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E na incontinência paradoxal?

-
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Lembre-se! Somente um médico pode fa-
zer o diagnóstico correto do tipo de incon-
tinência urinária que uma pessoa tem.

Como se trata esse problema?

Há diversas maneiras de tratar e curar a incon-
tinência urinária. Muitos casos são tratados 
apenas com medicamentos. Outros neces-
sitam de fisioterapia específica. Há também 
a cirurgia, um tratamento altamente eficiente 
e simples. A pessoa nem precisa ser internada.

Agora que você já sabe que a incontinência 
urinária é um problema comum e que o mais 
importante é procurar ajuda, não perca tempo: 
consulte um especialista!
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INCONTINÊNCIA
URINÁRIA

Ao contrário do que muita gente pensa, a 
perda de urina é um problema muito comum  
que precisa de tratamento. Quem deixa a 
urina escapar sem querer pode estar sofrendo 
de incontinência urinária, que acomete pes-
soas de todas as idades classes sociais. O im-
portante é se informar e procurar ajuda médica.

Leia com atenção as informações a seguir, 
com uma série de perguntas e respostas 
sobre a incontinência urinária, suas causas 
e formas de tratamento, e ajude as pessoas 
que você conhece a evitar e combater esse 
mal que não é vergonha para ninguém.

O que é incontinência urinária?

É a perda involuntária da urina, que acontece 
de diferentes maneiras. A pessoa pode perder 
apenas algumas gotas quando tosse, espirra 
ou faz algum esforço. Ou pode até esvaziar 
a bexiga inteira antes de conseguir chegar 
ao banheiro.

No entanto, a incontinência urinária não é 
uma doença e sim um sintoma causado por 
diferentes razões. Por atrapalhar o dia a dia 
das pessoas e interferir na sua qualidade de 
vida, há fatores emocionais, além dos físicos, 
envolvidos com esse problema. 

A incontinência urinária  
acontece a qualquer um?

Sim, em qualquer fase da vida de pessoas de 
quaisquer classes sociais. Mas é mais comum 
nas mulheres de todas as idades e nos  
homens com mais de 60 anos. Segundo 
pesquisas, cerca de 5% da população brasilei-
ra tem incontinência urinária. Mas acredita-se 
que o número de pessoas afetadas seja muito 
maior, porque muita gente tem vergonha e não 
conta para os médicos que sofre desse mal.

Quais são as causas  
da incontinência urinária?

A perda de urina pode ser causada por fatores 
como uso de alguns tipos de medicamentos, in-
fecções ou problemas de deficiência hormonal.

Quais são os tipos de  
incontinência urinária?

Há três tipos:

O que acontece na  
incontinência urinária de esforço?

E na incontinência  
por urgência miccional?


