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Introdução. De acordo com a International Continence Society (ICS), a síndrome da bexiga hiperativa (SBH) é 
caracterizada por urgência miccional com ou sem incontinência urinária (IU), geralmente acompanhada de polaciúria 
e noctúria, porém sem infecção do trato urinário (TU) ou outra condição patológica causal. A prevalência de sintomas 
do TU inferior como noctúria, urgência, frequência e IU é maior em mulheres do que em homens, assim como a baixa 
frequência evacuatória, podendo comprometer a qualidade de vida e causando isolamento social. Segundo Soffer et al, 
a frequência evacuatória ideal é de três evacuações por dia a uma evacuação a cada três dias. Em idosas este número 
pode estar alterado devido ao envelhecimento que gera alterações no sistema digestório. Estudos demonstram a cor-
relação entre disfunções anorretais e miccionais em crianças. Estima-se que 62,5% de crianças com SBH apresentam 
frequência evacuatória menor do que 3 vezes por semana. Porém, não se sabe ao certo se o mesmo acontece em 
idosos. Objetivos. Avaliar a influência da frequência evacuatória na SBH em mulheres idosas. Método. Foram 
recrutadas 125 mulheres com sintomas de SBH, sendo 54 participantes excluídas, restando uma amostra de 71 mu-
lheres com idade igual ou superior a 60 anos. Os sintomas de Bexiga Hiperativa (BH) foram mensurados por meio do 
questionário de sintomas miccionais previamente validado, International Consultation on Incontinence Questionnaire 
Overactivev Bladder (ICIQ-OAB). Foi considerado baixa frequência evacuatória quando a paciente apresentava menos 
do que três evacuações por semana, como preconizado por Soffer et al. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, pelo número de parecer 410161. Resultados. A 
média de idade da população estudada foi de 68,78 (±6,52) anos. Do total da amostra, 11 mulheres apresentaram baixa 
frequência evacuatória (15,9%). A média dos sintomas de BH pelo ICIQ-OAB foi de 8,75 (±2,84) e 8,0 (±4,17) em idosas 
com e sem baixa frequência evacuatória respectivamente, porém não houve diferença significativa entre elas (p=0,46). 
Conclusão. A frequência evacuatória não influenciou nos sintomas de BH para a população estudada. Para estudos 
futuros, sugere-se aumentar a amostra e correlacionar às variáveis em pacientes com e sem BH. 

Descritores: incontinência urinária de urgência; idoso; constipação intestinal.
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