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Introdução. O Diabetes Mellitus (DM) é considerado uma das cinco doenças crônicas de maior relevância na área 
da saúde, seja por seu crescimento ou pelo avanço de suas complicações, entre elas a disfunção do trato urinário infe-
rior. Objetivos. Verificar a prevalência da Síndrome da Bexiga Hiperativa (SBH), relacionar o tempo de diagnóstico 
de DM e valor de hemoglobina glicada com a quantidade de sintomas urinários e associar a SBH com o perfil clínico 
dos pacientes diabéticos da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Vila São Paulo - Bauru. Método. Foram incluídos 
nesse estudo pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), acima de 40 anos, de ambos os sexos, cadastrados na 
ESF da Vila São Paulo - Bauru. Foram coletadas informações pessoais, sócio demográficas, hábitos de vida, condições 
de saúde e avaliação antropométrica. Para a coleta de dados acerca da SBH foi utilizado o questionário Consultation 
on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Uni-
versidade do Sagrado Coração sob o parecer nº 1.249.816. Os dados foram apresentados de forma descritiva com 
frequência absoluta e relativa. Para relacionar o tempo de DM e hemoglobina glicada com a quantidade de sintomas 
urinários foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para associar a SBH com perfil clínico foi utilizado o teste Exato de 
Fisher. O nível de significância considerado foi de 5%. Resultados. Foram estudados 94 indivíduos (64 mulheres), 
com idade 63 ± 9 anos, IMC 30 ± 6 kg/m², predomínio da raça branca e com ensino fundamental incompleto. A maioria 
(71%) apresentava antecedentes familiares para doenças cardiovasculares, 72% eram sedentários, 82% hipertensos e 
66% apresentavam SBH com prevalência dos sintomas urgência urinária e noctúria. Os indivíduos foram divididos em 
dois grupos: G1 (com SBH, n = 62) e G2 (sem SBH, n = 32). Ao associar a presença da SBH com o perfil clínico dos pa-
cientes observou–se que o sedentarismo (p=0,012) foi mais evidente no G1 assim como o maior valor do IMC (p=0,01). 
No G1 os indivíduos com hemoglobina glicada mais elevada apresentavam maior quantidade de sintomas urinários 
(p<0,0001) e o tempo de diagnóstico de DM em relação à quantidade de sintomas não foi diferente estatisticamente 
(p=0,3604). Conclusão. Concluiu-se que houve prevalência de SBH nos diabéticos estudados, com maior presença 
de urgência urinária e noctúria. Indivíduos com menor controle glicêmico apresentaram mais sintomas urinários, e a 
SBH associou-se com o sedentarismo e IMC.
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