseguir realizar o procedimento sozinho por achar complicado 

seguir a técnica. A ampliação vesical colabora muito ou totalmente para o adolescente não 

perder urina e este dado estava significativamente associado às melhores médias de escores de 

qualidade de vida em todas as suas dimensões.  

Os adolescentes submetidos à cirurgia de Malone que nunca apresentavam perda fecal após 

este procedimento demonstraram ter as melhores médias de escores na dimensão psicossocial 

e escore total. Nos casos em que a mãe realizava o Malone antegrade continence enema 

(MACE) foram observados os melhores escores, e nenhum destes resultados referentes à 

cirurgia de Malone ou ao MACE apresentou diferença com significância estatística, exceto 

quanto às médias dos escores da dimensão física e escore total em relação às complicações 

desenvolvidas a partir do MACE, cuja qualidade de vida esteve pior sob estas circunstâncias. 

A oclusão do estoma ocorreu em 30% (6/20) dos casos e se configurou como a complicação 

mais frequente da cirurgia de Malone e do MACE. 
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Tabela 3. Médias dos escores de qualidade de vida de adolescentes incontinentes em relação 

às condições clínicas e cirúrgicas. 

 

Variáveis 

Dimensão física Dimensão 

psicossocial 

Escore total 

 Média  ±  DP Média  ±  DP Média  ±  DP 

Dificuldade para andar    

Sem dificuldade      80,2    ±  13,4*    74,4    ±  15,3       76,4    ±  13,2* 

Cadeirante ou usa moletas   49,8    ±  17,4    65,3    ±  14,6     59,9    ±  14,5 

Causa da incontinência    

Outras doenças      79,6    ±  16,5*    72,4    ±  16,2     74,9    ±  15,3 

Mielomeningocele    52,1    ±  17,0    67,7    ±  14,8     62,2    ±  14,5 

Tipo de cirurgia    

Ampliação vesical      78,7    ±  12,6*    72,5    ±  15,6       74,7    ±  13,3* 

Malone    70,0    ±  31,7    72,0    ±  21,6     71,3    ±  24,1 

Ambas    50,6    ±  16,6    66,8    ±  13,5     61,1    ±  13,3 

Realiza CVIL§     

Sim       62,2    ±  21,0*    70,5    ±  15,0     67,6    ±  15,9 

Não    85,0    ±  16,3    67,0    ±  19,4     73,3    ±  17,9 

Via para CVIL§    

Estoma      71,5    ±  18,9*    73,5    ±  13,7       72,8    ±  14,0* 

Uretra    51,6    ±  18,3    67,0    ±  16,3     61,6    ±  16,2 

Pessoa que realiza CVIL§    

Próprio adolescente    66,9    ±  19,8    73,6    ±  14,0     71,2    ±  14,4 

Mãe ou outra pessoa    52,8    ±  20,8    64,3    ±  15,8     60,2    ±  16,0 

Complicações do CVIL§    

Não      68,0    ±  20,3*      75,1    ±  14,1*       72,7    ±  15,1* 

Sim    48,6    ±  16,1    59,6    ±  11,5     55,8    ±  10,7 

Colaboração da AV† para não 

perder urina 

   

Muito ou totalmente      67,6    ±  17,9*      72,7    ±  14,0*       70,9    ±  13,2* 

Em nada ou pouco     46,2    ±  22,5    56,7    ±  12,3     53,0    ±  15,7 

Frequência da perda fecal 

após Malone 

   

Nunca    59,0    ±  14,4    75,0    ±    9,9     69,4    ±    9,1 

Às vezes    65,6    ±  32,6    64,7    ±  18,5     65,0    ±  23,3 

Pessoa que realiza MACE‡    

O próprio adolescente    52,1    ±  16,1    65,5    ±  15,2     60,9    ±  14,5 

Mãe ou outra pessoa     61,6    ±  25,4    73,3    ±  12,8     69,2    ±  15,7 

Complicações do MACE‡    

Não      62,5    ±  20,1*    72,7    ±  13,6       69,1    ±  14,3* 

Sim    36,7    ±  13,6    58,3    ±  11,1     50,8    ±    9,8 
§Cateterismo vesical intermitente limpo – CVIL 

†Ampliação vesical – AV 

‡Malone antegrade continence enema – MACE 

Níveis de significância: * p ≤ 0,05          
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DISCUSSÃO 

A maior parte das pesquisas visa acompanhar a evolução clínica e cirúrgica dos adolescentes 

incontinentes, no entanto poucas delas abordam a qualidade de vida relacionada à saúde. Os 

achados do presente estudo indicaram que a melhor qualidade de vida foi obtida quando o 

adolescente possuía apenas a incontinência urinária, sobretudo no que diz respeito à dimensão 

física, o que mostra que possuir concomitantemente a incontinência fecal piora a sua 

qualidade de vida. Este fato é compreensível porque a incontinência fecal tem forte impacto 

negativo sobre a vida do adolescente (BOND et al., 2007). No que diz respeito à dimensão 

social, esta apresentou valores médios mais elevados que a dimensão emocional, o que é 

relevante vez que a incontinência urinária tem interferência negativa sobre a autoestima do 

adolescente, especialmente quando possui incontinência fecal associada (BOWER, 2008). 

Segundo Von Gontard et al. (2011), transtornos psicológicos, entre eles a depressão, são 

passíveis de ocorrer em portadores de incontinência, uma vez que é possível que o 

adolescente se isole socialmente, a depender da estratégia que ele adote para enfrentar sua 

doença. 

Lemelle et al. (2006), Bachmann et al. (2009) e MacNeily et al. (2009) não encontraram 

diferenças dos escores de qualidade de vida em relação ao sexo, assim como neste estudo. 

Este é um dado curioso, pois de um modo geral, as mulheres talvez consigam lidar melhor 

com o lado emocional que envolve a incontinência, fato este relatado por Bower (2008) que 

verificou melhores escores para o sexo feminino. 

Os escores mais elevados de qualidade de vida também foram observados entre os mais 

jovens, e isto pode sugerir que eles estejam mais adaptados à sua condição de saúde ou que 

talvez ainda não tenham se deparado com as questões de relacionamento afetivo ou de 

experiências profissionais e responsabilidades inerentes à vida adulta. Este achado foi 

divergente de pesquisa conduzida por Lemelle et al. (2006) que identificou escores mais 

elevados de qualidade de vida nos adultos em relação aos adolescentes. 

Em relação às condições de renda, escolaridade materna e de moradia, foi observada uma 

avaliação negativa da qualidade de vida nos entrevistados com pior condição 

sociodemográfica. Hu et al. (2003) identificaram altos custos relacionados ao tratamento de 

portadores de hiperatividade detrusora, e Yerkes et al. (2003) verificaram que quase a 

totalidade dos entrevistados possuía seguro saúde, no entanto menos da metade deles 

consideravam sua renda suficiente para suprir as necessidades médicas do paciente. A 
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incontinência talvez seja causa de impacto negativo nas finanças da família de portadores de 

incontinência, visto que o grande dispêndio pode consumir uma considerável parte da renda 

familiar. Gonçalves et al. (2010) observou a interferência negativa na qualidade de vida de 

adolescentes sob o ponto de vista social quando havia baixa escolaridade materna, enquanto 

MacNeily et al. (2009) verificou uma melhor qualidade de vida quando o adolescente possuía 

banheiro adequado; ademais, a preocupação por parte da família em modificar o banheiro 

para o incontinente (YERKES et al., 2003) pode ser visto como ponto positivo. Talvez, neste 

estudo, os dados sociodemográficos não tenham sido estatisticamente significantes em virtude 

da homogeneidade da população pesquisada.  

Os piores escores de qualidade de vida na dimensão física e escore total foram encontrados 

entre aqueles com dificuldade de locomoção. Vadja et al. (2009) observou pior qualidade de 

vida em usuários de cadeira de rodas no pós-operatório de ampliação vesical do que em não–

cadeirantes na mesma situação. A limitação física pode ocasionar problemas no convívio 

social e nas questões relacionadas ao manejo da incontinência como dificuldade para usar o 

banheiro e fazer a autocateterização adequadamente (SOARES et al., 2006).  

A avaliação negativa da qualidade de vida ocorreu quando a mielomeningocele era a doença 

de base e quando o adolescente se submeteu às cirurgias de ampliação vesical e de Malone. 

As sequelas físicas e disfunções fisiológicas associadas à mielomeningocele, doença 

comumente relacionada à incontinência (BOND et al., 2007; DODSON et al., 2008), 

justificam tal achado (ULSENHEIMER et al., 2004; VADJA et al., 2009). Vale ressaltar que 

quanto mais complexo o comprometimento físico ou o procedimento ao qual o adolescente é 

submetido, maior é a interferência negativa sobre a qualidade de vida relacionada à saúde 

(DODSON et al., 2008). 

Essa constatação, aliada ao fato de que os adolescentes com dificuldade de locomoção 

comumente enfrentam obstáculos para esvaziar a bexiga, parecem não gostar de ter hora certa 

para fazê-lo e preferem escondê-lo das outras pessoas, pode ser a explicação para aqueles que 

realizam o cateterismo vesical intermitente limpo apresentarem os piores escores de qualidade 

de vida para a dimensão física (SOARES et al., 2006). Apesar de estes adolescentes 

demonstrarem restrições à utilização deste procedimento, a qualidade de vida é mais elevada 

entre os que realizaram a ampliação vesical (MacNEILY et al., 2009), o que justifica terem 

sido encontrados os maiores escores em todas as dimensões quando o adolescente respondeu 

que esta cirurgia colabora muito ou totalmente para não perder urina.  
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Por outro lado, a ausência de complicações decorrentes da execução deste procedimento 

elevam os escores significantemente em todas as dimensões avaliadas, fato que também se 

repete quanto à dimensão física e escore total quando o paciente possui estoma abdominal 

para a cateterização. Os adolescentes que não se autocateterizam tem medo de errar ou acham 

complicado seguir a técnica, por isso a confecção do estoma durante a ampliação vesical 

favorece a continência, a prática do autocateterismo, e, por consequência confere ao 

adolescente maior autocuidado (MacNEILY et al., 2009; WALSH et al., 2004), reduz o tempo 

de esvaziamento da bexiga (WALSH et al., 2004) e minimiza o surgimento de complicações 

(TOUMA et al., 2007; De JONG et al., 2008; LIMA et al., 2008).  

Praticamente todos os adolescentes incontinentes vivem com a mãe, e isto pode sugerir a 

dependência financeira do adolescente em relação a sua família e/ou que a presença materna 

seja importante para lidar com a doença. SOARES et al. (2006) verificaram que o cuidado 

com a incontinência e a própria condição de saúde são mediadores da relação mãe e filho, 

entretanto segundo os autores, a prática do autocateterismo pode significar a ruptura desse elo 

e possivelmente possibilitar a caminhada do adolescente em direção a uma maior autonomia 

em relação ao autocuidado. 

Os adolescentes que nunca apresentaram perda fecal após cirurgia de Malone mostraram 

melhor qualidade de vida, pois o escape fecal dificulta o relacionamento com colegas e 

causam o absenteísmo escolar (BAI et al., 2002) e portanto, a execução do Malone antegrade 

continence enema (MACE) favorece a melhoria da qualidade de vida do adolescente, pois 

colabora muito ou totalmente para que não haja essas perdas. As baixas médias dos escores 

para a dimensão psicossocial demonstram bem como pode ser difícil o convívio social, 

emocional e escolar para o adolescente com incontinência fecal, por isso os benefícios do 

MACE relacionados a esta dimensão podem ser constatados a partir de simples atos como 

poder usar cuecas e ir a locais sem apresentar escape fecal (LEMELLE et al., 2006).  

Crianças com distúrbios de defecação apresentam qualidade de vida afetada negativamente 

(FALEIROS; MACHADO, 2006), deste modo é plausível que o MACE favoreça à boa 

qualidade de vida por colaborar com a continência fecal (HESHMAT et al., 2008), fato que 

corrobora para os adolescentes incontinentes julgarem a vida ideal após o MACE (LEMELLE 

et al., 2006). Os escores mais elevados foram observados quando é a mãe quem executa este 

procedimento. Verificou-se que a mãe geralmente mantém em segredo a incontinência fecal 

do filho (BOND et al., 2007) e que os mais jovens querem encurtar o tempo necessário para 
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concluir o MACE (LEMELLE et al., 2006). Estes achados suscitam a presença de pontos de 

vista ambíguos, porque se por um lado é cômodo para o adolescente não ter que lidar com 

suas fezes e não deixar que outras pessoas saibam destas questões que envolvem a 

incontinência e seu tratamento, por outro ele pode não adquirir sua autonomia, pois continuará 

a sofrer a interferência da mãe para realizar esse procedimento adequadamente.  

Complicações podem advir da realização inadequada do MACE e a mais encontrada, nesta e 

em outras pesquisas, foi estenose do estoma (MATTIX et al., 2007; LIMA et al., 2008; 

HESHMAT et al., 2008). A ausência dessas complicações está fortemente relacionada aos 

melhores escores de qualidade de vida, o que leva a crer que a estenose do estoma dificulta o 

processo de tratamento e de continência fecal, além de prejudicar o adolescente em suas 

dimensões física e psicossocial. 

As possíveis limitações deste estudo podem estar relacionadas à homogeneidade da amostra 

em relação às condições sociodemográficas, à heterogeneidade da doença de base, à 

severidade dos sintomas que podem ter diluído os efeitos a serem observados em relação ao 

desfecho analisado, bem como relacionada ao instrumento genérico para avaliação da 

qualidade de vida relacionada à saúde, que pode não ter sido suficientemente sensível para 

detectar as diferenças mais sutis, especialmente aquelas relativas à dimensão psicossocial. 

 

CONCLUSÃO 

A avaliação da qualidade de vida dos adolescentes incontinentes, de um modo geral, foi 

positiva, e demonstra que indivíduos submetidos à ampliação vesical e à cirurgia de Malone 

apresentaram elevados escores. Isto sugere que estes procedimentos contribuem para 

minimizar os efeitos negativos da incontinência urinária e fecal sobre as dimensões física e 

psicossocial da vida do adolescente.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

As incontinências urinária e fecal ainda são pouco investigadas sob o ponto de vista da 

qualidade de vida relacionada à saúde do público adolescente, principalmente porque a 

maioria das pesquisas abordam também as faixas etárias adjacentes. Não obstante, esta 

avaliação, que quase sempre é efetuada quantitativamente, em algumas ocasiões não pode ser 

reproduzida por falta de informações metodológicas, por não ser utilizado um instrumento 

específico de qualidade de vida, ou por este não ser apropriado ao tipo de problema estudado. 

Ainda não se tem estimativa do número aproximado de adolescentes incontinentes em nossa 

região e isto contribui para aumentar as dificuldades em realizar pesquisas deste tipo. 

O presente estudo detectou estas deficiências e encontrou lacunas ainda pouco investigadas 

como a repercussão da incontinência urinária e fecal, e da ampliação vesical e realização do 

MACE sobre a qualidade de vida dos adolescentes incontinentes. Os resultados demonstraram 

que de um modo geral as incontinências exercem impacto negativo sobre a qualidade de vida 

e que algumas medidas terapêuticas, principalmente as referidas cirurgias, emergem como boa 

alternativa no intuito de agregar benefícios à vida destes adolescentes. 

A partir destas considerações espera-se uma maior divulgação da prática do enfermeiro 

especialista em Estomaterapia, com o cuidado focado nos adolescentes incontinentes, e que 

estes resultados possam subsidiar a solicitação e a aquisição de todos os tipos de recursos por 

parte dos serviços de saúde de referência para ampliar o atendimento deste público em todas 

as suas necessidades, além de multiplicar o volume de pacientes beneficiados com estas 

cirurgias e com um acompanhamento de qualidade.  

Diante da relevância do tema e dos raros estudos qualitativos que avaliam a qualidade de vida 

sob esta ótica, recomenda-se, como complementação aos dados existentes, a elaboração de 

pesquisas à luz dessa vertente metodológica a fim de explorar toda a subjetividade do 

adolescente e de identificar aspectos desconhecidos e não detectados pelos questionários 

estruturados de qualidade de vida.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Formulário para coleta de dados do artigo de revisão integrativa da literatura 

     

FORMULÁRIO PARA COLETA DOS DADOS 

 

 Dados gerais do artigo 

 

Título do artigo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Periódico: 

___________________________________________________________________________ 

Autores: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

País: __________________ Idioma: _____________________ Ano:  ___________________ 

 

 Método 

 

Instituição sede do estudo: 

___________________________________________________________________________ 

Tipo de pesquisa: 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Amostra: Tipo de seleção 

___________________________________________________________________________ 

Tamanho amostral (n) _________________________________________________________ 

Características _______________________________________________________________ 

Critérios de inclusão/exclusão  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tipo/ análise dos dados: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Resultados 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Implicações 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Limitações 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário sociodemográfico e clínico-cirúrgico 

 
 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO-CIRÚRGICO 

 

 

Qualidade de vida dos adolescentes incontinentes submetidos à ampliação vesical e à 

cirurgia de Malone 

 

 

SECÇÃO I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Pesquisador:_________________________________________________ 

 

1.  Nº do adolescente                                                                      NUMER   

 (deverá ser o mesmo do questionário PedsQL e entrevista) 

 

2. Nome do responsável_______________________________________________ 

 

3. Nome do Adolescente_______________________________________________ 

 

4. Data de Nascimento (dia / mês / ano)                                 DATAN // 

 

5. Data da Entrevista (dia / mês / ano)                                    DATAE // 

 

6. Sexo do adolescente                                                                         SEXO  

                                                                            

          (1) Masculino   (2) Feminino  

 

7. Endereço 

Residencial:___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Telefone: (     )__________________________________________________ 

 

 

SECÇÃO II – DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

A - INFORMAÇÕES SOBRE O ADOLESCENTE 

 

9. Você está freqüentando a escola?                                                             ESCOL   

  

 (1) Sim      (2) Não 

 

Se não, qual o motivo?________________________________________________ 
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10. Qual a série que frequenta? 

 

 (1)  E Fund I  1 2 3 4                                                                   SERAD  

 (2)  E Fund II  1 2 3 4 

 (3)  E Médio  1 2 3 

 (4)  E Superior 1 2 3 4 5 6  

 (00) Nunca foi à escola 

 (88) Não sabe informar  

            (99) Não se aplica 

B – INFORMAÇÃO SOBRE OS PAIS 

 

11.  Qual foi a última série que sua mãe completou na escola?                    SERMA  

 

 (1)  E Fund I  1 2 3 4 

 (2)  E Fund II  1 2 3 4 

 (3)  E Médio  1 2 3 

 (4)  E Superior 1 2 3 4 5 6  

 (00) Nunca foi à escola 

 (88) Não sabe informar 

            (99) Não se aplica 

 

C – PERGUNTAS SOBRE A FAMÍLIA E RENDA FAMILIAR 

 

12. Com quem você vive?                                                                              VIVMA  

 

(1) Mãe  

(2) Outra pessoa__________________________________________  

(Colocar grau de parentesco, ex. tia, avó; ou até amigo, vizinho) 

 

13. Por que você não vive com sua mãe? 

_____________________________________________________________________ 

 

14. Quantas pessoas moram na casa com você?______________               PESSOA  

(Total: incluindo você) 

 

15. Qual a renda mensal da família?____________________              RENDA  

(No mês anterior – todas as pessoas da família) 
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       D – PERGUNTAS SOBRE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 

 

16. Regime de ocupação da residência:                                                        OCUPR  

(1) Própria 

(2) Alugada 

(3) Cedida 

(4) Invadida 

(5) Outro_________________________ 

 

17. De onde vem a água que você usa em casa?                                           AGUAC  

Com canalização interna                  Sem canalização interna 

(1) Rede Geral                         (5) Rede Geral                         

(2) Poço ou nascente               (6) Poço ou nascente 

(3) Chafariz                             (7) Chafariz 

(4) Outro__________              (8) Outro__________ 

 

18. Como é o sanitário de sua casa?                                                             SANIT  

Interno                             Externo 

(1) Com descarga             (4) Com descarga 

(2) Sem descarga              (5) Sem descarga 

(3) Não tem 

 

19. Destino do lixo:                                                                                     LIXOC  

(1) Coleta direta                        (4) Queimado 

(2) Coleta indireta (coletor)      (5) Terreno baldio 

(3) Enterrado                             (6) Outro__________________ 

 

Você tem alguns desses aparelhos funcionando em casa?                                  

20. Geladeira                              (1) Sim        (2) Não                                GELAD  

21. Telefone celular                   (1) Sim        (2) Não                                 FONEC  

22. Computador                         (1) Sim        (2) Não                                COMPU  
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SECÇÃO III – DADOS DA HISTÓRIA CLÍNICA E CIRÚRGICA DO 

ADOLESCENTE 

23. Tem alguma dificuldade de andar?                                                       ANDAR  

(1) É cadeirante 

(2) Usa moletas 

(3) Anda só, mas com dificuldade. 

(4) Anda só sem dificuldade 

 

24. Tem incontinência:                                                                               INCON  

(1) Somente anal 

(2) Somente urinária 

(3) Anal e urinária 

 

25. Qual a doença que levou à incontinência?                                                DOEIU   

(1) Meningomielocele        (4) Esquistossomose 

(2) Trauma na coluna         (5) Extrofia da bexiga 

(3) Tuberculose                  (6) Outra_____________ 

26. Que cirurgia fez?                                                                                        CIRUR   

(1) Ampliação vesical sem estoma abdominal 

(2) Ampliação vesical com estoma abdominal 

(3) Cirurgia de Malone – MACE 

(4) Ampliação vesical sem estoma e cirurgia de Malone 

(5) Ampliação vesical com estoma e cirurgia de Malone 

 

A - PERGUNTAS REFERENTES À INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

 

27. Você realiza o cateterismo intermitente limpo?                                       RECAT              

(1) Sim       (2) Não 

 

28. Por onde realiza o cateterismo?                                                                 ONCAT  

(1) Pela uretra 

(2) Pelo estoma abdominal 

(9) Não se aplica 
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29. Quem realiza o cateterismo em você?                                                     QUCAT  

(1) O próprio adolescente 

(2) A mãe 

(3) Outra pessoa________________ 

                        (9)Não se aplica 

 

30. Por que você mesmo não se cateteriza?                                                    POCAT   

(1) Não consegue sozinho, acha complicado seguir a técnica 

(2) Não consegue sozinho, por dificuldade/ limitação motora 

(3) Não lhe ensinaram 

(4) Medo de errar 

(5) Sua mãe não deixa 

      (6) Outro________________________________________ 

            (9) Não se aplica  

 

31. Já teve complicações decorrentes da cateterização?                                     COCAT  

(1)Sim    (2)Não  (9)Não se aplica 

32. Quais complicações?                                                                                      QUAIS   

(1) Infecção 

(2) Trauma da uretra 

(3) Perfuração da bexiga 

(4) Outra______________  

      (9)Não se aplica  

AS QUESTÕES ABAIXO DEVEM SER RESPONDIDAS POR AQUELES QUE 

FIZERAM AMPLIAÇÃO VESICAL. (Caso não tenha feito ampliação vesical, marcar 

“Não se aplica”). 

                                                     

33. Com que frequencia perde urina após cirurgia de ampliação vesical?         PERDE  

(1) Quase sempre 

(2) Às vezes 

(3) Raramente   

(4) Nunca 

                        (9) Não se aplica 
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34. A ampliação da bexiga colabora pra você não perder urina?                  COLUR  

(1) Em nada colabora 

(2) Colabora pouco 

(3) Às vezes colabora 

(4) Colabora muito 

(5) Colabora totalmente 

                        (9) Não se aplica 

 

B – PERGUNTAS REFERENTES À INCONTINÊNCIA FECAL 

 

35. Qual era o problema antes de realizar a cirurgia de Malone?                PERAN  

(1) Perda de fezes ou gases  (2) Constipação   (3)Ambos      (9) Não se aplica 

 

36. Com que frequência perde fezes ou gases após a cirurgia de Malone?            FRPEF  

(1) Quase sempre 

(2) Às vezes 

(3) Raramente 

(4) Nunca 

(9) Não se aplica 

 

37. A lavagem intestinal colabora pra você não perder fezes ou gases?               COLFE  

(1) Em nada colabora 

(2) Colabora pouco 

(3) Às vezes colabora 

(4) Colabora muito 

(5) Colabora totalmente 

      (9) Não se aplica 

 

 

 

 

 

38. Quem realiza a lavagem intestinal em você?                                              QULAV  
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(1) O próprio adolescente 

(2) A mãe 

(3) Outra pessoa __________________ 

      (9) Não se aplica 

 

39. Já teve complicações decorrentes da lavagem intestinal?                             COLAV  

(1) Sim        (2) Não       (9) Não se aplica 

 

40. Quais complicações?                                                                                   QCLAV  

(1) Infecção 

(2) Trauma intestinal 

(3) Trauma no estoma 

(4) Outra______________    

      (9) Não se aplica    

                                                                         

41. Já teve complicações decorrentes da cirurgia de Malone?                           COMAL  

(1) Sim    (2) Não    (9) Não se aplica 

 

42. Quais complicações?                                                                                  QCMAL  

(1) Infecção 

(2) Perfuração intestinal 

(3) Lesão da pele periestomal 

(4) Outra______________ 

      (9) Não se aplica 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

De acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães, sob o registro de nº 420/2009, e o 

seu telefone para contato (81- 32671769). 

Pesquisa: “Qualidade de vida de adolescentes com incontinência anal e urinária submetidos à 

ampliação vesical e a estomas cateterizáveis” 

Pesquisadora responsável: Rosemary Amorim 

Endereço: UFPE - Centro de Ciências da Saúde - Pós-Graduação de Saúde da Criança e do 

Adolescente. Telefone (81) 21268514. 

Pesquisadora: Carina Ribeiro de Oliveira 

Endereço: Rua José Moreira Leal, nº 89, ap. 402, Boa Viagem, Recife – PE. 

Telefone: (81) 91945475.   

 

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Por favor, pergunte a equipe 

de pesquisa a respeito de quaisquer palavras ou informações que você não entenda claramente. 

A incontinência urinária e fecal são doenças que afetam de modo negativo a vida de muitas pessoas. 

Existem estudos que mostram que as cirurgias de aumento da bexiga urinária e da lavagem do 

intestino podem melhorar este aspecto. Os adolescentes tem uma visão de vida diferente de pessoas 

com outras idades, e para saber disso, necessitamos fazer esta pesquisa com você. Sua participação é 

muito importante, pois será possível fazer análises e entender como podemos trazer melhorias para a 

vida destas pessoas, inclusive para a sua, e consequentemente, para a sua família também.  

Essas informações que estão sendo fornecidas tem a finalidade de lhe convidar a participar 

voluntariamente desta pesquisa que tem o objetivo de “Descrever a percepção que os adolescentes 

portadores de incontinência urinária e fecal submetidos à ampliação vesical e à cirurgia de Malone tem 

de sua qualidade de vida”. 

Para a realização deste estudo será necessário responder a um questionário com perguntas sobre sua 

história clínica e cirúrgica e aspectos socioeconômicos. Caso você não saiba responder a alguma 

questão, o seu responsável poderá completá-la. Após, realizaremos uma entrevista sem a presença de 

seu responsável. Você também preencherá um questionário específico com questões apropriadas para 

adolescentes de sua idade. 



74 
 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com aquelas de outros adolescentes, não sendo 

divulgada a informação individual de nenhum participante da pesquisa. Os resultados serão utilizados 

exclusivamente para publicações e encontros científicos, tais como: artigos em revista científica, 

congressos e reuniões científicas. 

Não haverá despesas pessoais para o participante ou para a família em qualquer fase do estudo e 

estarão garantidos os esclarecimentos que se fizerem necessários durante toda a duração da pesquisa.  

Riscos da pesquisa: Esta pesquisa não implica em riscos para a sua saúde, porém poderá lhe trazer 

algum constrangimento. A sua participação é voluntária, e caso não aceite participar, isto não 

interferirá em seu acompanhamento de saúde.  

Benefícios da pesquisa: Esta pesquisa trará benefícios para a sua saúde, pois a partir destas 

informações poderemos prestar uma assistência mais adequada para você, adolescente.  

Li e entendi as informações deste termo de consentimento e todas as minhas dúvidas em relação ao 

estudo e à minha participação nesta pesquisa foram respondidas satisfatoriamente. 

Dou livremente o meu consentimento. 

Assinando este termo de consentimento, concordo com a minha participação neste estudo, estou ciente 

de que não há presença de riscos para a minha saúde e de que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento sem perda de qualquer benefício para o meu atendimento neste serviço. 

Assinatura do participante (adolescente): 

___________________________________________________Data:_______________ 

 

Assinatura do responsável pelo adolescente: 

___________________________________________________Data:_______________ 

 

Assinatura da testemunha: 

___________________________________________________Data:_______________ 

Assinatura da testemunha: 

___________________________________________________Data:_______________ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e esclarecido deste cliente 

para a participação nesta pesquisa. 

 

Assinatura da pesquisadora:______________________________Data:______________ 
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APÊNDICE D – Planilha do Excel 2007 para cálculo das médias dos escores do PedsQL
TM

 

 

 

  
SOBRE MINHA SAÚDE E MINHAS ATIVIDADES 

  
01 02 03 04 05 06 07 08 DIMENSÃO  

Paciente  
 

ANDARP CORRE PRATIC LEVANT TOMAR AJUD DOR CANS FÍSICA 

           01 
 

                
 02 

 
                

 03 
 

                
 04 

 
                

 05 
 

                
 06 

 
                

  

 

Continuação da planilha acima 

SOBRE MEUS SENTIMENTOS 
 

COMO EU CONVIVO COM OUTRAS 
PESSOAS 

 
SOBRE A ESCOLA 

01 02 03 04 05 
 

01 02 03 04 05 
 

01 02 03 04 05 

MEDO TRIST RAIVA MAL PREOC 
 

CONV QUER IMPLI OUTR ACOMP 
 

ATENC COISAS ESCOLP SENT MEDIC 

                           
 

          
 

          

          
 

          
 

          

          
 

          
 

          

          
 

          
 

          

          
 

          
 

          

          
 

          
 

          

 

                                           Continuação da planilha acima 

DIMENSÃO 
 

ESCORE 

PSICOSSOCIAL 
 

GERAL 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A – Instruções aos autores da Revista da Escola de Enfermagem da USP 

 

 
 

 
Escopo e política 

 

Os manuscritos, que poderão estar em português, inglês e espanhol, devem ser inéditos e destinar-se 

exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, não sendo permitida sua apresentação 

simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto, como figuras ou tabelas, quer na íntegra 

ou parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares publicados em Anais de Reuniões 

Científicas. 

A partir do vol. 42, n.3 de 2009 passou a ter uma edição no idioma inglês, editada na versão online. 

Quando o trabalho for aprovado para publicação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com 

as orientações da Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia de aprovação emitida 

pelo Comitê de Ética, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo 

as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 196/96 ou órgão equivalente no país 

de origem da pesquisa. 

A REEUSP apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a 

importância dessas iniciativas para o registro e divulgação internacional de informação sobre estudos 

clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os 

artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos Registros de 

Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão 

disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação deverá ser registrado no final do resumo.  

O(s) autor(es) dos textos são por eles inteiramente responsáveis, devendo assinar e encaminhar a 

Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais. 

 

Categorias de manuscritos aceitos pela Revista: 
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Continuação ANEXO A  
 

Artigo de revisão  

  

 - Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos estudos publicados e 

possibilita conclusões gerais a respeito de uma área específica de estudo, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado. É necessário seguir padrões de rigor 

metodológico, clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as 

características reais dos estudos incluídos na revisão. Etapas da revisão integrativa: elaboração da 

pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise critica dos estudos 

incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Limitado a 20 páginas. 

 

Descrição dos procedimentos 

 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado quanto ao cumprimento das normas 

estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo sumariamente devolvido em caso de não atendimento. 

Se aprovado, é encaminhado para avaliação de dois relatores, que o analisam com base no Instrumento 

de Análise e Parecer elaborado especificamente para tal finalidade, bem como, opinam sobre o rigor 

metodológico da abordagem utilizada. Havendo discordância nos pareceres, o manuscrito é 

encaminhado a um terceiro relator. O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. 

Os pareceres dos relatores são analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indica as 

alterações a serem efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente após a aprovação final dos 

pareceristas e do  

Conselho Editorial. Relações que podem estabelecer conflito de interesse, ou mesmo nos casos em que 

não ocorra, devem ser esclarecidas. 

   

Forma e preparação de manuscritos 

 

 Os textos devem ser digitados na nova ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com espaço 

entrelinhas de 1,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, e as margens inferior, laterais e superior 

de 2,5cm. 

Página de identificação: deve conter o título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, inglês e 

espanhol, sem abreviaturas e siglas; nome(s) do(s) autor(es), indicando no rodapé da página a função 

que exerce(m), a instituição a qual pertence(m), títulos e formação profissional, endereço (cidade, 

estado e país) para troca de correspondência, incluindo e-mail, de preferência institucional, e telefone. 

Se o artigo for baseado em tese ou dissertação, indicar o título, o nome da instituição e o ano de 

defesa.  

Citações - deve ser utilizado o sistema numérico na identificação dos autores mencionados, de acordo 

com a ordem em que forem citados no texto. Os números que identificam os autores devem ser 

indicados sobrescritos e entre parênteses. Se forem seqüenciais, deverão ser indicados o primeiro e o 

último, separados por hífen, ex.: (1-4); quando intercalados, os números deverão ser separados por 

vírgula, ex.: (2,6,8).  

Notas de rodapé - deverão ser indicados por asterisco, iniciadas a cada página e restritas ao mínimo 

indispensável.  

Depoimentos - frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem seguir a mesma regra de 

citações, quanto a aspas e recuo (4 cm além das margens), porém em itálico, e com sua identificação 

codificada a critério do autor, entre parênteses.  

Ilustrações – as tabelas, quadros e figuras devem ter um título breve, serem numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que forem inseridas no texto, sendo limitadas 

a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas como figuras. As 

tabelas devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas, não utilizar 

traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das 

tabelas e não no cabeçalho ou título. Quando a tabela ou figura forem extraídas de outro trabalho, a 

fonte original deve ser mencionada.  
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Continuação ANEXO A 

 

Figuras (fotos, desenhos, gráficos etc) - serão publicadas exclusivamente em P&B, sem identificação 

dos sujeitos, a menos que acompanhadas de permissão por escrito de divulgação para fins científicos. 

As figuras não devem repetir dados já descritos em tabelas. 

 

Apêndices e anexos - devem ser evitados. 

  

Agradecimentos - contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho como 

assessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre outras, mas que não preencham 

os requisitos para participar de autoria, devem constar dos "Agradecimentos", no final do trabalho, 

desde que haja permissão expressa dos nomeados. Também poderão ser mencionadas, as instituições 

que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios.  

Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de errata, deverão enviá-

la imediatamente à Secretaria da Revista, por e-mail.  

Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol (resumen), com até 

150 palavras (máximo de 900 caracteres), explicitando o objetivo da pesquisa, método, resultados e 

conclusões. 

Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar o assunto do 

trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português (Descritores), inglês (Descriptors) e 

espanhol (Descriptores), extraídos do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), 

elaborado pela BIREME e/ou (MeSH) Medical Subject Headings, elaborado pela NLM (National 

Library of Medicine).  

Referências: As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser normalizadas de 

acordo com o Estilo “Vancouver”, elaborado pelo International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE), atualizado em 2009, disponível no endereço eletrônico (http://www.icmje.org)  e os títulos 

dos periódicos abreviados de acordo com a List of Journals Indexed for MEDLINE 

(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Recomenda-se que o número de referências não ultrapasse a 

22. Sugere-se incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática abordada e evitar a inclusão de 

número excessivo de referências numa mesma citação. A lista apresentada no final do trabalho deve 

ser numerada de forma consecutiva e os autores mencionados de acordo com a seqüência em que 

foram citados no texto.  

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser citados 

preferencialmente no idioma inglês, na versão online, a partir de 2009. 

 

Observação: Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na literatura científica 

mundial e de difícil acesso aos leitores, em geral de divulgação circunscrita a uma instituição ou a um 

evento. Da mesma forma, informações citadas no texto, extraídas de documentos eletrônicos, não 

mantidas permanentemente em sites, não devem fazer parte da lista de referências. 

 

Envio de manuscritos 

 O manuscrito deverá ser encaminhado diretamente por via eletrônica (on-line) 

Site: http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/login  
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ANEXO B – Questionário PedsQL
TM 

 8-12 anos 
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Continuação ANEXO B 
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ANEXO C – Questionário PedsQL
TM 

 13-18 anos 
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Continuação ANEXO C 
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ANEXO D – Instruções do PedsQL
TM
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Continuação ANEXO D 
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Continuação ANEXO D 
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Continuação ANEXO D 
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ANEXO E – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO F – Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos com nº de registro 
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