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Introdução. A Incontinência Urinária é um sério problema de saúde, principalmente nas mulheres. Definida como 
qualquer perda involuntária de urina, a IU é classificada em três tipos: a incontinência urinária de esforço; a urge-incon-
tinência e a mista. Alguns fatores de risco são citados para o desenvolvimento de incontinência urinária como a idade 
que é considerada o principal fator de risco para a IU feminina; a obesidade; paridade; constipação, medicamentos, 
entre outros; Objetivo: Verificar os fatores de risco da incontinência urinária em mulheres atendidas pela Unidade 
de Atendimento Primário à Saúde do bairro Cruzeiro do Sul em Juiz de Fora – MG Método.  O presente estudo 
caracteriza-se por uma pesquisa do tipo descritiva transversal. Participaram da pesquisa mulheres de 20 a 80 anos 
que foram capazes de compreender e responder o questionário e foram excluídas mulheres que responderam que não 
havia escape de urina, as que não foram encontradas após 03 tentativas de contato telefônico e as que não quiseram 
participar. Foi elaborado um questionário aplicado após a entrega do termo de consentimento livre e esclarecido, nele 
contém informações das usuárias como: nome; endereço; estado civil; número de gestações; se há escape urinário, 
frequência e quantidade; número de partos, entre outras. O questionário foi aplicado na área de abrangência da UAPS 
nas ruas dos bairros Cruzeiro do Sul e Graminha, sendo percorridas por duas duplas, uma no lado par e a outra no lado 
ímpar. CAAE 53790316.7.0000.5089 Resultados. Após aplicação do questionário nas usuárias do bairro Cruzeiro 
do Sul, obtivemos um resultado parcial. 22 usuárias relataram ter perda de urina com os principais fatores de risco 
ou associados: Consumo de cafeína: 76% das usuárias incontinentes relataram consumir cafeína; Paridade: 94% da 
amostra de incontinentes possui mais de um filho; Tipos de parto: o parto está associado com o aumento de casos 
de IU cerca de 70% das usuárias incontinentes relataram ter feito cesária. Peso do recém-nascido: 82% das usuárias 
tiveram o peso do recém-nascido acima de 2,5kg; Obesidade: cerca de 41% relataram sobrepeso. Conclusão. A 
paridade, o peso do recém nascido ao nascer acima de 2,5 kg foram os fatores de risco com maior incidência nas mu-
lheres incontinentes, seguido pelo consumo de cafeína e obesidade.  As mulheres incontinentes raramente falam sobre 
o seu problema, por esta razão não procuram tratamento. Assim, na assistência à saúde da mulher, se faz necessária 
a identificação do problema e de fatores de risco.
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