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RESUMO

Gonzaga, PD. Etnia autodeclarada, ancestralidade genômica e fatores de risco para
incontinência urinária em mulheres no climatério na região sul da Bahia. (Tese de
Doutorado do Programa de Genética e Biologia Molecular).
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia 2016.
Introdução: A incontinência urinária é uma queixa comum entre mulheres de diversas partes do mundo. É
considerada um problema de saúde pública e causa sérias implicações sociais, médicas e psicológicas na vida da
mulher. Objetivos: Estimar a ancestralidade genômica utilizando seis marcadores informativos de ancestralidade
AIMs, verificar a associação entre a ancestralidade genômica e etnia autodeclarada e verificar a associação dos
fatores de risco obstétricos e ginecológicos, comportamentais, metabólicos e clínicos entre mulheres incontinentes e
sem incontinência urinária (IU). Material e Métodos: Participaram deste estudo 145 mulheres, sendo 52 casos
diagnosticados pela avaliação urodinâmica e 93 controles, com idade entre 45 a 60 anos. Foram utilizados seis
marcadores de ancestralidade genômica AIMs (APO, SB19.3, PV92, AT3I/D, LPL e RB2300) com valores de
diferencial de frequência δ > 40% entre africanos e europeus ou ameríndios. As frequências alélicas e a aderência ao
equilíbrio de Hardy-Weinberg foram analisadas através do programa GENEPOP e as proporções de ancestralidade
genômica foram obtidas segundo o método de identidade gênica através do programa ADMIX 3. As principais
variáveis do estudo foram avaliadas através do teste de Kolmogorov-Smirnov, a comparação entre os dados contínuos
das amostras incontinentes e sem incontinência foi realizada através do teste t de Student para amostras
independentes, enquanto as informações categóricas foram analisadas por meio do teste de qui-quadrado de Pearson.
As medidas de associação (razão de chances) a IU foram calculadas através do Odds ratio (OR) e do intervalo de
confiança de 95% (IC95%). Todas as análises e o processamento dos dados foram realizados com o programa SPSS
versão 17.0 (SPSS Inc., EUA). Em todos os casos as diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05.
Resultados: A etnia autodeclarada parda 69,2% não representou um fator de risco para IU (p = 0,446 e OR = 0,3221,647). A estimativa de ancestralidade genômica avaliada pelos AIMs revelou maior contribuição da ancestralidade
europeia (66%), seguida da africana (24%) e ameríndia (10%) entre as amostras com incontinência. A análise entre a
etnia autodeclarada comparada com a ancestralidade genômica demonstrou que 20% das mulheres com IU
declararam brancas, porém a ancestralidade genômica revelou que a contribuição europeia foi de 66%; 80% se
declararam pardas e pretas, no entanto, a contribuição africana e ameríndia, conforme ancestralidade genômica foi
34%. As variáveis associadas com a IU foram parto cesáreo, realização de cirurgia ginecológica, hábito de fumar,
IMC, circunferência de cintura e nível de colesterol total (p<0,05). Conclusões: Apesar da conveniência e pequeno
número da amostra, a diferença encontrada entre a ancestralidade genômica através dos AIMs e a etnia autodeclarada
indicam a importância da utilização dos AIMS em amostras miscigenadas. Faz- se necessário a identificação das
causas diferenciais em relação aos fatores sociodemográficos, obstétricos, ginecológicos, antropométricos,
bioquímicos, clínicos e comportamentais entre os grupos de mulheres analisados em outros estudos com o uso de
AIMS e do conhecimento dos fatores que podem influenciar na fisiopatogenia da incontinência urinária.
Palavras-chave: incontinência urinária, mulher, ancestralidade genômica, etnia autodeclarada, AIMs.
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ABSTRACT

GONZAGA, P. D. Self-reported ethnicity and genetic ancestry in women with urinary
incontinence: case - control study.
Introduction: The urinary incontinence is a common complaint among women from different parts of the world . It
is considered a public health problem and cause serious social , medical and psychological implications in women's
lives.Objective: estimate the genomic ancestry using six informative markers of ancestry AIMs in a sample of
women diagnosed with urinary incontinence (UI), verify the association between genomic ancestry and self-reported
ethnicity and verify the association of risk factors obstetrics and gynecology, behavioral, metabolic and clinical
between samples with and without urinary incontinence (IU). Material and Method: 145 women participated in
this study, in which 52 cases were diagnosed by urodynamic evaluation and 93 were set as control group, at the age
of 45 to 60 years old. Six ancestry genetic markers were used: AIMs (APO, SB19.3, PV92, AT3I/D, LPL and
RB2300) with values of frequency differential δ> 40% among Africans and Europeans and Amerindians. Allele
frequencies and the adherence to the Hardy-Weinberg Equilibrium were analyzed by GENEPOP program and the
ethnic proportion was achieved with the gene identity method with the software ADMIX 3. The main study
variables were evaluated using the Kolmogorov - Smirnov test to compare continuous data of the UI groups and
control were performed using Student's t test for independent samples, while categorical data were analyzed by the
test Pearson's chi – square. Association measures (odds ratios) UI were calculated using the odds ratio (OR ) and
95% confidence interval (95%). All analysis and data processing were performed with SPSS version 17.0 (SPSS
Inc. , USA ). In all cases differences were considered significant when p < 0.05. Results: The prevalence of the
ethnic group self-reported as brown was 69,2%, and it didn't represent a risk factor for UI (p = 0,446 and OR =
0,322-1,647). The estimation of genetic mixing assessed by informative markers of ancestry revealed higher
contribution from the european ancestry (66%), followed by the african (24%) and amerindian (10%) among the
cases samples. The analysis between the self- declared ethnicity with genomic ancestry showed disagreement: 20%
of women with UI declared themselves as white, however the admixture valuation revealed that the european
contribution was 66%; 80% declared themselves brown and black; nevertheless, the african and amerindian
contribution, according to the genetic ancestry, was of 34%. The variables associated with the UI were cesarean
section, performing gynecological surgery, smoking, BMI, waist circumference and total cholesterol level (p <
0.05). Conclusions: The difference found between the ethnic mixing valuation obtained using the AIMs and the
ones checked by the self-declared ethnicity indicates the importance of evaluating the genetic mixing degrees in
mixed races samples, in order to avoid correlation biases to a determined disease. It is necessary to identify the
causes differential in relation to sociodemographic, obstetric, gynecological, anthropometric, biochemical, clinical
and behavioral among groups of women with UI in other studies and knowledge of the factors that can influence the
pathogenesis of urinary incontinence.
Keywords: urinary incontinence, woman, genomic ancestry, ethnic self-reported, AIMS.
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1. INTRODUÇÃO
A incontinência urinária (IU) é uma queixa comum entre mulheres de diversas partes do
mundo, podendo provocar desconforto social e higiênico pelo medo do cheiro de urina,
necessidade de utilizar absorventes ou fraldas, além de comprometer o sono, o relacionamento
pessoal, as atividades de vida diária, profissional, levando a quadros de cansaço, depressão e até
isolamento social (WU et al., 2011; CHAIR et al., 2015).
De acordo com Schwanke et al. (2007) e Cody et al. (2012) a prevalência da IU aumenta
com a idade, varia entre 15 a 50% na população e apresenta um pico no período do climatério.
Este é caracterizado como uma fase biológica do ciclo vital feminino que tem seu início por
volta dos 40 anos de idade, podendo se estender até os 65. A queda na produção dos níveis de
hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários marca o início dessa fase (SOBRAC, 2008).
O déficit de estrogênio no climatério pode estar relacionado ao surgimento de problemas
urogenitais, dentre eles a incontinência urinária, pois é responsável pelo aumento do trofismo e
da vascularização dos músculos do assoalho pélvico (MAP) (TINELLI, et al., 2005). Apesar da
IU não colocar diretamente a vida das mulheres em risco, afeta negativamente a qualidade de
vida, pois pode causar sérias implicações médicas, sociais, psicológicas e econômicas, sendo
fator importante para institucionalização de idosos (LOPES; HIGA, 2006).
A incontinência urinária é considerada um problema de saúde pública mundial e
epidemiologicamente relevante, porém ainda invisível às políticas públicas, aos órgãos
formadores e, consequentemente, à avaliação clínica e às intervenções. Somente em 2005, na III
Conferência Internacional de Incontinência foi considerada como o terceiro maior problema de
saúde pública, depois dos problemas cardíacos e do câncer. No Brasil, não se conhece, ainda, a
prevalência nacional de IU e os custos gerados por essa doença, uma vez que as pesquisas até
então conduzidas centralizaram-se em cidades específicas (ICS, 2005; DELARMELINDO et al.,
2013 ).
A etiologia da IU é multifatorial e pode estar associada a fatores não hereditários
(número de gestações e partos, idade avançada, fumo, obesidade, cirurgias ginecológicas,
diabetes mellitus, estado menopausal) e a fatores genéticos (TAMANINI et al., 2004;
KEARNEY et al., 2006; FRITEL et al., 2008; TENNSTEDT et al., 2008; AMARO et al., 2009).
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A influência genética pode estar associada a 40% dos casos de incontinência urinária
(ALTMAN et al., 2007). Estudos recentes têm investigado a influência genética na predisposição
de alguns distúrbios do assoalho pélvico, dentre estes, os prolapsos, a incontinência urinária de
esforço e a incontinência urinária de urgência (CARTWRIGHT et al., 2015). Cho et al. (2009)
ressaltaram ainda, que podem existir diferenças anatômicas, fisiológicas, genéticas e
comportamentais que influenciam na prevalência e nos tipos de incontinência urinária e
distúrbios do assoalho pélvico, entre os europeus, latino-americanos, asiáticos e africanos.
Muitas doenças são mais frequentes em determinados grupos étnico-geográficos (REGO
et al., 2008). Porém, a cor avaliada fenotipicamente na população brasileira tem uma correlação
fraca com o grau de ancestralidade. Qualquer tentativa de previsão pela inspeção da aparência
física de um brasileiro torna-se impossível, podendo chegar a nenhuma conclusão confiável
sobre seu grau de ancestralidade (PARRA et al. 2003). Para tanto, recomenda-se o uso de
marcadores informativos de ancestralidade, denominados AIMs (do inglês Ancestry Informative
Markers ) os quais permitem diferenciar a origem ancestral do indivíduo ou de grupos étnicos e
biogeográficos (PARRA et al., 1998).
Os estudos tipo caso-controle que investigam frequências aumentadas de alelos
específicos em pessoas com a doença, em comparação com as sem doença na população, têm
sido amplamente empregados em populações miscigenadas, as quais apresentam uma formação
histórica genética complexa (PATTERSON et al., 2010). No Brasil, não existem estudos, ao
menos publicados, sobre diferenças no risco de IU em relação ao grupo étnico utilizando
marcadores informativos de ancestralidade, apesar de alguns autores concluírem que pode existir
a possibilidade de que grande parte das mulheres das amostras sem incontinência tenham traços
de origem negra e das amostras com incontinência urinária, traços de origem europeia
(HOWARD et al., 2000, FENNER et al., 2008, WU et al., 2015).
Neste sentido, observa-se, que na população brasileira, considerada como uma das mais
heterogêneas do mundo, tanto do ponto de vista sociocultural quanto do ponto de vista genético
da miscigenação, que as distinções étnicas com base na cor da pele autodeclarada ou observada
não são precisas, logo, esta constatação tem grande relevância social e clínica (PENA et al.,
2011.). A Internacional Continence Society - Sociedade Internacional de Continência (ICS)
recomenda aos pesquisadores que a influência genética na fisiopatogenia da incontinência
urinária seja investigada (ABRAMS et al., 2013).
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O problema da IU tem se agravado principalmente nas classes menos favorecidas que
buscam o atendimento ambulatorial já em estágio avançado, aumentando os custos pessoais e
governamentais para o tratamento e diminuindo as chances de prognósticos favoráveis (HIGA,
2004). A IU gera um impacto econômico e humano substancial, porém há dificuldade em se
estimar os gastos despendidos diretos e indiretos, pois, ainda, é uma doença subdiagnosticada.
Alguns países como Suécia, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha, preocupados
com o aumento da prevalência urinária e envelhecimento populacional, verificaram o custo anual
estimado da IUU. A Suécia gastou 4,12 bilhões de dólares, por exemplo, e o Canadá 5,6 bilhões
de dólares (MILSOM et al., 2014).
O estabelecimento do diagnóstico, dos índices de prevalência e incidência, dos
mecanismos genéticos e ambientais envolvidos na fisiopatogenia da IU nos diferentes grupos
populacionais devem anteceder a proposição de intervenções preventivas ou terapêuticas. No
Brasil, são escassos os estudos sobre os fatores genéticos associados à etiopatogenia da IU, fato
que dificulta conhecer a real dimensão do problema na população e melhorar o conhecimento
sobre a fisiopatologia e tratamento desta doença. De acordo com Tamanini et al. (2009), a
prevenção e o tratamento da IU deveriam ser incluídos em todos os programas governamentais
oficiais de prevenção a doenças e atenção à saúde da mulher, pois muitas pacientes permanecem
subdiagnosticadas e sem tratamento.
Trindade (2010) destacou que menos da metade das mulheres que apresentam distúrbios
urinários seguem o tratamento ou procuram orientação médica, mesmo após anos de estudos e
evidências de novos tratamentos. Esse fato pode estar associado ao medo/vergonha das mulheres
em falarem sobre ou tratarem o problema e também, muitas acreditarem que a perda urinária é
um processo natural, inerente ao envelhecimento.
Sabendo que as diferenças étnicas são determinantes no que diz respeito às diferenças
fisiológicas e estruturais nos indivíduos, aumentando ou diminuindo a vulnerabilidade a
determinadas doenças, que a prevalência da incontinência urinária varia entre os subgrupos e que
estudos publicados são baseados na cor autodeclarada, é impossível realizar associações entre
essas variáveis no Brasil, devido ao alto índice de miscigenação (AMARO et al., 2009; PARRA
et al., 2003).
Nesse sentido, propusemos realizar esta pesquisa em uma amostra de mulheres no
climatério com incontinência urinária no sul da Bahia.
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2.1 Definição e tipos de incontinência urinária
O Comitê de Padronização da Internacional Continence Society - Sociedade
Internacional de Continência (ICS) define a Incontinência Urinária como “qualquer queixa de
perda involuntária de urina, que cause problemas sociais e de higiene” (ABRAMS et al., 2013,
ARSHIYA et al., 2015).
A IU é classificada em três tipos mais comuns: a) Incontinência Urinária de Esforço
(IUE) a qual é caracterizada pela queixa de perda involuntária de urina aos esforços como
espirrar, tossir ou pegar peso, sendo objetivamente demonstrada durante o exame urodinâmico
pelo aumento da pressão abdominal e ausência de contração do músculo detrusor (BARCLAY,
2014), b) Incontinência Urinária de Urgência (IUU) que é a perda involuntária de urina
precedida de um forte desejo de urinar mesmo que o enchimento vesical não esteja completo e c)
a Incontinência Urinária Mista (IUM) é representada pela queixa de perda involuntária de urina
aos esforços e hiperatividade vesical (ARSHIYA et al., 2015).
Alguns autores destacam, também, a Incontinência Urinária Funcional que ocorre em
indivíduos que são incapazes física ou mentalmente de controlar a urina e a Incontinência
Urinária por Transbordamento quando há incapacidade no esvaziamento adequado da bexiga e é
caracterizada pelos sintomas de frequência e gotejamento de urina, normalmente acompanhados
de um jato urinário fraco, as quais são menos comuns (COOK et al., 2013; HERSH e
SALZMAN, 2013).

2.2 Prevalência da incontinência urinária
Devido à relevância epidemiológica da IU entre mulheres, vários estudos sobre a
prevalência da mesma têm sido realizados em diversos países (WAETJEN et al., 2006; THOM et
al., 2010; TOWNSEND et al., 2009; MARKLAND et al., 2011; STURN et al., 2011; FIEGEN
et al., 2012; CERRUTO et al., 2013; LEMACK et al., 2013; PERERA et al., 2014). Essa varia
entre 15 a 50%, aumenta com a idade, não devendo ser considerada um processo natural do
envelhecimento, e de acordo com as características da população estudada, principalmente em
relação à faixa etária, etnia, definição de incontinência e metodologias adotadas.
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No estudo realizado nos Estados Unidos entre 2001 a 2008, com uma amostra
representativa da população (17.850 adultos), a prevalência de IU em mulheres foi de 51,1% e
13,9% entre os homens. Durante esse período, mudanças nos fatores demográficos e clínicos
como idade, raça/etnia, obesidade, diabetes e doenças crônicas (doenças da próstata em homens)
foram associados à incontinência urinária (MARKLAND et al., 2011).
Em estudo multicêntrico na Europa incluindo França, Alemanha, Espanha e Reino Unido,
dentre 29.500 questionários enviados pelo correio, 5.976 (35%) mulheres apresentaram algum
tipo de IU, com pico na faixa etária entre 50 a 79 anos, sendo a IUE o tipo mais prevalente
(HUNSKAAR et al., 2003). Outro importante estudo realizado na Europa – EPINCONT, com
27.936 mulheres no período de 1995 a 1997 e 21.804 no período de 2006 a 2008 verificou um
aumento relativo de 16% na prevalência de IU (EBBESEN et al., 2013). Zumrutbas et al. (2014)
estudaram a prevalência de sintomas do trato urinário inferior, bexiga hiperativa e incontinência
urinária em 1.555 pessoas (636 homens e 919 mulheres) no oeste da Turquia e a queixa de perda
urinária foi relatada por 38,7% das mulheres e o tipo mais comum foi a IUE.
Estudos sobre a prevalência de IU, de acordo com Amaro et al. (2009), são fundamentais
para o estabelecimento de estratégias preventivas. No Brasil, a falta de dados epidemiológicos
adequados sobre a prevalência da IU dificulta conhecer a real dimensão do problema. Além
disso, a maioria dos estudos publicados é realizado em grupos específicos (gestantes, puérperas e
idosas institucionalizadas). Para Seleme (2006) a não visibilidade dos problemas relacionados à
incontinência urinária entre os profissionais de saúde é um dos fatores que contribui para tal fato.
Santos e Santos (2010) verificaram uma prevalência de IU de 32,9% (n= 519) em
mulheres na cidade de Pouso Alegre em Minas Gerais. Em São Paulo no ano de 2000, em uma
amostra de 2.143 idosos, a prevalência da incontinência urinária foi de 26,2% entre
mulheres. Verificou-se, também, que a prevalência da IU foi maior nos idosos mais dependentes
(TAMANINI et al., 2009). Guarisi et al. (2001) realizaram um estudo por inquérito populacional
domiciliar na cidade de Botucatu – SP com 456 mulheres na faixa etária de 45 a 60 anos, 35%
delas queixaram-se de perda de urina aos esforços, 10,7% referiram que o sintoma ocorria
sempre e 24,3% apresentavam perda urinária esporádica.
Amaro et al. (2009) estudaram 807 mulheres com média de idade de 51 anos, a
prevalência de incontinência urinária foi de 29,7%, 11% delas apresentavam perdas aos mínimos
esforços e em 59,2% dos casos notou-se urgência associada. No estudo de Minassian et al.
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(2013) realizado com 158.789 mulheres, 64,5% (n=102.418) apresentavam queixa de IU. Dentre
estas, 51% relataram queixa de incontinência urinária aos esforços, 27% queixa de incontinência
urinária de urgência e 22% queixa de incontinência urinária mista. Quanto ao grupo étnicoracial, 97,2% eram brancas, 1% asiáticas, 1,8% negras e outras, porém a população em geral era
caucasiana, o que talvez não possa ser extrapolado para outras populações.

2.3. Etiopatogenia da Incontinência Urinária
A IU é um sintoma multifatorial, de fisiopatologia complexa e múltiplos mecanismos
estão envolvidos no controle urinário desde o suporte muscular da pelve, conformação e
arquitetura do tecido conjuntivo, até mesmo os mecanismos neurofisiológicos centrais e
periféricos (CHEN et al., 2005; TRINDADE, 2010). A associação de vários fatores como idade
avançada, estado menopausal, gestação e parto, cirurgias ginecológicas, obesidade, estilo de
vida, estariam envolvidos na gênese da IU. Alguns fatores são bem discutidos na literatura
(idade, índice de massa corporal), no entanto, alguns estudos, ainda são inconsistentes sobre o
exato papel que alguns fatores exercem como a terapia de reposição hormonal (TRH), tipo de
parto, Diabetes Mellitus (DM) e hipertensão arterial. (GOPAL, 2008; FRITEL et al., 2008).
A idade avançada é um dos principais fatores de risco para IU devido às alterações nas
estruturas do trato urinário inferior, redução do tônus da musculatura e da estimulação hormonal
além de alguns fatores, ainda não identificados (LUBER, 2004). Estudos apontam um pico na
prevalência de IU em mulheres de meia – idade, aumentando gradualmente após os 65 anos. A
IUE a mais prevalente em mulheres com menos de 60 anos e a IUU em mulheres acima de 60
anos, esses resultados demonstram que o tipo de incontinência pode variar com a idade (QIU et
al., 2011; STURN et al., 2011; ZIMMER et al., 2014 ). Entre 1999 a 2000 um grande estudo de
base populacional realizado nos Estados Unidos com 23.477.726 mulheres verificou uma
prevalência de IU de 38% (n= 8.929.543). Esta foi associada com o aumento da idade, variando
de 12,2% em mulheres de 60 a 64 anos para 20,9% em mulheres de 85 anos ou mais (ANGER et
al., 2006).
Outro fator relacionado à IU é o declínio nos níveis de hormônios sexuais que ocorrem
no climatério (SKALA et al., 2011). A deficiência de estrogênio, por exemplo, provoca
alterações atróficas no trato urogenital, no metabolismo do colágeno e diminui a vascularização
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dos músculos do assoalho pélvico (MAP). Essas alterações estão diretamente relacionadas à
etiopatogenia da incontinência urinária de esforço, da incontinência urinária de urgência e
prolapsos dos órgãos pélvicos (CODY et al., 2012). No estudo de Ahn et al. (2011) realizado
com 80 mulheres, a deficiência dos hormônios estradiol e folículo estimulante (FSH) foram
associados com a sintomatologia de IUE e parâmetros da avaliação urodinâmica. Apesar das
evidências existentes sobre o papel que o estrogênio desenvolve na função urinária nas mulheres
em condições normais, os estudos são controversos quanto ao uso da terapia de reposição
hormonal com estrogênio para o tratamento ou prevenção da incontinência urinária (GOPAL et
al., 2008; WEBER et al., 2015).
Em relação aos fatores obstétricos, o parto vaginal, o uso de episiotomia ou fórceps,
multiparidade, peso ao nascer maior que 4 kg e trabalho de parto com duração de mais de 60
minutos aumentam significativamente o risco de IU, pois podem provocar lesões vasculares,
musculares ou nervosas nas estruturas de sustentação pélvica ou diretamente no trato urinário.
Kearney et al. (2006) estudaram a associação da via de parto com lesões nos MAP em 160
mulheres, no período de 9 e 12 meses após o parto vaginal através do exame de Ressonância
Magnética Nuclear. Concluíram que o parto difícil e a idade materna (> 30 anos) estiveram
associados com lesões na porção pubococcígea dos MAP. Fritel et al. (2008) avaliaram 627
mulheres após 4 anos de realização do primeiro parto e concluíram que uso de episiotomia não
foi um fator de proteção para incontinência urinária e fecal.
No estudo realizado por Wesnes et al. (2006) com 12.679 primigestas, sem queixa de
incontinência urinária durante a gravidez, média de idade de 28 anos, após 6 meses do pós-parto,
31% relataram incontinência urinária, sendo o tipo mais comum a IUE. Em 14% a via de parto
foi cesárea e os fatores associados a essa prevalência foram a maior circunferência da cabeça da
criança, maior idade e Índice de Massa Corporal (IMC) da mãe quando comparado com as
gestantes que tiveram partos por via vaginal.
Quanto à cirurgia ginecológica como fator de risco para IU, a histerectomia pode
comprometer a anatomia, o suprimento vascular e nervoso das estruturas pélvicas e está
associada com a perda da sensação vesical, instabilidade do detrusor e incontinência urinária de
esforço (DAVI et al., 2009). Perez et al. (2013) estudaram 1.307 mulheres com idade entre 25 e
54 anos, a prevalência de IU foi 18,4% e a histerectomia foi um dos fatores de risco associado.
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O IMC é considerado um fator de risco independente para qualquer tipo de
incontinência urinária. Acredita-se que o aumento da pressão intra-abdominal devido ao aumento
de peso repercuta sobre a pressão intravesical, superando a pressão de fechamento da uretra, o
que ocasionaria a perda urinária (OLIVEIRA, MARINHEIRO, DA SILVA, 2011; SUBAK et al.,
2012; PALMA et al., 2014). Em estudo realizado por Phelan et al. (2012) com 2.739 mulheres
que possuíam IMC de 36.5 ± 6.1 kg/m2, a prevalência de IU foi 27%.
A DM é um dos fatores clínicos que pode estar relacionado à fisiopatogenia da IU.
Alguns estudos tem identificado alta prevalência de IU em mulheres diabéticas, no entanto não
explicam claramente a fisiopatogenia (BROWN et al., 2006; PHELAN et al., 2012; DEVORE et
al., 2012). Acredita-se que as disfunções vesicais associadas à DM podem ser resultantes de
alterações na fisiologia da célula do músculo detrusor, na função do componente
neuronal/urotelial ou processo inflamatório microvascular (OLIVEIRA, MARINHEIRO, DA
SILVA, 2011). Lee et al. (2013) avaliaram 6.026 mulheres diabéticas, com média de idade de 59
anos e encontraram em 65% delas a queixa de perda involuntária de urina.
Entre os fatores comportamentais verificados na gênese da IU destacam-se os
exercícios de alto impacto e o hábito de fumar. Goldstick e Constantini (2013) ressaltaram que a
prática de exercícios físicos de alto impacto como a corrida e o salto, pode estar associada a
maior prevalência de incontinência urinária em mulheres em idade fértil e principalmente, atletas
de elite. O aumento constante da pressão intra-abdominal, decorrente do exercício, leva ao
comprometimento dos mecanismos de sustentação, suspensão e contenção da musculatura
pélvica, o que ocasiona sobrecarga intensa e repetida, promovendo o enfraquecimento do
assoalho pélvico. Em estudo realizado com 112 atletas de elite (57 esquiadoras e 55 corredoras)
a prevalência de perda involuntária de urina foi de 45%. O sintoma de perda urinária foi
associado ao espirro ou tosse, sugerindo IUE (POŚWIATA, SOCHA, PARA, 2014).
Quanto ao fumo, este pode ter efeito direto ou indireto na bexiga, na uretra e nas
estruturas que sustentam o assoalho pélvivo. Se estiver associado à tosse crônica (bronquite ou
enfisema) pode causar danos ao sistema de sustentação do trato urinário inferior, devido ao
aumento constante da pressão intra-abdominal, que propicia ou mesmo agrava os sintomas de
IUE. A nicotina teria um efeito direto no músculo detrusor, a qual predispõe a contrações
involuntárias, associada ou precedida por urgência miccional, tem, ainda, efeito antiestrogênico e
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influencia na síntese de colágeno que está associada ao enfraquecimento das estruturas de
suporte pélvico (ARSHIYA et al., 2015).
A adoção de estilo de vida saudável, como a prática regular de atividade física e
alimentação balanceada, pode alterar alguns fatores de risco da IU, como a diabetes mellitus,
constipação, sobrepeso e obesidade. Esses fatores de risco são considerados modificáveis na
gênese da incontinência urinária (PINTO et al., 2012; MARQUES et al., 2015).

2.5 Influência genética e Incontinência Urinária
Os estudos sobre a influência genética na incontinência urinária são importantes, pois
podem permitir a identificação dos fatores genéticos determinantes na fisiopatologia dos três
tipos de incontinência urinária (esforço, urgência e mista) e também, os indivíduos com
predisposição específica herdada (ROHR et al.,2004).
Altman et al. (2007) estudaram a influência genética na fisiopatologia da IUE e prolapsos
dos órgãos pélvicos em 3.376 pares de gêmeos monozigóticos e 5.067 pares dizigóticos, do sexo
feminino. A taxa de herdabilidade (40%) foi maior entre os gêmeos monozigóticos em
comparação com os gêmeos dizigóticos, indicando influência genética para essas duas doenças.
Os autores ressaltaram, ainda, que esses resultados são clinicamente importantes para as
mulheres em risco assim como para a realização de campanhas preventivas sobre os fatores de
risco modificáveis.
Alguns polimorfismos em genes específicos parecem conferir uma base genética para
incontinência urinária, entre eles, destacam-se os polimorfismos nos genes: receptor de
estrogênio (ESR1), receptor de androgênio (AR), colágeno tipo I (COL1A1), colágeno tipo III
(COL3A1), receptor de serotonina 5HT(2A), laminina (LAMC1), metaloproteinases de matriz
MMP1, MMP2 e MMP3 e citocromos P450 17 (CYP 17) e P450 19 (CYP 19) (SCHWANKE et
al., 2007; KLUIVERS et al., 2009; CORNU et al., 2011, CARTWRIGHT et al., 2015).
Considerando a associação da IU com fatores genéticos, Cornu et al. (2010) buscaram
evidenciar a correlação entre os polimorfismos dos genes receptor de estrogênio (ESR1), receptor
de androgênio (AR) e citocromos P450 (CYP 19) e 17 (CYP 17),envolvidos na biossíntese do
estrogênio, em 21 mulheres com incontinência urinária e 66 sem incontinência. Como resultado,
foi verificada a associação entre o polimorfismo do gene receptor de andrógeno (AR) e a IU, e os
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genes CYP 19 e CYP 17 foram associados com o estado menopausal. Não foi encontrada
associação entre o gene ESR1 e a IU.
Em relação à influência genética em mulheres com o tipo IUU, Richter et al. (2015)
sugeriram que variações nos genes ZFP521, CIT e ADAMTS16 podem ser responsáveis por
alguns padrões herdavéis da IUU. Este estudo avaliou 2.241 mulheres caucasianas. Segundo os
autores, esses resultados iniciais poderão permitir, no futuro, estudos para confirmação e
expansão desses achados em outros grupos de mulheres para melhor compreensão da
fisiopatologia da IUU.
Quanto ao tipo IUE, Zanatta et al. (2008) destacaram que pode ser definida como uma
doença do tecido conjuntivo, assim a fisiopatologia seria diferente entre as mulheres em idade
fértil e na menopausa. Em pacientes jovens com IUE avançada existem alterações na matriz
extracelular do tecido parauretral que resulta em um tecido mais rígido e com menos
elasticidade. Enquanto nas mulheres menopausadas, as alterações bioquímicas e estruturais são
menos evidentes. Uma redução na relação do colágeno tipo III e tipo I poderia contribuir para
etiologia da IUE nesse grupo de mulheres, porém se faz necessário melhor entendimento sobre o
metabolismo do colágeno e da matriz extracelular nas pacientes com IUE.
Sioutis et al. (2011) verificaram a associação do polimorfismo do gene colágeno tipo I
A1 (COL1A1) com o risco de IUE em 45 mulheres na pós-menopausa. Concluíram que o
polimorfismo desse gene foi associado com aumento da prevalência de IUE. No estudo de Leão
(2009) realizado no Brasil com 29 mulheres com IUE e 22 mulheres sem incontinência urinária,
o polimorfismo do gene COLIA1 não constituiu um dos principais fatores da determinação de
diferenças interindividuais de suscetibilidade à IUE na população estudada.
Outro gene, o receptor de serotonina 5HT(2A) estudado por Schwanke et al. (2007) em
298 idosos indicou a associação entre o polimorfismo T102C desse gene e a incontinência
urinária nos idosos pesquisados. Os autores destacaram que essa associação tem importância
fisiológica e clínica, uma vez que o receptor 5-HT é estudado há quase 50 anos e tem sido
investigado como potencial alvo para o tratamento das disfunções miccionais.
Considerando a associação de fatores de risco não genéticos e genéticos com IU, Almeida
(2015) analisou a associação entre polimorfismo dos genes COL3A1 e da MMP9
com a ocorrência de IU em mulheres com diabetes mellitus gestacional. Concluiu que não
houve diferença significativa entre gestantes diabéticas com incontinência e sem incontinência
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urinária e os genes pesquisados. Entretanto, o diabetes mellitus gestacional foi associado
significativamente à ocorrência de IU.
Em estudo de revisão sistemática realizado por Cartwright et al. (2014) o polimorfismo
do gene ADRB3 foi associado a bexiga hiperativa e o gene COL1A1 foi associada ao prolapso e
incontinência urinária de esforço.

2.5 Incontinência Urinária e Custos Econômicos
A incontinência urinária é considerada um problema de saúde pública, pois além da alta
prevalência, do impacto social e psicológico, demanda custos econômicos para a paciente,
sistema de saúde, além de implicar na produtividade econômica. As mulheres precisam adotar
inúmeras estratégias para evitarem episódios de perda urinária durante o trabalho ou atividades
sociais. Esses episódios podem comprometer a sua autoconfiança, concentração e até mesmo o
desempenho/produtividade. Diante da perda urinária, muitas mulheres podem reduzir o número
de horas trabalhadas ou até mesmo pedirem o afastamento/demissão do emprego (FULTZ et al.,
2005).
De acordo com Higa, Lopes e Reis (2008) haverá um número crescente de casos de IU e
muitos deles não serão diagnosticados pela falta de busca no tratamento e por muitas mulheres
acreditarem que a IU é uma condição normal e resultado do processo de envelhecimento e não
uma doença. Sendo assim, os custos com absorventes, fraldas geriátricas, produtos de higiene
pessoal e sanitário podem comprometer a renda familiar, principalmente das classes menos
favorecidas.
Além disso, a dificuldade de acesso através do Sistema Único de Saúde - SUS para
atendimento com o médico especialista urologista ou ginecologista, realização do exame
complementar, do tratamento conservador ou cirúrgico, pela rede pública, implicam em
prognósticos desfavoráveis como o agravamento do quadro clínico (aumento do número de
episódios de perda urinária, alteração do sono, depressão e isolamento social) (SELEME, 2006).
Nos Estados Unidos, o custo anual direto da IU é de mais de 19,5 bilhões de dólares com
perda de produtividade total estimada em 553 milhões, sendo 393 milhões despendidos por
mulher com IU e 159 milhões por homem na mesma condição (HU et al., 2004;
PAPANICOLAOU et al., 2005, MILSOM et al., 2014). Araújo (2009) verificou no Brasil que o
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sistema de saúde tem um ônus de R$ 165.347,76 para o diagnóstico e tratamento de 645
pacientes com IU. Esses custos tendem a aumentar com o crescimento da população idosa, a
predominância do sexo feminino, e, caso exista falha no tratamento, implicará em novos custos.
Wu et al. (2011) estimaram que o número de mulheres submetidas à cirurgia para IUE
nos Estados Unidos aumentará cerca de 47,2%, passando de 210.700 para 310.050 no período
de 2010 até 2050. Os resultados do estudo de Marques et al. (2015) realizado com 1.705
indivíduos, demonstraram que as participantes do sexo feminino que apresentavam menor grau
de escolaridade, que eram insuficientemente ativas, possuíam outras doenças crônicas
associadas, dependiam do uso de polifarmácia e tinham algum grau de dependência funcional
apresentaram maior prevalência de IU. Somada a todas essas condições, a IU seria uma fator
agravante na condição financeira.
No estudo de coorte realizado por Hung, Awtrey, Tsai (2014) nos Estados Unidos com
4.511 mulheres, média de idade de 59,4 anos, a incontinência urinária foi associada a maior risco
de depressão e incapacidade para o trabalho. Os autores ressaltaram que esses resultados têm
implicações importantes tanto para a pesquisa quanto para a prática clínica nesta área, devido à
alta prevalência da IU, dos custos econômicos e do aumento da taxa de envelhecimento da
população feminina.
Lopes e Higa (2006) estudaram 164 mulheres com queixa de IU, 104 (63,4%), referiram
uma ou mais restrições nas atividades domésticas, ocupacionais e econômicas. Na literatura, não
há estudos sobre o ônus da IU para a população brasileira, o estudo publicado no Brasil foi uma
estimativa de custo para diagnóstico e tratamento cirúrgico (ARAÚJO, 2009).

2.6 Qualidade de vida e Incontinência Urinária
Estudos sobre a avaliação da qualidade de vida (QV) e saúde em mulheres com
incontinência urinária revelam que esta condição causa grande impacto negativo e varia de
acordo com a idade, gravidade dos sintomas, tipo de incontinência urinária, número de episódios
de perda, peso corporal e grau de estresse. Félix (2005) ressaltou que a aceitação da
incontinência urinária varia ainda, segundo as culturas, os países e os modos de vida. De acordo
com Kwon et al. (2010) a identificação e caracterização dos fatores que influenciam na qualidade
de vida e saúde em mulheres que sofrem com a IU podem ajudar na elaboração de propostas
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preventivas, de diagnóstico e estratégias terapêuticas para a melhoria da qualidade de vida nessa
população.
Auge et al. (2006) destacaram que as mulheres incontinentes passam a se preocupar
com a disponibilidade de banheiros, envergonham-se com o odor de urina, podem apresentar
lesões cutâneas como dermatites, infecções urinárias repetidas, devido ao uso constante de
absorventes e até mesmo fraldas. No estudo de Tang et al. (2014), realizado com 907 pessoas
incontinentes, a incontinência urinária foi associada significativamente com a menor qualidade
de vida e produtividade. Os autores ressaltaram que o impacto clínico, pessoal, além do
econômico deve ser considerado quando forem escolhidas as opções de tratamento para a
incontinência urinária.
Minassian et al. (2013) avaliaram 102.418 mulheres com queixa de IU distribuídas
conforme a sintomatologia em IUE (n = 52.570; 51%), IUU (n= 27.193; 21%) e IUM (n=
22.655; 22%). As mulheres com IUM se queixaram de maior gravidade, incômodo e impacto
negativo na qualidade de vida quando comparadas as mulheres com IUE e IUU.
De acordo com Barentsen et al. (2012), a incontinência urinária influencia
negativamente a qualidade de vida de aproximadamente 25 a 50% das mulheres incontinentes,
principalmente devido ao sentimento de vergonha, limitações nas atividades de vida diária e
interações sociais. Esses mesmos autores avaliaram o impacto da IU na qualidade de vida de 225
mulheres com idade maior ou igual a 55 anos, que apresentavam IUE, IUU e IUM, e concluíram
que a gravidade dos sintomas e não o tipo de incontinência urinária foi o fator mais impactante
na qualidade de vida.
No Brasil, Tamani et al. (2004) traduziram e adaptaram para o português o questionário
específico de qualidade de vida denominado “King’s Health Questionnaire” (KHQ) em mulheres
com incontinência urinária, o qual avalia tanto a presença de sintomas de IU, quanto o impacto
da IU nos diferentes domínios de QV e os sintomas percebidos pelas mulheres. Esse representa
um importante instrumento para a avaliação de mulheres incontinentes em pesquisas clínicas.
Knorst, Resende e Goldim (2011) avaliaram 48 mulheres com IUM, IUE e IUU. Em
50% dos casos, a perda urinária durou entre 3,3 e 10 anos, os sintomas depressivos foram
detectados em 37% das mulheres e foi observada alteração na QV nos três grupos de mulheres
portadoras de IU através do KHQ, sendo que as mulheres com IUM apresentaram uma
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percepção de saúde mais comprometida, maiores limitações físicas, sociais, nas atividades
diárias e nas relações pessoais.
No estudo de Silva e Lopes (2009) com 213 mulheres, 16,4% (n = 35) referiam perda
involuntária de urina, a idade média foi de 44,3 anos. Os escores médios apontados pelo KHQ
foram relativamente altos, principalmente nas dimensões de impacto da incontinência, medidas
de gravidade, percepção de saúde e limitação importante das atividades de vida diária.

2.7. Grupos étnico-raciais e Incontinência Urinária
O IBGE (2000) classifica, de acordo com a autodeclaração, o indivíduo em “branco”,
“amarelo”, “pardo”, “indígena” e “preto”, como categorias estruturais para pesquisas
populacionais. Embora esses termos refiram-se a um complexo de pigmentação (pele, cor,
textura do cabelo, cor dos olhos, forma do nariz e espessura dos lábios), que conjuntamente
compõem o caráter “cor” da população brasileira, não podem ser utilizados como marcadores
fiéis de ancestralidade genômica (PARRA et al., 2003). A Tabela 1 demonstra o perfil da
população classificada conforme cor ou raça autodeclarada entre as décadas de 1940 a 2000.
Tabela 1 – Caracterização fenotípica por cor ou raça autodeclarada da população residente no Brasil entre as
décadas de 1940 – 2000.

Anos

Cor ou raça (%)
Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

1940

63,47

14,64

0,59

21,21

-

1950

61,66

10,96

0,63

26,54

-

1960

61,03

8,71

0,69

29,50

-

1980

54,23

5,92

0,56

38,85

-

1991

51,56

5,00

0,43

42,45

0,20

2000

53,74

6,21

0,45

38,45

0,43

Fonte: IBGE, 2000.

Na classificação do Censo de 2010, do total de 190. 755. 799; 43,1% da população
brasileira declararam pardos e o maior percentual desse contingente estava na Região Norte
(66,9%), sendo que todas as regiões revelaram percentuais acima dos 35%, exceto o Sul, com
30

16,5%. Ainda segundo o censo, 7,6% dos entrevistados se autodeclararam pretos, e seu maior
percentual estava no Nordeste (9,5%), com o Sudeste (7,9%) a seguir, enquanto a Região Sul
mostrou o menor percentual (4,1%), (Figura 1).

Figura 1 - Resultado do Censo Brasil - 2010, por classificação Cor ou Raça. Fonte: IBGE.

A Bahia possui a mesma composição étnica do Brasil, já que foi o berço da colonização
do país. É um estado caracterizado por possuir uma população altamente diversa, composta por
três grupos principais: ameríndios, africanos e europeus. Os escravos foram trazidos para a
Bahia, por volta de 1549, após o estabelecimento dos primeiros engenhos de açúcar pertencentes
aos colonos europeus (TAVARES, 2001). Contudo, ocorreu uma miscigenação mais intensa por
parte de europeus e africanos, uma vez que a população de índios da região foi muito reduzida ao
longo dos anos.
Conforme o IBGE (2010), o estado da Bahia possui uma população de aproximadamente
14 milhões de habitantes, sendo classificados de acordo com a cor autodeclarada em brancos
(22%), pretos (17%), amarelo (1%), pardos (59%) e indígenas (1%). A região Sul da Bahia é
constituída por 26 municípios, entre estes, destaca-se a cidade de Itabuna, a qual teve seu
surgimento como um povoado em 1818, chamado Ferradas, onde havia aproximadamente 13
famílias de índios Guerem e 120 Camacan. Em meados de 1829 os índios em Ferradas não
passavam de 90 indivíduos. Nessa época, teve início o cultivo do cacau, o que provocou
conflitos entre os indígenas e colonizadores. Os negros, descendentes de escravos que chegaram
a essa região, foram atraídos pela necessidade de mão de obra nas roças de cacau e para os
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serviços domésticos dos fazendeiros. Os mulatos e negros vindos de Sergipe e do sertão da
Bahia, em 1850, foram atraídos pela riqueza da região (ANDRADE; ROCHA, 2005).
Diante do contexto histórico citado anteriormente, é importante esclarecer que muitas
populações humanas miscigenadas têm sido formadas pela mistura de duas ou mais populações
ancestrais, as quais são geneticamente distintas (PATTERSON et al., 2010). Esse processo de
miscigenação torna a população estratificada ou subdividida, onde a proporção de mistura étnica
varia entre os indivíduos. Assim, quando não se identifica a estratificação populacional podem
surgir associações espúrias entre um marcador e um determinado fenótipo, como, por exemplo, a
cor autodeclarada ou observada e associação com determinadas doenças (HOGGART et al.,
2003, HINDS et al., 2004).
Dessa forma, em populações como a brasileira, a existência de estruturação populacional
pode levar a resultados falso-positivos ou falso-negativos, impossibilitando a associação entre
um fenótipo (doença) e a etnia autodeclarada. Por isso, o controle genômico é um passo
indispensável em estudos populacionais. Entende-se por controle genômico a caracterização da
proporção de ancestralidade individual e global de uma amostra populacional caso-controles
tornando-a a mais homogênea possível (SANTOS et al., 2009). Esse tipo de estudo é
amplamente utilizado em pesquisas clínicas que visam entender a etiologia genética ou
ambiental de muitas doenças em populações humanas.
Assim, apesar de os estudos sobre a prevalência de incontinência urinária em mulheres
baseados na cor autodeclarada concordarem que existam diferenças nas taxas de prevalência de
acordo com subgrupos étnico-raciais, não há unanimidade sobre a magnitude e natureza dessas
diferenças. Supõe-se que provavelmente existam determinantes genéticos, diferenças na
anatomia, na resistência da uretra, na qualidade e quantidade de colágeno e nas estruturas de
suporte do assoalho pélvico que protegem as mulheres negras (HOWARD et al., 2000).
O que tem sido observado nas análises desses estudos é que o uso rotineiro da variável
cor conforme traços fenotípicos demonstram que a IU tem maior prevalência em mulheres
brancas independente da faixa etária estudada, que o tipo de incontinência classificada em IUE,
IUU e IUM também varia, além da quantidade e episódios de perda urinária (LEROY et al.,
2012).
Tenndstedt et al. (2008) relataram que a maioria dos estudos sobre prevalência de IU nos
Estados Unidos são realizados em mulheres brancas. No estudo epidemiológico das 5.506
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pessoas avaliadas, com idade entre 30 a 79 anos, a prevalência de perda urinária foi de 10,4%,
sendo 11,7% entre mulheres brancas, 9,4% em mulheres negras e 7,3% hispânicas.
De Araújo et al. (2009) estudaram a prevalência de incontinência urinária em 377
mulheres indígenas brasileiras avaliadas através da perionometria, verificaram que apenas 5,8%
delas apresentavam IU, índice considerado baixo quando comparado às mulheres de populações
urbanas. Fenner et al. (2008) estudaram 2.814 mulheres na faixa etária de 35 a 64 anos,
distribuídas

conforme a cor autodeclarada em dois grupos, um grupo formado por 1.922

mulheres negras e o outro grupo por 892 brancas. A prevalência geral de IU na população
estudada foi de 26.5%, sendo 14,6% entre as mulheres negras e 33,1% entre as mulheres
brancas. Quanto aos fatores de risco para incontinência urinária entre as mulheres brancas e
negras foi verificada diferença estatisticamente significativa em relação ao IMC, idade, nível
educacional, parto vaginal e histerectomia.
Em estudo de coorte (Thom et al., 2006) realizado com 2.109 mulheres a prevalência de
incontinência urinária foi maior em mulheres hispânicas (36%), comparado às brancas (30%),
negras (25%) e asiáticas (19%). Quanto ao tipo de incontinência, a IUE teve maior prevalência
nas mulheres hispânicas (18%) seguidas por brancas (15%), negras e asiáticas (8%). Os fatores
de risco como idade, números de partos, histerectomia, uso de terapia de reposição hormonal
(TRH), IMC, estado menopausal e diabetes tiveram menor prevalência entre as mulheres negras.
Segundo os autores, a diferença encontrada na prevalência de IU e nos fatores de risco nesses
subgrupos sugere que exista algum fator de proteção para IUE nas mulheres negras e asiáticas,
ainda não estudado.
Apesar da menor prevalência de incontinência urinária em mulheres negras, LewickyGaupp et al. (2009) sugerem que o ônus da doença e o impacto na qualidade de vida é igual ou
maior que em mulheres de outra etnia. A triagem da incontinência urinária deve ser rotina para
qualquer mulher, independente de grupo étnico-racial e esforços são necessários para educação
em saúde e os tratamentos mais adequados para a IU.
Após estudo de revisão de 30 publicações entre 2003-2010 sobre IU e etnia, Leroy et al.
(2012) concluíram que a primeira dificuldade encontrada foi na classificação das diferentes
etnias. Além dessa classificação ser considerada um “viés de confundimento”, não se conhece
realmente a ancestralidade genômica desses grupos pesquisados. Diferenças entre a classificação
baseada na cor autodeclarada ou observada, em alguns estudos, são demonstradas na Tabela 2.
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Tabela 2 – Prevalência de IU de acordo com a classificação da etnia autodeclarada ou observada em estudos de
prevalência e caso-controles em mulheres com incontinência urinária.

Tenndstedt
Classificação
et al.
(2008)
Nãohispânicas
11,7%
Brancas
Negras
Asiáticas
9,4%
Não Brancas
7,3%
Caucasianas
Hispânicas
Chinesas
Japonesas
Outros

Fenner
et al.
(2008)

Thom
et al.
(2006)

33,1%

Sacomori
et al.
(2013)

Wu
et al.
(2015)

Bliss
et al.
(2013)

Waetjen
et al.
(2006)

20,5%

5%
87%
9%
9%

19,%
31%

74,3%
30%
8%

14,6%

25,7%
36%

18%
16%
15%
17,4%

Fonte: Dados da pesquisa.

2.8 Marcadores Informativos de Ancestralidade e Incontinência
Urinária
A população brasileira é uma das mais miscigenadas do mundo e foi formada como
resultado de quinhentos anos de cruzamentos interétnicos principalmente entre indivíduos de três
continentes: os escravos africanos, os indígenas (na época eram os nativos brasileiros) e os
colonizadores europeus (ALVES-SILVA et al., 2000). De acordo com Debortoli (2013) o
processo migratório que envolveu o Brasil desde a época de seu descobrimento e que perdura há
mais de cinco séculos culminou na atual composição da população brasileira e implicou não
somente em alterações nas composições genéticas inerentes à miscigenação, como também na
inserção de diferentes culturas e costumes.
Leite (2015) destacou que em uma população tri-híbrida como a brasileira, que apresenta
grande diversidade étnica e intensa miscigenação, a caracterização das bases genéticas é
essencial para compreensão do comportamento individual no desenvolvimento e evolução de
doenças. Consequentemente, classificar os indivíduos através de informação da cor da pele
autodeclarada pode levar a erros de associação a uma determinada doença, por esse motivo fazse necessário a utilização dos marcadores informativos de ancestralidade do inglês Ancestry
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Informative Markers (AIMs), os quais permitem avaliar e classificar étnica e biogeograficamente
as populações (CARDENA, 2013).
Salzano e Hultz (2005) destacaram que o estudo da variabilidade genética da população é
importante por dois motivos: o primeiro que é possível identificar as origens e compreender a
história evolutiva e as peculiaridades genéticas de uma determinada população e o segundo é que
essas peculiaridades podem condicionar suscetibilidades diferenciais a doenças, sua
heterogeneidade, além de reações adversas a tratamentos farmacológicos.
Zanatta et al. (2008) ressaltaram que grande parte do conhecimento sobre a IU provém de
estudos com mulheres caucasianas. As revisões e recomendações vigentes sobre o manejo da IU
não fazem distinção entre as possíveis diferenças étnico-raciais na epidemiologia e fisiopatologia
da incontinência. Nesse sentido, o uso dos AIMs é uma das formas mais utilizadas para avaliar a
composição ancestral de uma população (D’ELIA, 2015).
Os marcadores moleculares informativos de ancestralidade podem ser classificados
quanto às características moleculares (diferentes variantes genéticas polimórficas) em: SNP do
inglês Single Nucleotide Polymorphisms (polimorfismo de um único nucleotídeo) e Indels
(inserções ou deleções de sequências de DNA), como as inserções Alu (DEBORTOLI, 2013). Os
Indels, de um ou mais nucleotídeos, são classificados como marcadores binários ou bialélicos os
quais se caracterizam por apresentarem apenas dois tipos de alelos (inserção ou deleção).
Atualmente o uso desses marcadores vem crescendo na área de genética de populações em seres
humanos (WEBER et al., 2002). Os SNPs, geralmente, ocorrem devido a substituições de
nucleotídeos não reparadas durante a replicação de DNA, sendo a maior parte proveniente de
mutações herdadas.
Os AIMs são caracterizados por possuírem um diferencial de frequência, em geral, maior
que 30% entre duas populações definidas étnica e geograficamente (PARRA et al.,1998;
BONILLA, 2004). A medida usada para estimar essa diferença é (δ) e corresponde ao valor
absoluto de cada diferença de frequência alélica ente duas populações mais a soma total de todos
os alelos do marcador dividido por dois. Quanto maior o valor de δ, mais informativo é o
marcador.
Os primeiros marcadores informativos de ancestralidade categorizados para humanos
foram FyNull, RB2300 e LPL com altos diferenciais de frequência entre africanos e europeus,
africanos e ameríndios e três loci DRD2, CKMM e PV92 que apresentam altos diferenciais de
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frequência entre ameríndios e dois outros grupos étnicos europeus e africanos (BONILLA, 2004;
GODINHO, 2008).
Teló (2010) comparou a ancestralidade genômica avaliada através de dois tipos de
marcadores em 203 indivíduos miscigenados da Bahia. Foram utilizados 8 microssatélites STRs
autossômicos (TH01, vWA31, D18S51, FGA, TPOX, D7S820, D3S1358, D8S1179) e 9 AIMs
(FYNull, LPL, AT3-I/D, Sb19.3, APO, PV92, CYP3A4, CKMM, GC-1F e GC-1S). As
contribuições africana, europeia e ameríndia observadas foram respectivamente 33,5%, 58,6% e
7,9% para os STRs e 45,08%, 45,16% e 9,75% para os AIMs, comprovando a miscigenação da
população.
Recentemente, vem crescendo o interesse em pesquisas para avaliar e estimar o nível de
miscigenação de populações, visto que a aplicação dos AIMs fornece importantes
esclarecimentos sobre a associação entre características genotípicas, fenotípicas e doenças como
melasma facial, doenças cardíacas, obesidade, câncer e hipertensão (PEREIRA, 2010; LINS et
al.,2012; CARDENA, 2013; D’ELIA, 2015; BONILLA, 2015).
No estudo de D’Elia (2015) realizado com 119 mulheres com melasma facial e 119
controles, todas apresentaram miscigenação quanto à ancestralidade genética. Os componentes
genéticos africano e europeu diferiram significativamente entre casos e controles (p<0,05),
confirmando a associação entre o componente ancestral genético africano e melasma facial em
mulheres.
Cardena (2013) avaliou a relação entre haplogrupos mitocondriais e ancestralidade
genômica em 503 pacientes com insuficiência cardíaca e 188 saudáveis. Os resultados de 48
marcadores autossômicos informativos de ancestralidade tipo indel sugeriram contribuições
semelhantes de ancestralidade genômica entre os grupos de pacientes e controles, evidenciando a
não estratificação populacional da amostra. Já a comparação com os haplogrupos mitocondriais
revelou uma associação dos haplogrupos africanos com o risco aumentado para o
desenvolvimento da insuficiência cardíaca.
Leite (2015) verificou a relação entre a ancestralidade genômica e a sorologia positiva e
negativa para amebíase em 318 casos e 178 controles. A subestruturação genômica da região
mostrou maior proporção de europeus (78,7%), seguida de ameríndios (12,4%) e africanos
(8,9%). A associação da ancestralidade à sorologia para amebíase revelou que tanto a
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ancestralidade africana quanto a ameríndia impactaram de forma significativa para a presença da
sorologia positiva.
Machado et al. (2008) estimaram a contribuição dos grupos ancestrais (africanos,
europeus e ameríndios) em 1.312 indivíduos da população da cidade de Salvador. Nesse estudo,
foram analisados os marcadores informativos de ancestralidade AT3-I/D, APO, SB19.3, PV92,
FYNull, LPL, CKMM, GC e CYP3A4. A estimativa de mistura populacional obtida, mostrou
contribuição africana de 49,17%, 36,34% europeia e 14,49% ameríndia demonstrando a
miscigenação nas amostras estudadas.
De acordo com Pereira (2010), os polimorfismos de sequência Alu apresentam alelos com
frequências muito diferentes entre grupos populacionais etnicamente distintos, por isso podem
ser usados para estimar a ancestralidade. Em sua análise com intuito de quantificar a mistura
étnica em amostras caso-controle, foram utilizados 30 marcadores e analisados 539 pacientes
coronariopatas (364 euro-brasileiros e 175 afro-brasileiros) e 302 controles (164 euro-brasileiros
e 138 afro-brasileiros) em todas as amostras a contribuição afro-americana foi maior, o que era
esperado devido à história de formação da população baiana.
Na literatura nacional e internacional não existem estudos, ao menos, publicados que
utilizem dados da composição e variabilidade genética em mulheres com incontinência urinária,
as associações realizadas são baseadas na cor autodeclarada, nesse sentido, os marcadores
analisados neste estudo encontram-se categorizados a seguir:
2.8.1 SNPs (LPL e RB2300)

O gene da lipoproteína lipase (LPL) está localizado no cromossomo 8, na região 8p21.3 e
possui 10 éxons com tamanho de 30kb. A LPL é uma enzima catalítica fundamental no
processamento dos triglicérides e VLDL (do inglês, very low density lipoproteins). Tem função
diretamente relacionada com os níveis de HDL e indiretamente com o níveis de triglicérides. As
variantes do gene LPL tem sido estudadas nas doenças cardiovasculares e síndromes
correlacionadas. Neste estudo, o polimorfismo no locus LPL é caracterizado por uma transição
de uma timina (T) para uma citosina (C) e encontra-se no íntron 6, onde o alelo T, também
conhecido como alelo LPL*1, encontra-se mais frequente em populações africanas.
(CAGATAYA, SUSLEYICI-DUMANB, CIFTCI; 2007).
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O gene do retinoblastoma 1 (RB2300) está localizado no cromossomo 13 na região
13q14.2 e codifica a proteína Rb, fundamental para a passagem da célula pelo ponto de restrição
G1/S do ciclo celular (HODGES, 2001). Neste estudo, o polimorfismo estudado no locus
Rb2300 é uma transição de uma citosina (C) para timina (T) onde o alelo C, também conhecido
como RB2300*1 encontra-se mais frequente nas populações africanas e europeias (PARRA et
al., 1998). Os polimorfismos nos genes (LPL e RB2300) refletem com maior precisão a história
evolutiva humana (ALVES, 2005).

2.8. 2 Inserção/deleção (AT3-I/D)

A antitrombina III (AT3) é um membro da família dos inibidores da serina proteinase. O
gene da AT3 localiza-se no cromossomo 1, na região 1q25.1, possui 19kb e sete éxons. Como
função, inativa irreversivelmente, várias proteinases de coagulação, tais como os fatores IXa, Xa,
XIIa e trombina. No presente estudo foi analisado a presença do polimorfismo de comprimento
de 76pb na região 5’ do éxon 1. A presença da inserção gera um fragmento de 572pb e
caracteriza o alelo AT3*1, mais frequente na população africana (LIU et al., 1995).
2.8.3 Inserções Alu (SB19.3, APO e PV92)
As inserções Alu são repetições intercalantes curtas (SINE, do inglês short interspersed
repetitive elements) diméricas de aproximadamente 300pb, e representam 10% do genoma
humano. Cada elemento Alu é um retrotransposon homólogo ao gene 7SL RNA e que se
movimenta através do genoma de primatas por um processo definido como retrotransposição. Os
polimorfismos de inserções Alu são marcadores ideais para estudos evolucionários humanos
porque a retrotransposição produz eventos de inserção irreversíveis e amplamente distribuídos,
cada qual com o estado ancestral conhecido (WATKINS et al., 2001).
A inserção Alu Sb19.3 pertence a subfamília Yb8 e está localizada no cromossomo 19 na
região 19p12 (ARCOT et al., 1998). O alelo Sb19.3*1 apresenta frequência elevada em europeus
e nativo-americanos. O locus Alu APO está próximo ao complexo de genes da apolipoproteína
AI-CIII-AIV no braço longo do cromossomo 11. O alelo APO*1 é mais frequente em nativos
americanos e europeus (KARATHANASIS et al.,1986).
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A inserção Alu PV92 localiza-se no cromossomo 16 (BATZER et al., 1994) e a
caracterização do alelo PV92*1 dá-se pela presença da inserção Alu que gera um fragmento de
aproximadamente 400pb, mais prevalente em populações de nativos americanos (LUIZON et al.,
2008).

HIPÓTESE

Existe diferença quanto ancestralidade genômica de mulheres no climatério com
incontinência urinária quando comparadas àquelas sem incontinência urinária.
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OBJETIVOS
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral:

Estimar a ancestralidade genômica em amostra de mulheres no climatério com incontinência
urinária e sem incontinência urinária utilizando seis Marcadores Informativos de
Ancestralidade (LPL, PV92, RB2300, APO, AT3 e SB19.3).

3.2 Objetivos Específicos:


Caracterizar as frequências alélicas de mulheres no climatério com incontinência urinária e
sem incontinência urinária;



Verificar a aderência ao equilíbrio de Hardy-Weinberg em amostra de mulheres no climatério
com incontinência urinária e sem incontinência urinária;



Comparar a ancestralidade genômica e a cor autodeclarada de mulheres no climatério com
incontinência urinária e sem incontinência urinária.



Verificar a associação dos fatores de risco (sociodemográficos, comportamentais, clínicos,
antropométricos, bioquímicos e obstétricos) para incontinência urinária em mulheres no
climatério com incontinência urinária e sem incontinência urinária.



Verificar a associação entre o diagnóstico de IU, tipos de IU e tempo de sintomatologia com a
etnia autodeclarada.

41

42

MATERIAL E MÉTODOS
4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo caso-controle de amostra por conveniência. O grupo caso foi
formado por mulheres no climatério com incontinência urinária de esforço, incontinência
urinária de urgência ou incontinência urinária mista diagnosticada pelo estudo urodinâmico. O
outro grupo, controle, foi composto por mulheres sem incontinência urinária.

4.2. Delineamento da amostra

A amostra foi constituída por mulheres no climatério na faixa etária de 45 a 70 anos. As
mulheres com incontinência urinária (casos), diagnosticadas através do estudo urodinâmico,
foram selecionadas em duas clínicas especializadas (Instituto de Urologia e Nefrologia e
Interface & Urologia) na cidade de Itabuna – Bahia. Para a composição dos controles foi
utilizada amostra previamente coletada pela Doutoranda Cristiane Alves de Carvalho do seu
projeto de doutorado, intitulado “Associação de marcadores genéticos e bioquímicos
relacionados à obesidade em um grupo de mulheres no climatério”, sob orientação da Prof.ª Dr.ª
Sandra Rocha Gadelha Melo. Assim, a amostra foi composta por 145 mulheres, sendo 52 casos e
93 controles.

Critérios de Inclusão

Para os casos foram incluídas mulheres entre 45 a 70 anos, com diagnóstico de
incontinência urinária aos esforços, urgência ou mista, confirmado por estudo urodinâmico. Para
os controles foram incluídas mulheres sem incontinência urinária, entre 45 a 70 anos.

Critérios de Exclusão
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Mulheres que se recusaram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), com incontinência urinária decorrente de doenças neurológicas ou IU indefinida, com
alterações cognitivas que dificultassem a compreensão dos procedimentos e aplicação dos
questionários, com neoplasia ou em tratamento para neoplasia.

Treinamento da equipe

Para levantamento dos dados como: aplicação dos questionários e avaliação
antropométrica a equipe foi composta por dois alunos de iniciação científica do curso de
Fisioterapia da Unime – Itabuna e dois alunos do curso de Biomedicina da Uesc - Ilhéus. A
equipe recebeu treinamento com aulas teóricas e práticas abrangendo as técnicas de entrevista, a
metodologia proposta para seleção das mulheres, o conteúdo dos questionários e antropometria.
Durante o treinamento, foram enfatizados os aspectos éticos envolvidos na abordagem
das mulheres e exposição teórica sobre a incontinência urinária. Os questionários foram
aplicados como entrevista individual a fim de evitar erros, o não entendimento das perguntas ou
excesso de variáveis que pudessem interferir no resultado final da pesquisa.

4.3 Aspectos éticos

Foi redigido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme as
normas do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (Apêndice A) explicitadas na
Resolução 196/96. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Estadual de Santa Cruz - UESC, com número de protocolo 466/2011, em 17 de janeiro de 2012
(Anexo A).

Primeira etapa do estudo: Seleção da amostra e Aplicação do questionário

A pesquisadora juntamente com duas alunas de iniciação científica da Unime - Itabuna se
dirigiram às clínicas nos turnos de funcionamento matutino, terça - feira, na Clínica Interface &
Urologia e vespertino, quinta - feira, no Instituto de Urologia e Nefrologia. Nesses dias eram
realizados os estudos urodinâmicos. As mulheres que aguardavam o atendimento para a
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realização da avaliação urodinâmica eram convidadas a participar do estudo e àquelas que
manifestavam interesse em participar era entregue o Termo de Consentimento Livre Esclarecido
– TCLE e em seguida era iniciada a entrevista e avaliação antropométrica.
Foram feitos esclarecimentos de que as mulheres poderiam se recusar a participarem do
estudo, parar a entrevista a qualquer momento, não responder a alguma pergunta do questionário
e que os dados obtidos eram sigilosos. A coleta de dados foi realizada através de um questionário
semiestruturado, desenhado especificamente para este estudo, que constou das seguintes
informações: aspectos relacionados à perda urinária e os possíveis fatores que influenciam na
etiologia da incontinência urinária (Apêndice B). A elaboração dos questionários foi baseada em
estudos realizados por Hunskaar et al. (2006); Waetjen et al. (2006); Towsend et al. (2011).
A aplicação dos questionários e avaliação antropométrica foram realizadas em 90
mulheres no climatério com diagnóstico de IU através da avaliação urodinâmica. Como a coleta
de sangue era realizada em momento posterior à entrevista para que as mulheres estivessem em
jejum por 12 horas a fim de serem analisadas as variáveis bioquímicas, devido ao fato de
algumas mulheres não residirem em Itabuna e outras não compareceram ao Laboratório não foi
possível a coleta de sangue periférico do total da amostra, sendo coletado de 52 mulheres que
compuseram os casos.

Segunda etapa do estudo: Avaliação clínica e bioquímica

Os parâmetros antropométricos foram obtidos utilizando métodos padrão. O peso
corporal foi medido em uma balança calibrada, da marca Britânia, modelo Corpus II com
precisão de 0,1 kg, os indivíduos foram pesados descalços e a altura foi medida com uma trena.
O IMC foi calculado como peso corporal (kg) dividido pela altura ao quadrado (m2) e
classificado conforme a 3ª Edição da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da
Síndrome Metabólica (ABESO) (2009-2010) no qual o IMC <18,5 kg/m² foi classificado como
baixo peso, entre 18,5 e 24,9 kg/m² peso normal; ≥25 kg/m² sobrepeso; entre 25 e 29,9 kg/m²
pré-obeso; entre 30 e 34,9 kg/m² obeso I; 35 a 39,9 kg/m² obeso II e ≥40 kg/m² obeso III.
A circunferência da cintura (CC) foi medida no ponto médio entre o último arco costal e
a crista ilíaca, com o indivíduo em pé e no ponto máximo da expiração normal, sendo
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considerado o valor igual ou superior a 80 cm em mulheres para risco de comorbidades (ABESO
2010).
A coleta de sangue periférico foi realizada conforme padronização dos laboratórios
LIDI, LAP e BIOLAB na cidade de Itabuna após 12 horas de jejum e sem a realização de
exercícios físicos por 24 horas, a avalição bioquímica seguiu a padronização dos mesmos, com
mensuração dos seguintes exames: Colesterol total (valor de referência < que 200 mg∕dL),
triglicérides (valor de referência < que 200 mg∕dL), HDL – (valor de risco para doença
coronariana < que 40 mg∕dL), LDL (valor de referência > 150 mg∕dL) e Glicemia de jejum (
valor de referência entre 70-99 mg∕dL).
Para a análise das dosagens foi utilizado soro sanguíneo e a metodologia empregada foi a
calorimetria enzimática de ponto final. No laboratório LIDI, o analisador automático usado foi o
CS-240 da Labtest, enquanto que nos laboratórios LAP e BIOLAB foi utilizado o analisador BT
Lyzer 150.

Terceira etapa do Estudo: Avaliação molecular
Coleta de sangue
Para extração do DNA genômico foram coletados 5 ml de sangue periférico, pelos
profissionais dos laboratórios, através de punção venosa utilizando tubo Vacuntainer com EDTA
como anticoagulante. As amostras de sangue foram armazenadas em freezers no Laboratório de
Farmacogenômica e Epidemiologia Molecular (LAFEM) da UESC até o momento da extração.

4.4 Extração e quantificação de DNA genômico
A extração de DNA genômico foi realizada a partir do buffy coat, na tentativa de obter
maior concentração de DNA por microlitro. As amostras de buffy coat foram separadas do
plasma e da papa de hemácias mediante centrifugação utilizando 8.000 rpm durante 15 minutos.
Após centrifugação, foram coletados 200μL de buffy coat e esses acondicionados em microtubos
devidamente marcados e armazenados a -20º C até o momento da extração de DNA. A partir
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disso, foi usado o Kit da Invitrogen® para a extração de DNA genômico conforme
especificações do fabricante. A quantificação da concentração de DNA de cada amostra foi
realizada no Nano Drop 1000 (Thermo Scientific) utilizando-se 1µL de cada, objetivando-se
padronizar as amostras para 100ng.
4.5 Marcadores informativos de ancestralidade (AIMs)

Neste trabalho foram analisados seis marcadores que se enquadram na definição de
AIMs, cinco (RB2300, LPL, AT3-I/D, Sb19.3 e APO) com valores de δ > 40% entre africanos e
europeus ou ameríndios e um (PV92) com δ > 40% entre ameríndios e africanos ou europeus
(PARRA et al., 1998; PARRA et al., 2001).
Para os loci dos marcadores analisados foi denominado de alelo *1 (ex., APO * 1) o
fragmento correspondente à banda de maior peso molecular observada no gel de agarose, devido
à presença de uma inserção (para os loci AT3-I/D, APO, PV92 e Sb19.3) ou à ausência de um
sítio de restrição (para os loci RB2300 e LPL), seguindo a convenção estabelecida em Parra et al.
(1998). Os primers, enzimas de restrição utilizadas, a localização citogenética dos loci analisados
no presente estudo estão relacionados na Tabela 3 (PARRA et al., 1998; SHRIVER et al., 2003).

4.6 Reação em cadeia de polimerase (PCR)
Os ensaios da PCR foram realizados em um volume total de 25 μL. Todos os reagentes
(Água, Tampão, dNTP – solução trabalho, primers – solução trabalho, MgCl2 e a Taq DNA
polimerase), com exceção do DNA, foram misturados em quantidade específica para cada locus
em um único tubo (mistura de reação) para garantir a homogeneidade das reações (Tabela 4).
Foram utilizados 12 primers para os seis marcadores.
Em cada microtubo de 0,2 mL foram pipetados 4 μL do DNA genômico, previamente
extraído. Para cada análise foi usado controle negativo contendo água no lugar do DNA
genômico. Em cada microtubo, sob a amostra, foram pipetados 21 μL da mistura de reação. O
termociclador utilizado foi o Biocycle da Applied Biosystems. A este passo seguiu-se o
programa correspondente a cada locus. Após o término da reação, o produto da PCR foi
guardado em geladeira (4Cº) até sua utilização.
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Tabela 3 - Localização citogenética, enzimas de restrição, sequência dos primers dos seis AIMs a serem
analisados e população com maior frequência do alelo * 1.
LOCUS

TIPO

RS

LOCALIZAÇÃO

SEQUÊNCIA DOS PRIMERS

FREQÜÊNCIA
DO ALELO*1

AT3-

indel

I/D

572pb

LPL

PvuII

rs3138521

1q25.1

BamHI

rs285

8p21.3

Ins.Alu

rs2252544

13q14.2

Ins.Alu

rs3138524

19p12

Ins.Alu
400pb

CAGGACAGCGGCCCGGAG

Africana

TCTAGCCCCAGATTTATGGTAACTG

Europeu

AAGCACAATTGGTTATTTTCTGAC

rs3138523

16q23.3

AACTGGGAAAATTTGAAGAGAAAGT

Ameríndio

TGAGTTCTCAACTCCTGTGTGTTAG

400pb
APO

Africana

CTGCAGACGCTCCGCCGT

~456pb
PV92

AGGCTTCACTCATCCGTGCCTCC
TTATGCTGCTTTAGACTCTTGTC

C>T
Sb19.3

Africana

GAGATAGTGTGATCTGAGGC

T>C
RB2300

CCACAGGTGTAACATTGTGT

rs3138522

11q23.3

AAGTGCTGTAGGCCATTTAGATTAG
AGTCTTCGATGACAGCGTATACAGA

Europeu e
Ameríndio

4.7 Reação de endonucleases de restrição

Para a detecção dos SNPs analisados no presente estudo (LPL, RB2300) foi utilizada a
técnica da PCR-RFLP. Esta consiste basicamente de um ensaio onde o produto da PCR é
posteriormente submetido à ação de endonuclease de restrição. Os primers utilizados na PCR
flanqueiam a região do gene que contém, ou não, o sítio de restrição específico da enzima
utilizada na reação de restrição para cada locus.
O indivíduo pode ser homozigoto para a presença do sítio de restrição da enzima
(genótipo *2/*2), heterozigoto (genótipo *1/*2), ou homozigoto para a ausência do sítio de
restrição (genótipo *1/*1). A reação de restrição foi feita em microtubos de PCR de 0,2μL para
cada amostra, ambas as séries contendo 5 μL de DNA previamente amplificado. O controle de
reação foi o DNA amplificado de um indivíduo ao qual foi submetido somente água e o tampão
comercial específico da enzima. O controle de leitura é o DNA amplificado de um indivíduo de
genótipo conhecido.
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Tabela 4 - Condições de PCR para os loci analisados no presente trabalho. Quantidade em μL suficiente para
uma reação.
Locus

Água

Tampão

DMSO

MgCl2

dNTP

Primers

Taq

(50mM)

(2,5mM)

(2,5 μM)

5U/μL

Sb19.3

13.30

2.5

-

1

2

2

0.2

APO

13.30

2.5

-

1

2

2

0.2

PV92

13.55

2.5

-

0.75

2

2

0.2

AT3 I/D

13.30

2.5

-

1

2

2

0.2

LPL

13.30

2.5

-

1

2

2

0.2

RB2300

12.55

2.5

1

0.75

2

2

0.2

Em microtubos tipo eppendorf de 1,5mL foi preparada a mistura de reação, na qual o
volume de cada componente utilizado foi multiplicado pelo número de amostras utilizadas na
reação. A mistura de reação foi constituída por 0,3 μL (3U) da enzima de restrição (10U/ μL),
1,0 μL do tampão de reação (específico para cada enzima) e 5,7 μL de água deionizada
autoclavada. O tampão de reação continha as condições de pH e salinidade ótimas para a
atividade da enzima de restrição, sendo estas condições específicas para cada enzima.
Aplicou-se 7 μL da mistura de reação em cada microtubo em conjunto com 5 μL da PCR
com o auxílio de uma micropipeta e ponteiras estéreis. Estes foram então levados a um banho maria ou ao Termociclador, à temperatura de atividade específica para a enzima de restrição
utilizada (geralmente 37ºC), por um período de 2 horas. Após este período os tubos foram
retirados do banho - maria e realizou-se um choque térmico para inativação da enzima com água
e gelo e conservaram-se os tubos em geladeira, sendo os fragmentos resultantes da reação de
restrição submetidos à eletroforese para detecção da presença ou ausência do sítio de restrição
investigado.

4.8 Genotipagem dos AIMs

Os produtos amplificados foram separados em gel de agarose a 2 e 3%. Após serem
retirados da eletroforese os géis foram visualizados no fotodocumentador da Loccus
Biotecnologia para análise do perfil eletroforético.
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Separação Eletroforética e Visualização das Bandas

Os produtos amplificados e oriundos das reações de restrição foram separados por
eletroforese em gel de agarose a 2 e 3% com tampão TBE. Os loci dos 6 marcadores foram
visualizados com GelRED Biotium, de acordo com especificações do fabricante.

4.9 Análise estatística

As análises das frequências alélicas de cada locus em cada amostra foram estimadas por
contagem direta, utilizando-se o programa GENEPOP (RAYMOND; ROUSSET, 1995). Para
aquisição da média ponderada das frequências alélicas das populações mundiais foi utilizado o
programa Microsoft Excel® 2010.
Foram realizados dois tipos de testes para verificar a aderência ao equilíbrio de HardyWeinberg. Testes globais realizados pelo teste exato de Fisher, assumindo-se independência
entre os loci utilizados: o teste multi-locus (que analisa as frequências genotípicas de todos os
loci em uma única população) e o teste multi-populacional (que analisa as frequências
genotípicas de um único locus, em todas as populações), utilizando-se o programa GENEPOP
(RAYMOND; ROUSSET, 1995).
As estimativas das proporções étnicas foram obtidas segundo o método de identidade
gênica e foram realizadas com o uso do programa ADMIX 3. O ajuste a este modelo é avaliado
pelo coeficiente de correlação múltipla (R2) entre as frequências alélicas nas populações híbridas
e aquelas das populações ancestrais (CHAKRABORTY, KAMBOH, FERRELL,1991).
As principais variáveis do estudo foram avaliadas através do teste de KolmogorovSmirnov. Como as variáveis contínuas apresentaram distribuição normal, os dados foram
apresentados em média e desvio-padrão. Já as variáveis categóricas foram apresentadas em
frequência absoluta e relativa. A comparação entre os dados contínuos dos grupos IU e o
controle foram realizados através do teste t de Student para amostras independentes, enquanto as
informações categóricas foram analisadas por meio do teste de qui-quadrado de Pearson. As
medidas de associação (razão de chances) entre algumas variáveis estudadas (idade, cor da pele,
renda familiar, escolaridade e profissão) e a IU foram calculadas através do Odds ratio (OR) e do
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intervalo de confiança de 95% (IC95%). Todas as análises e o processamento dos dados foram
realizados com o programa SPSS versão 17.0 (SPSS Inc., EUA). Em todos os casos as diferenças
foram consideradas significativas quando p<0,05.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5.1 Resultados e discussão das análises dos fatores de risco para incontinência urinária
entre mulheres no climatério com incontinência e sem incontinência urinária

Este é o primeiro estudo cujas mulheres com incontinência urinária foram caracterizadas
quanto aos marcadores genéticos informativos de ancestralidade. Os estudos recentes publicados
são limitados à etnia autodeclarada (FENNER et al., 2008; TOWNSEND et al., 2011;
SACOMORI et al., 2013; WU et al., 2015). Para realização deste foi utilizada uma amostra de
145 mulheres no climatério, sendo 52 mulheres com incontinência urinária, diagnosticadas a
partir da avaliação urodinâmica, e 93 mulheres sem incontinência urinária, na faixa etária de 45 a
70 anos.
Em relação à faixa etária, 53,8% (n=28) das pacientes com incontinência tinham idade
menor que 60 anos. De acordo com a etnia autodeclarada pelas mulheres com incontinência, as
mesmas foram classificadas como: 69,2% (n=36) pardas; 26,9% (n=14) brancas, e 3,8% (n=2)
pretas. Para as mulheres sem incontinência urinária 64,5% (n=60) pardas, 20,4% (n=19) como
brancas e 15,1% (n=14) pretas. Nenhuma mulher autodeclarou-se indígena em ambos os grupos.
Quanto à renda familiar no grupo de mulheres incontinentes, 59,6% (n=31) recebiam mais que 2
salários mínimos. Em relação à escolaridade no grupo de mulheres incontinentes, 53,8% (n=28)
tinham ensino fundamental completo e 71,2 % (n=37) eram economicamente ativas (dados
apresentados na Tabela 5).
Tabela 5 – Caracterização epidemiológica das mulheres no climatério sem incontinência e com incontinência
urinária.

Categorias
Idade

Grupo sem IU
N
(%)
70
75,2
23
24,7

Variáveis
Até 60
> 60

Grupo com IU
N
(%)
28
53,8
24
46,1

Etnia
Declarada

Branca
Parda
Preta

19
60
14

20,4
64,5
15,1

14
36
02

26,9
69,2
3,8

Renda Familiar

Até 2SM
> 2SM

34
59

36,5
63,5

21
31

40,4
59,6

Até fundamental
completo
Médio e Superior

47

50,5

28

53,8

46

49,5

24

46,2

74
19

79,6
20,4

37
15

71,2
28,8

Escolaridade

Profissão

Ativa
Aposentada
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Estudos apontam que as mudanças urogenitais decorrentes da idade em mulheres acima
de 60 anos representam fatores de risco importantes na gênese da incontinência urinária e
aumento da prevalência (THOM et al, 2010; ANH et al., 2011; EBBESEN et al.; 2013,
ZUMRUTBAS et al. 2014). Nosso estudo identificou que os casos de IU foram mais frequentes
em mulheres com menos de 60 anos divergindo dos estudos citados acima. Porém, no estudo de
Sturm et al. (2014) a prevalência de IU foi maior em mulheres na faixa etária de 31 a 40 anos
(32,8%). Resultado semelhante foi encontrado por Litman et al. (2007) que avaliando 3.205
mulheres com queixa de perda urinária, 33,5% das mulheres tinham entre 30 a 39 anos e 24,4%
entre 40 a 49 anos, não sendo observado aumento da prevalência de incontinência urinária com a
idade.
O IBGE (2000) definiu o significado atribuído ao termo “pardo” como pessoa com uma
mistura de cores de pele, seja essa miscigenação mulata (descendentes de brancos e negros),
cabocla (descendentes de brancos e ameríndios), cafuza (descendentes de negros e indígenas) ou
mestiça. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o percentual
de pardos é o que mais cresce na população brasileira. Em 2010, o IBGE identificou que mais de
82 milhões de brasileiros autodeclararam - se pardos, o que faz desse grupo racial o segundo
maior componente do povo brasileiro, depois apenas dos brancos. Estudos genéticos atuais
revelam que os pardos possuem ancestralidades europeia, indígena e africana, variando as
proporções de acordo com o indivíduo e a região (ABE - SANDES et al, 2010).
Leroy et al. (2012) destacaram que a prevalência da IU varia de acordo com o grupo
étnico-racial, sendo mais elevada em mulheres brancas, independente da faixa etária estudada.
Sacomori et al. (2013) identificaram na região Sul do Brasil, das 241 mulheres com
incontinência urinária, 74,3%, se autodeclararam brancas e 25,7% pardas/pretas/amarelas. No
estudo de Guarisi et al. (2001) realizado com 456 mulheres brasileiras na região Sudeste, entre as
mulheres com incontinência, 37,4% se autodeclararam brancas. Em nosso estudo, a frequência
de IU foi maior em mulheres que se autodeclararam pardas (69,2%), seguida das mulheres que se
autodeclararam brancas e pretas.
No estudo de Fenner et al. (2008) a prevalência de IU foi de 14,6% para as mulheres
negras e 33,1% para as mulheres brancas, com resultado significativo (p <0,001 ), no entanto, as
mulheres negras relataram maior número de episódios de perda urinária (p < 0,05). No estudo de
Waetjen et al. (2006) a etnia foi um fator de risco significativo para gênese da IU (p<0,001) com
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maior prevalência entre mulheres caucasianas e negras, seguidas de chinesas, japonesas e
hispânicas. Townsend et al. (2011) encontaram maior prevalência de IU em mulheres brancas
quando comparadas a negras e asiáticas (p< 0,05). Neste estudo a etnia autodeclarada não foi um
fator de risco associado à IU.
Dentre os indicadores mais importantes para mensurar nível socioecômico associado à
saúde da população destacam-se o grau de instrução, a renda familiar e a ocupação. Neste estudo,
não foi encontrada associação entre essas variáveis e o diagnóstico de IU. As medidas de
associação (razão de chances) entre as variáveis idade e etnia autodeclarada demonstraram que
não houve diferença estatística, conforme Tabela 6.

Tabela 6 - Comparação entre os fatores de risco sociodemográficos das mulheres no climatério sem
incontinência e com incontinência urinária.

Categorias
Idade

Etnia
Declarada

Renda
Familiar

Escolaridade

Profissão

Variáveis
Até 60
> 60

Grupo
sem IU
N
(%)
70
75,2
23
24,7

Grupo
com IU
N
(%)
28
53,8
24
46,1

Branca
Parda
Preta

19
60
14

20,4
64,5
15,1

14
36
02

Até 2SM
> 2SM

34
59

36,5
63,5

Até
fundamental
completo
Médio e
Superior

47

50,5

46

49,5

24

46,2

Ativa
Aposentada

74
19

79,6
20,4

37
15

71,2
28,8

p-value

OR

IC

0,949

1,028

0,435 - 2,432

26,9
69,2
3,8

0,446
0,228

0,728
2,297

0,322 - 1,647
0,595 - 8,876

21
31

40,4
59,6

0,947

0,974

0,447 - 2,124

28

53,8
0,879

0,944

0,447 - 1,992

0,321

-

-

N: Frequência Absoluta; %: Frequência Relativa; S: Sim; N: Não; SM: Salário Mínimo; IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

A depender da gravidade dos sintomas, a perda urinária pode demandar gastos com
absorventes, fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal e sanitário que comprometem a
renda familiar, principalmente para as mulheres de baixa renda (LOPES, HIGA; 2006).
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Minassian et al. (2012) ressaltaram que a gravidade dos sintomas da IU na maioria das
mulheres tem progressão lenta e estas acabam desenvolvendo mudanças comportamentais
adaptativas e estratégias que visam minimizar a perda urinária, como diminuição da ingestão de
água e uso de aborventes. Porém, ao passar do tempo, há piora da gravidade dos sintomas, os
comportamentos adaptativos são incapazes de controlar a perda urinária e como consequência a
IU causa impacto negativo na qualidade de vida. A partir desse momento, as mulheres passam a
procurar por cuidados médicos em estágio avançado não sendo mais possível o tratamento
conservador.
Sacomori et al. (2013) verificaram que a prevalência de incontinência urinária nas
mulheres com escolaridade baixa (ensino fundamental completo/incompleto) foi 1,59 vezes
maior que a prevalência observada entre as mulheres com escolaridade alta. Marques et al.
(2015) identificaram que a menor escolaridade (0 e 1 até 4 anos de estudo) esteve associada com
a maior prevalência da IU. Apesar de nosso estudo não ter encontrado resultado estatisticamente
significativo (p=0,879), é importante ressaltar que o baixo nível de escolaridade entre as
mulheres pode refletir na carência de informações sobre a IU, no acesso a medidas preventivas e
busca por tratamentos adequados, pois muitas mulheres acreditam que a perda urinária seja um
processo natural do envelhecimento.
A incontinência urinária é considerada um problema de saúde pública, pois além da alta
prevalência, do impacto social e psicológico, demanda custos econômicos diretos e indiretos
para a paciente, sistema de saúde, podendo implicar na produtividade econômica. No presente
estudo a maioria das mulheres com incontinência urinária 71,2% (n=37) eram economicamente
ativas e 59,6% (n=31) recebiam mais que dois salários mínimos. No estudo realizado por Fultz
et al. (2005) com 2.326 mulheres que apresentavam queixa de perda urinária, 89% eram
economicamente ativas. Os autores concluíram que a perda urinária foi altamente prevalente em
mulheres empregadas, consideradas economicamente ativas e as que apresentavam sintomas
graves relataram um impacto negativo no trabalho. Sugeriram, ainda, que estudos sobre a
prevalência e impacto da incontinência urinária em mulheres economicamente ativas poderão
ajudar na educação dos empregadores e dos empregados, podendo levar ao desenvolvimento de
melhores estratégias de gestão no ambiente de trabalho. Não foi verificada a associação para esta
variável no presente estudo.
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Quanto aos aspectos relacionados ao diagnóstico de incontinência urinária, conforme
avaliação urodinâmica, verificamos que: 63,5% (n=33) tinham IUE, 25% (n=13) IUU e 11,5%
(n=6) IUM; 55,8% (n=29) das mulheres relataram tempo de perda urinária entre 1 a 3 anos, e
apenas 13,5% (n=7) mulheres realizaram tratamento para IU, dentre estes 14,3% (n=1) cirurgia,
71,4% (n=4) fisioterapia e 14,3% (n=1) cirurgia e combinados (Tabela 7).
Tabela 7 – Aspectos relacionados ao diagnóstico de IU em uma amostra de mulheres no climatério quanto ao
tempo de perda urinária e realização de tratamento.

Grupo com IU

Variáveis avaliadas

n=52

%

IUM

6

11,5

IUE

33

63,5

IUU

13

25,0

<1

3

5,8

1a3

29

55,8

4a6

12

23,1

>7

8

15,4

Sim

7

13,5

Não

45

86,5

Cirurgia

1

14,3

Fisioterapia

5

71,4

Combinados

1

14,3

Tipo de IU

Tempo de perda da urina (anos)

Faz/fez tratamento para perda urinária

Tratamento para perda urinária*

N: Frequência Absoluta; %: Frequência Relativa; IUM: Incontinência Urinária Mista; IUE: Incontinência Urinária de Esforço;
IUU: Incontinência Urinária de Urgência; *Cálculo a partir do total de 7 pacientes que fazem/fizeram tratamento para perda
urinária.

Ardila (2015) analisou 181 mulheres com queixa de perda urinária, na faixa etária de 30 a
81 anos no Chile e identificou que 61,3% (n=111) das mulheres tinham IUE, 28,7% (n=32) IUM
e 9,9% (n=18) IUU. Do total de mulheres, apenas 10,7% (31) procuram por serviços médicos
para tratamento da IU, mesmo com 42,2% (n=76) apresentando sintomas severos da perda
urinária. Este estudo seguiu a tendência do resultado descrito acima, quanto à baixa procura por
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tratamento para IU, porém, não foi verificada a gravidade dos sintomas da perda urinária na
amostra estudada. No entanto, Barentsen et al. (2012) verificaram que em 225 mulheres com
incontinência 50,7% (n=114) tinham IUM, 28,4% (n=64) IUE e17,8% (n=40) IUU, divergindo
dos nossos resultados, cujos tipos de maior prevalência foram IUE, IUU e IUM com 63,5%,
25% e 11,5%, respectivamente.
No estudo de Santos e Santos (2010) o tempo de sintomatologia da perda urinária foi de 1
a 3 anos. Araújo (2009) encontrou um tempo médio de 4,3 anos. Nosso estudo revelou que
55,8% (n=29) das mulheres sofriam com sintomatologia entre 1 a 3 anos até procurarem por
cuidados médicos, 23,1% (n=12) entre 4 a 6 anos e 15,4% (n=8) há mais de sete anos. Esses
dados são bem representativos, considerando que nesse período pode ter acontecido o
agravamento dos sintomas, que o tratamento conservador não será mais possível de ser realizado
e a perda urinária pode causar impacto negativo na qualidade de vida, além de impacto
econômico.
Ushiroyama e Ueki (1999) revelaram que de 795 mulheres questionadas sobre a
realização de tratamento médico para IU, apenas 10,9% (n=87) relataram que tinham vontade de
realizá-lo. Foi observado, ainda, que muitas mulheres não procuravam o tratamento médico por
se sentirem envergonhadas ou por acreditarem que era uma condição própria do envelhecimento,
no entanto, sofriam desnecessariamente devido à gravidade dos sintomas.
Os dados obstétricos e ginecológicos revelaram que a maioria das mulheres 71,2% (n=37)
com incontinência urinária estava na pós-menopausa, 71,2% (n=37) tiveram entre 1 a 3
gestações, 65,4% (n=34) maior número de partos normal, 11,5% (n=6) realizaram episiotomia e
em nenhum parto foi utilizado fórceps, 59,6% (n=31) realizaram algum tipo de cirurgia
ginecológica e 80,8% (n=42) não faziam uso de terapia de reposição hormonal. Entre esses
fatores, houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) nas variáveis via de parto cesáreo
e cirurgias ginecológicas, dados observados na Tabela 8.
No estudo de Findink et al. (2013) realizado com 584 mulheres com incontinência
urinária sendo 272 com queixa de perda urinária aos esforços e 312 com queixa de perda urinária
de urgência, um dos fatores de risco associado com a queixa de perda urinária foi a via de parto
normal (p<0,05) contrapondo ao resultado deste estudo. Wesnes et al. (2006) destacaram que a
prevalência de perda urinária nas mulheres submetidas ao parto cesáreo pode estar associada
com a maior circunferência da cabeça da criança, maior idade e IMC da mãe quando comparado
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com as gestantes que tiveram partos por via vaginal. Em nosso estudo não foi possível realizar
essas associações. No estudo de Fritel et al. (2008) realizado com 307 mulheres, os fatores de
risco associados com a queixa de perda urinária aos esforços foram a idade da gestante maior
que 30 anos, parto cesáreo e tempo de trabalho de parto maior que 8 horas (p<0,05). A utilização
de fórceps não foi associada com a sintomatologia de perda urinária seguindo o resultado deste
estudo.
Tabela 8 – Comparação entre os dados obstétricos e ginecológicos de mulheres no climatério sem
incontinência e com incontinência urinária.

Variáveis avaliadas
Estado menopausal
Pré
Peri
Pós
N° de gestações
1a3
3a5
5a7
>7
N° de partos
1a3
3a5
5a7
>7
Parto cesáreo (quantidade)
1a3
3a5
Parto normal (quantidade)
1a3
3a5
5a7
>7
Utilizou fórceps
Sim
Não
Episiotomia
Sim
Não

Grupo sem IU
(n=93)
N
%

Grupo com IU
(n=52)
N
%

p

12
06
75

12,9
6,50
80,6

13
02
37

25,0
3,80
71,2

0,163

75
09
09
-

80,6
9,70
9,70
-

37
08
05
02

71,2
15,4
9,60
3,80

0,180

77
06
10
-

82,8
6,50
10,8
-

41
07
03
01

78,8
13,5
5,80
1,90

0,203

24
-

25,8
-

15
03

28,8
5,80

0,032

70
06
07
-

75,3
6,50
7,50
-

34
06
02
01

65,4
11,5
3,80
1,90

0,276

02
91

2,20
98,7

52

100

0,287

08
85

8,60
91,4

06
46

11,5
88,5

0,566
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Fez cirurgia ginecológica
Sim
Não
Ooforectomia
Sim
Não
Histerectomia
Sim
Não
Laqueadura
Sim
Não
TRH
Sim
Não
Já usou
Nunca usou

08
85

8,60
91,4

31
21

59,6
40,4

0,000*

02
91

2,20
97,8

06
46

11,5
88,5

0,018*

07
86

7,50
92,5

20
32

38,5
61,5

0,000*

03
90

3,20
96,8

15
37

28,8
71,2

0,000*

06
87
-

6,50
93,5
-

07
42
01
02

13,5
80,8
1,90
3,80

0,050

N: Frequência Absoluta; %: Frequência Relativa; IU: Incontinência Urinária. TRH: Terapia de Reposição Hormonal. * Tem resultado
estatístico.

Quanto à associação entre cirurgia ginecológica e incontinência urinária, de acordo
com Davi et al. (2009), a histerectomia pode comprometer a anatomia, o suprimento vascular e
nervoso das estruturas pélvicas, podendo estar associada com a perda da sensação vesical,
instabilidade do detrusor e incontinência urinária de esforço. Em nosso estudo, os três tipos de
cirurgia histerectomia, laqueadura e ooforectomia apresentaram resultados significativos (p <
0,01). Perez et al. (2013) avaliaram 1.307 mulheres com idade entre 25 e 54 anos, a prevalência
de IU foi 18,4% e entre os fatores de risco associados a histerectomia foi um deles (p < 0,05).
No estudo de Ahn et al. (2011) realizado com 80 mulheres, a deficiência dos hormônios
estradiol e

folículo estimulante (FSH) foram associados com a sintomatologia de IUE e

parâmetros da avaliação urodinâmica. De acordo com Gopal et al. (2008) e Weber et al. (2015)
apesar das evidências existentes sobre a função que o estrogênio desenvolve na função urinária
nas mulheres em condições normais, os estudos são controversos quanto ao uso da terapia de
reposição hormonal com estrogênio para o tratamento ou prevenção da incontinência urinária.
Batista et al. (2013) após estudo de revisão sistemática sugeriram que a TRH com estrogênio
pode levar a uma melhora da função dos músculos do assoalho pélvico, assim como da
incontinência urinária em todos os tipos de IU, mas principalmente, da urge-incontinência. Não
foi verificada a associação entre TRH e IU no presente estudo.
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No grupo de mulheres com incontinência, 61,5% (n=32) informaram que não
praticavam atividade física. Quanto ao hábito de fumar, 3,8% (n=2) eram fumantes atualmente,
80,8% (n=42) nunca fumaram e 15,4% (n=8) fumaram no passado, dados apresentados na
Tabela 9.
Tabela 9 – Comparação entre os dados comportamentais de mulheres no climatério com incontinência
urinária e sem incontinência urinária.

Variáveis avaliadas
Atividade física
Sim
Não
Frequência da atividade física*
1 vez por semana
2 vezes semana
3 vezes semana
Diariamente
Tipo de atividade física*
Aeróbico
Combinado
Outras
Hábito de fumar
Sim
Não
No passado

Grupo sem IU
(n=93)
N
%

Grupo com IU
(n=52)
N
%

p

41
52

44,1
55,9

20
32

38,5
61,5

0,511

01
07
15
18

2,40
17,1
36,6
43,9

02
10
08

10,0
50,0
40,0

0,663

20
21
-

48,8
51,2
-

13
06
01

65,0
30,0
5,00

0,131

07
85
01

7,50
91,4
1,1

02
42
08

3,80
80,8
15,4

0,002*

N: Frequência Absoluta; %: Frequência Relativa; IU: Incontinência Urinária. *: Dados referem-se ao total de n = 41 mulheres no
grupo Controle e n =20 no Grupo IU que realizaram atividade física.

Nyggard et al. (2012) relataram que pelos menos 30% das mulheres podem apresentar
perda urinária durante a realização de exercícios físicos, devido ao aumento da pressão intraabdominal que repercute na pressão de fechamento uretral, na ausência de contração do músculo
detrusor, porém não apresentam esses sintomas durante as atividades de vida diária. Como
consequência, muitas mulheres passam a evitar a realização do exercício físico, devido ao
constrangimento e medo da perda involuntária de urina e acabam por adquirir outras morbidades
como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes mellitus, obesidade e osteoporose. Neste
estudo, não foi observada diferença estatisticamente significativa quanto à prática regular de
atividade física, frequência e tipo de atividade. Qiu et al. (2011) verificaram que a associação
entre atividade física recreacional foi inversamente associada à incontinência urinária (p <0,001).
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No presente estudo, houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,002) em
relação ao hábito de fumar. De acordo com Arshiya et al. (2015) o fumo pode ter efeito direto ou
indireto na bexiga, na uretra e nas estruturas que sustentam o assoalho pélvivo. Quando
associado à tosse crônica pode causar danos ao sistema de sustentação do trato urinário inferior,
devido ao aumento constante da pressão intra-abdominal, que propicia ou mesmo agrava os
sintomas de IUE. No estudo caso-controle realizado por Sioutis et al. ( 2011) com 45 casos e 45
controles, o hábito de fumar não foi uma variável associada com a perda urinária, assim como no
estudo caso-controle de Feiner et al. (2009), incluindo 36 casos e 36 controles, não verificaram
associação (p>0,05).
A avaliação antropométrica apontou que no grupo de mulheres incontinentes 50% (n=26)
eram obesas e 80,8% (n=42) tinham a medida da circunferência de cintura maior que 80cm. No
grupo sem incontinência 39,8% (n=37) apresentavam sobrepeso e 72% (n=67) a medida da
circunferência de cintura foi maior que 80cm, dados apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 - Comparação entre as variáveis antropométricas dos grupos de mulheres no climatério sem
incontinência e com incontinência urinária.

Grupo sem IU
(n=93)

Grupo com IU
(n=52)

p

Peso (kg)

70,00±15,08

75,02±15,75

0,061

Altura (cm)

158,06±5,57

149,76±37,71

0,039*

IMC (absoluto)

28,06±5,86

29,74±5,94

0,101

CC (cm)

87,03±13,24

93,15±17,14

0,018*

-

-

0,013*

Normal

32 (34,4)

12 (23,1)

Sobrepeso

37 (39,8)

14 (26,9)

Obeso

24 (25,8)

26 (50,0)

<80

26 (28,0)

10 (19,2)

>80

67 (72,0)

42 (80,8)

Variáveis avaliadas
Dados antropométricos

IMC Categórico, n (%)
Desnutrido

CC categórico (cm), n (%)
0,243

Resultados antropométricos apresentados em média±desvio padrão, exceto quanto ao IMC/CC categórico; n (%): Frequência
Absoluta (Frequência Relativa); IU: Incontinência Urinária. *: Indica Significância Estatística.
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Verificou-se na avaliação antropométrica que a média da circunferência de cintura
apresentou diferença estatisticamente significativa (p=0,018), com média para o grupo com
incontinência de 93,15±17,14 e no grupo sem IU 87,03+13,24. Em relação ao IMC, quando ele
foi categorizado, observou-se diferença entre os dois grupos (p=0,013). O grupo com
incontinência tinha 50% (n=26) das mulheres categorizadas como obesas, contra 25,8% (n= 24)
no grupo sem incontinência urinária. Corroborando com nossos resultados, no estudo realizado
por Qiu et al. (2011) o IMC e a medida da circunferência da cintura foram associados à
incontinência urinária (p < 0,05), principalmente em mulheres com IUE.
Gopal et al. (2008) analisaram que o IMC maior que 35 foi associado ao aumento dos
sintomas da IU. O estudo realizado por Palma et al. (2014) encontrou associação positiva entre o
aumento do IMC e os sintomas de bexiga hiperativa. No estudo de Pinto et al. (2012) realizado
com 338 mulheres com IMC igual a 36 ± 6 kg /m2, a frequência de episódios de perda urinária
foi de 24 ± 18 por semana. No estudo de Virtuoso, Menezes e Mazo (2015) 86,8% (n=132) das
mulheres com IU apresentaram circunferência de cintura aumentada, porém essa diferença não
foi significativa (p=0,07).
Os resultados da Tabela 11 demonstraram que a maioria das mulheres incontinentes
possuem níveis de LDL (80,8%; n=42), HDL (98,1%; n=51), Colesterol Total (73,1%; n=38),
Triglicerídeos (90,4%; n=47) e Glicemia (65,4%; n=34) dentro dos limites desejáveis. Do total,
15,4% (n=8) autodeclararam - se diabéticas e 51,9% (n=27) hipertensas.
As mulheres com incontinência urinária apresentaram valores mais baixos de colesterol
total (73,1% com resultados < 200mg/dL) quando comparadas com o grupo de mulheres sem
incontinência. O nível de colesterol total apresentou diferença estatisticamente significativa
(p=0,006), porém, os dados clínicos autodeclarados de hipertensão e diabetes melittus não foram
estatisticamente significativos. No estudo realizado por Oliveira, Marinheiro e Silva (2011) as
mulheres diabéticas apresentaram maior prevalência de alterações urodinâmicas do que as
mulheres não diabéticas, porém, não houve associação entre o diabetes mellitus e as alterações
de contratilidade do detrusor (p=0,80).
No entanto, Fuganti, Gowdy e Santiago (2011) encontraram diferença significativa entre
os fatores de risco diabetes mellitus, vias de parto normal/cesáreo e hábito de fumar em relação a
pressão intravesical de mulheres com e sem incontinência. Nesse estudo, a hipertensão arterial
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não representou um fator de risco, apesar da alta prevalência. Já no estudo de Virtuoso, Menezes
e Mazo (2015) quanto aos dados clínicos, a hipertensão arterial apresentou resultado
estatisticamente significativo (p < 0,05) assim como o uso de diuréticos. A diabetes melittus não
representou um fator de risco. O nível de colesterol total elevado foi um dado isolado, no
presente estudo, não havendo estudos que tenham verificado essa associação.
Tabela 11 - Comparação entre as variáveis bioquímicas e clínicas de mulheres no climatério sem
incontinência e com incontinência urinária.

Variáveis avaliadas

LDL, média±DP

Grupo sem IU

Grupo com IU

(n=93)

(n=52)

127,09±34,04

128,91±37,35

0,765

0,637

p

LDL, n (%)
< 150

72 (77,4)

42 (80,8)

> 150

21 (22,6)

10 (19,2)

HDL, média±DP

52,61±14,44

51,02±9,25

0,477

0,222

HDL, n (%)
< 40

06 (6,50)

01 (1,90)

> 40

87 (93,5)

51 (98,1)

Colesterol total, média±DP

200,67±39,20

188,15±45,35

0,084

0,006*

Colesterol total, n (%)
< 200

46 (49,5)

38 (73,1)

> 200

47 (50,5)

14 (26,9)

Triglicerídeos, média±DP

131,27±59,47

142,84±43,66

0,221

< 200

83 (89,2)

47 (90,4)

0,829

> 200

10 (10,8)

5 (9,60)

102,13±24,99

110,98±58,09

0,205

< 99

53 (57,0)

34 (65,4)

0,322

> 99

40 (43,0)

18 (34,6)

Triglicerídeos, n (%)

Glicemia, média±DP
Glicemia, n (%)

Diabetes mellitus, n (%)
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Sim

17 (18,3)

08 (15,4)

Não

76 (81,7)

44 (84,6)

Sim

43 (46,2)

27 (51,9)

Não

50 (53,8)

25 (48,1)

0,658

Hipertensão arterial, n (%)
0,511

n (%): Frequência Absoluta (Frequência Relativa); IU: Incontinência Urinária. *: Indica Significância Estatística.

Quando comparado o tipo de incontinência urinária com a etnia autodeclarada a IUE foi
mais frequente entre as mulheres pardas 63,9 % (n=23), seguida das mulheres brancas 71,4%
(n=10), não havendo casos nas mulheres que se autodeclararam pretas. A IUU e IUM, também,
foram mais frequentes nas mulheres que autodeclaram pardas 27,8% (n=10) e 8,30% (n=3)
respectivamente. Nenhuma mulher com incontinência urinária se autodeclarou índigena, Tabela
12.

Tabela 12- Associação entre as variáveis tipos de IU e tempo de perda urinária com a etnia autodeclarada em
mulheres no climatério com incontinência urinária.

Variáveis
Avaliadas
Tipo de IU
IUM
IUE
IUU
Tempo de
perda urinária
< 1 ano
1 a 3 anos
3 a 5 anos
> 7 anos

Cor Branca
N
%

Cor Parda
N
%

Cor Preta
N
%

p

02
10
02

14,3
71,4
14,3

03
23
10

8,30
63,9
27,8

01
01

50,0
50,0

0,228

01
09
01
03

7,10
64,3
7,10
21,4

02
20
10
4

5,60
55,6
27,8
11,1

01
01

50,0
50,0

0,391

N: Frequência Absoluta; %: Frequência Relativa; IU: Incontinência Urinária; IUE: Incontinência Urinária de Esforço; IUM:
Incontinência Urinária Mista e IUU: Incontinência Urinária de Urgência.

Neste estudo, o tipo de incontinência urinária e o tempo de sintomatologia não foram
associados com a etnia (p>0,05). Tennstedt et al. (2008) encontraram associação significativa
entre a etnia autodeclarada branca e o tipo de IUM (p=0,03). No estudo de Thon et al. (2006) a
IUE foi o tipo de maior prevalência em mulheres de etnia autodeclarada hispânica. Estas
apresentaram 1,56 mais chances de terem IU quando comparadas as mulheres brancas, negras e
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asiática-americanas. No estudo de Fenner et al. (2008) a associação entre o tipo de IU e a etnia
autodeclarada revelou que a IUE teve maior prevalência nas mulheres brancas (39,2%) e a IUM
nas mulheres negras (28,1%) com p < 0,01. Possivelmente, as diferenças encontradas nesses
resultados se devam a classificação da etnia autodeclarada, por ser um marcador subjetivo, o que
reforça a necessidade do conhecimento da ancestralidade genômica desses grupos estudados.
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5.2 Resultados e discussão da análise entre etnia autodeclarada e ancestralidade genômica
em grupo de mulheres no climatério sem incontinência e com incontinência urinária
Como resultados da genotipagem, o padrão de bandas encontrado para os alelos APO*1,
Sb19.3*1,PV92*1, AT3*1, LPL*1 e RB2300*1 estudados, estão demonstrados nas Figuras 2 a 7.

400pb

110pb
Figura 2 - Padrão de bandas observado para o marcador APO. Nas raias
1, 2, 3,4, 6, 8, 9, 10 encontram-se indivíduos homozigotos para inserção
(+/+). Nas raias 5 e 7 indivíduos heterozigotos (+/-). Fonte: Dados da
pesquisa.

456pb
156pb

Figura 3 – Padrão de bandas observado para o marcador SB19.3. Nas raias
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encontram-se indivíduos homozigotos para inserção (+/+).
Na raia 2 homozigoto para ausência de inserção (-/-). Nas raias 9 e 10
heterozigotos (+/-). Fonte: Dados da pesquisa.
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400pb

110pb
Figura 4 – Padrão de bandas observado para o marcador PV92. Na raia 9
encontra-se indivíduo homozigoto para inserção (+/+). Nas raias 3, 4, 5 e 8
heterozigotos e nas raias 1,2,6 e 7 homozigotos para ausência da inserção. Fonte:
Dados da pesquisa.

572pb
496pb

Figura 5 - Padrão de bandas observado no marcador AT3I/D. Nas raias 1,5,8
encontram-se indivíduos homozigotos para inserção (+/+). Nas raias 2,4 e 7
heterozigotos e nas raias 3 e 6 homozigotos para deleção. Fonte: Dados da
pesquisa.

319pb
161 + 158pb
Figura 6 – Padrão de bandas observado no marcador LPL. Nas raias 1, 2, 4
encontram-se indivíduos homozigotos para ausência do sítio de restrição (+/+).
Nas raias 3, 5, 6, 7 e 8 heterozigotos. Nas 68
raias 9 e 10 homozigotos para
presença do sítio de restrição (-/-). Fonte: Dados da pesquisa.

180pb
130pb
50pb

Figura 7 - Padrão de bandas observado no marcador RB2300. Na raia 2
encontram-se indivíduo homozigoto para ausência do sítio de restrição
(+/+). Nas raias 3 e 4 homozigotos para presença do sítio de restrição (-/). Na raia 1 heterozigoto. Fonte: Dados da pesquisa.

A comparação das distribuições das frequências alélicas entre as duas amostras
demonstrou que os alelos APO*1, SB19.3 e LPL* foram mais frequentes no grupo de mulheres
com incontinência urinária, enquanto no grupo sem incontinência foram os alelos APO*1,
SB19.3 e RB2300*1. Quando comparados os grupos, apenas os alelos PV92*1 e LPL*1 foram
mais frequentes nas mulheres com incontinência urinária, enquanto os alelos APO*1, SB19.3*1,
AT3*1 e RB2300*1 apresentaram resultados semelhantes (Tabela 13 e Figura 8).
Tabela 13 – Frequências do alelo*1 em mulheres no climatério sem incontinência e com incontinência
urinária.

Loci

Grupo sem IU
n=143

Grupo com IU
n=52

Total Geral

PV92*1
APO*1

0,206
0,867

0,324
0,882

0,53
1,75

SB19.3*1

0,734

0,784

1,52

AT3*1

0,351

0,382

0,73

RB2300*1
LPL*1

0,544
0,500

0,570

1,11
1,15

0,653
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Figura 8 – Comparação das frequências dos alelos PV92*1, APO*1, Sb19.3*1, AT3*1, RB2300*1 e
LPL*1 em mulheres com incontinência e sem incontinência urinária.

O diferencial de frequência (δ) entre os grupos étnicos – raciais mundiais e as amostras
de mulheres com e sem incontinência urinária está demonstrado na Tabela 14. Os loci LPL e AT3
no grupo sem incontinência urinária foram os que apresentaram maior diferencial de frequência
AIMs

Casos

Contr.

Afr.

Eur.

Amer.

Casos/
Afr.

Casos/
Eur.

Casos/
Amer.

Contr./
Afr.

Contr./
Eur.

Contr./
Amer.

PV92

0,324

0,206

0,225

0,152

0,792

0,099

0,172

0,468

0,019

0,054

0,586

APO

0,882

0,867

0,420

0,925

0,977

0,462

0,043

0,095

0,447

0,058

0,11

SB19.3

0,784

0,734

0,415

0,903

0,645

0,369

0,119

0,139

0,319

0,169

0,089

AT3

0,382

0,351

0,858

0,282

0,061

0,476

0,1

0,321

0,507

0,069

0,29

RB2300

0,570

0,544

0,926

0,315

0,175

0,356

0,255

0,395

0,382

0,229

0,369

LPL

0,653

0,500

0,971

0,492

0,442

0,318

0,161

0,211

0,471

0,008

0,058

entre todos os loci analisados (Figuras 9 e 10).
Tabela 14 – Diferencial de frequência (δ) dos loci AIMS entre os grupos étnicos mundiais: Africano (AFR),
70incontinência urinária e com incontinência urinária.
Europeu (EUR) e Ameríndio (AMR) e as mulheres sem
Valores > 50% estão destacados em negrito.

Figura 9- Diferencial de frequência (δ) dos alelos PV92*1, APO*1, Sb19.3*1, AT3*1, RB2300*1 e LPL*1
em mulheres com incontinência e sem incontinência urinária.

Figura10 - Diferencial de frequência (δ) dos alelos PV92*1, APO*1, Sb19.3*1, AT3*1, RB2300*1 e LPL*1
em mulheres com incontinência e sem incontinência urinária e entre grupos étnicos mundiais.
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Abé - Sandes et al. (2010) analisaram a ancestralidade genética de 517 indivíduos
infectados pelo HIV-1 e 1.200 soronegativos, sendo os infectados pelo HIV-1 provenientes de
diversas regiões da Bahia. Foram utilizados os AIMs (LPL, APO, PV92, SB19.3, AT3, CYP3A4,
CKMM, GC - S, GC - F, e FYnull). A frequência do alelo *1 (presença da inserção ou ausência
do sítio de restrição) nessas populações foi maior no locus APO e SB19. 3. Teló (2010) estudou a
ancestralidade genômica em 203 indivíduos em Salvador, a frequência dos alelos foi maior no
locus APO e LPL. Oliveira (2012) avaliou 102 homens diagnosticados com câncer de próstata e
109 controles em uma subamostra da população de Ilhéus e Itabuna, a frequência dos alelos foi
maior no locus SB19. 3 e APO.
O marcador de ancestralidade PV92 é mais frequente na população de ameríndios, o LPL
na população de africanos, Sb19.3 na população de europeus e o APO na população de europeus
e ameríndios (PARRA et al., 1998). No presente estudo, realizado com mulheres no climatério a
frequência dos alelos foi maior no locus PV92 e LPL no grupo com incontinência comparado ao
grupo sem incontinência, até o momento nenhum estudo foi encontrado caracterizando as
mulheres com incontinência urinária quanto à ancestralidade genômica. Os estudos são
realizados a partir da etnia autodeclarada não sendo possíveis as comparações e discussões entre
os resultados utilizando amostras com a mesma característica clínica quanto ao diagnóstico de
IU.
Aderência ao Equilíbrio de Hardy – Weinberg

As estimativas de aderência ao equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) dos seis loci
analisados encontram-se nas Tabelas 15 e 16. Observou-se apenas um desvio nas mulheres com
incontinência urinária para o locus LPL. Testes mais sensíveis foram aplicados com o objetivo de
explicar se os desvios observados ocorreram pela ausência ou pelo excesso de heterozigotos.
Entre as mulheres com incontinência e sem incontinência urinária para os seis loci estudados, no
teste multi-locus foi verificado valor altamente significativo para as com incontinência (p=0,006)
sugerindo um déficit de heterozigotos, enquanto, no teste multi-populacional os resultados não
foram significativos.
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Tabela 15 - Probabilidades de desvio casual segundo teste exato (Guo e Thompson, 1992) para a verificação
do equilíbrio de Hardy-Weinberg (déficit de heterozigotos). Os valores significativos (p < 0,05) estão
destacados em negrito.

Amostra

PV92

APO

SB19.3

AT3

Casos IU

0,199

0,121

0,733

0,242

Controles

0,300

0,843

0,494

0,318

Multi-Populacional

0,083

0,173

0,444

0,130

RB2300

LPL

Multi - locus

0,416

0,045

0,006

0,901

0,944

0,691

0,665

0,457

0,000

Tabela 16- Probabilidades de desvio casual segundo teste exato (Guo e Thompson, 1992) para a verificação do
equilíbrio de Hardy-Weinberg (excesso de heterozigotos).

Amostra

PV92

APO

SB19.3

AT3

RB2300

LPL

Multilocus

Casos

0,931

0,987

0,590

0,903

0,784

0,989

0,993

Controles

0,873

0,498

0,704

0,821

0,192

0,116

0,309

Multi-

0,916

0,827

0,556

0,870

0,335

0,543

0,000

Populacional

Côrrea (2010) também não encontrou adesão ao equilíbrio de Hardy-Weinberg em seu
estudo. Esse resultado foi relacionado com o predomínio de homozigotos nos loci GC e FY-null,
provavelmente, devido ao viés amostral, apesar da amostra escolhida em seu estudo ser
proveniente de uma instituição pública. Machado et al. (2008) também não encontraram adesão
ao equilíbrio de Hardy-Weinberg em amostras aleatórias representativas da população de
Salvador. Concluíram que a escolha não completamente randômica, mesmo sendo aleatória, das
amostras utilizadas no estudo pode ter contribuído para favorecer a coleta de amostras de
indivíduos com percentual maior de determinada ancestralidade.
Os resultados apresentados corroboraram com os do presente estudo, e podem ser justificadas
pelo pequeno tamanho amostral e pelos critérios de inclusão, pois praticamente todas as
pacientes foram provenientes de clínicas particulares o que pode ter favorecido a coleta de
indivíduos com percentual maior de alguma ancestralidade. Outra explicação para o excesso de
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homozigotos poderia ser o casamento preferencial entre indivíduos de um mesmo grupo étnico
direcionando o fluxo gênico para a manutenção desses genótipos na população (RAYMOND;
ROUSSET; 1995).

Mistura Étnica

Os valores percentuais da ancestralidade genômica foram semelhantes nas amostras de
mulheres com incontinência e sem incontinência urinária. Entre as mulheres com incontinência,
a contribuição africana foi 24%, a europeia 66% e ameríndia 10% e nas amostras sem
incontinência urinária a contribuição africana foi 22%, a europeia 68% e ameríndia 10% (Tabela
17 e Figura 11). Com base nos seis loci AIMs (APO, PV92, Sb19.3, AT3I/D, LPL e RB2300) as
mulheres com incontinência e sem incontinência urinária apresentaram valores consistentes com
o modelo trí-hibrido, com contribuição ameríndia inferior à contribuição africana e europeia.
Tabela 17 – Proporção de contribuição africana, europeia e ameríndia (estimativa de mistura) em mulheres
sem incontinência urinária e com incontinência urinária.

Grupo sem IU

Grupo com IU

Contribuição

M

s.e

M

s.e

Africana

0.22

0.010

0.24

0.626

Europeia

0.68

0.041

0.66

0.183

Ameríndia

0.10

0.034

0.10

0.145

R2

99,98

99,98

M = mistura étnica; R2 = Coeficiente de correlação múltipla; s.e = erro-padrão.
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Figura 11- Proporção de contribuição africana, europeia e ameríndia (estimativa de mistura) em mulheres com
incontinência e sem incontinência urinária.

Na tabela 18 são apresentados os dados agrupados das mulheres com incontinência e sem
incontinência urinária de acordo com AIMs e a etnia autodeclarada. A autodeclaração foi
classificada apenas em branca e não branca (preta e parda), desta forma as brancas foram
consideradas europeias e não brancas como africanas e ameríndias. Entre as mulheres com
incontinência, 20% se autodeclararam brancas, porém a ancestralidade genômica demonstrou
que 66% tinham contribuição europeia, 80% se autodeclararam pardas e pretas, no entanto, a
contribuição africana e ameríndia foi 34%.

Tabela 18 – Estimativa da ancestralidade genômica em mulheres no climatério sem incontinência e com
incontinência urinária obtida com os AIMs e a avaliada com a autodeclaração.

Contribuição
Étnica
EUR/branca
AFR+AMR/não
Branca

Grupo sem IU (%)
AIMs
Etnia
Autodeclarada

Grupo com IU (%)
AIMs
Etnia
Autodeclarada

68

27

66

20

32

73

34

80

EUR=europeu; AFR=africano; AMR= ameríndio. AIMs= marcadores informativos de ancestralidade. Dados
apresentados em %.

O último Censo realizado em 2010 revelou que a população baiana, conforme a etnia
autodeclarada foi classificada em 22,2% branca, 17,1% preta, 1,1% amarela, 59,2% parda e 0,4%
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indígena. No município de Itabuna, esses valores foram 22% branca, 14% preta, 1% amarela,
62,6% parda e 0,4% indígena. De acordo com essas informações a contribuição parda foi a maior
entre os grupos, entretanto não refletem a real contribuição genômica (PARRA et al., 2003;
PENA et al., 2011 e BEUTEN et al., 2011). Com a análise dos AIMs foi possível estimar a
ancestralidade genômica de amostras de mulheres com incontinência e sem incontinência
urinária no sul da Bahia (Itabuna) onde o povoamento e introdução dos africanos foram posterior
a de Salvador, capital do estado da Bahia (ANDRADE; ROCHA, 2005).
A ancestralidade genômica da amostra de mulheres com incontinência e sem
incontinência urinária se adequou ao modelo tri-híbrido. Nas análises realizadas os valores de R2
foram altos (> 97%) o que confirmou o modelo tri-híbrido. No entanto, os erros-padrão foram
altos, e podem ser justificados pelo pequeno tamanho da amostra e o número de marcadores
utilizados (SANS, 2000). Os resultados deste estudo estão de acordo com a história da formação
da população de Itabuna, inicialmente de constituição ameríndia, seguida pela europeia e
africana. A pequena contribuição ameríndia deve-se, provavelmente, as questões associadas ao
início da colonização e povoamento da região, pois a população indígena sofreu grande redução
e também, pelos casamentos preferenciais entre homens africanos e europeus e mulheres
ameríndias e africanas (ABÉ-SANDES et al., 2004; ANDRADE e ROCHA, 2005).
No estudo de Abé- Sandes et al. (2010) a estimativa de mistura em indivíduos infectados
pelo HIV-1 revelou 47% de contribuição africana, 37% de europeia e 16% de ameríndia, sendo
semelhante às observadas no grupo de não infectados, em Salvador. Côrrea (2010) encontrou
como resultado da estimativa de mistura populacional em pacientes com câncer de mama na
cidade de Salvador uma contribuição africana, europeia e ameríndia de aproximadamente 47%,
44% e 7%, respectivamente (coeficiente de adaptação ao modelo de 99%). Félix et al. (2010) em
análise realizada em amostra populacional de Salvador, também, verificou que a maior
contribuição genômica foi africana, seguida de europeia e ameríndia com 49%, 44% e 7% .
De acordo com Pereira (2010) os polimorfismos de sequência Alu apresentam alelos com
frequências muito diferentes entre grupos populacionais etnicamente distintos, por isso, podem
ser usados para estimar a ancestralidade. Em sua análise, com intuito de quantificar a mistura
étnica em amostras caso-controle, foram utilizados 30 marcadores e analisados 539 pacientes
coronariopatas (364 euro-brasileiros e 175 afro-brasileiros) e 302 controles (164 euro-brasileiros
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e 138 afro-brasileiros) em todas as amostras a contribuição afro-americana foi maior, o que era
esperado devido à história de formação da população baiana.
Pena et al. (2011) analisaram um conjunto de 40 indels em amostras de várias regiões do
Brasil, sendo 147 indivíduos doadores de sangue provenientes da cidade de Ilhéus – BA. Foi
observado que os indivíduos que autodeclaram pretos ou pardos possuíam uma alta
ancestralidade europeia. No estudo de Oliveira (2012) realizado com amostras de Ilhéus e
Itabuna – Bahia a maior contribuição foi europeia, seguida da africana e ameríndia corroborando
com os resultados deste estudo no qual, também, participou uma amostra de mulheres de Itabuna
- Bahia. Os resultados encontrados indicam que a região Sul da Bahia apresenta suas
contribuições diferentes quando comparadas com as encontradas na capital Salvador.
Quanto à contribuição da ancestralidade genômica no grupo de mulheres pesquisado, as
mulheres com incontinência urinária apresentaram maior contribuição europeia (66%) do que
africana e ameríndia, porém, quando analisado o grupo de mulheres sem incontinência urinária, a
contribuição europeia tem praticamente o mesmo resultado 68%. Desta forma, foi possível
afirmar que os dois grupos são semelhantes no que se refere à ancestralidade genômica e que o
grupo sem incontinência utilizado foi adequado para as comparações feitas neste estudo e que ao
contrário do que foi visto na literatura até o momento a associação da cor observada ou
autodeclarada preta não evidenciou maior frequência nas mulheres sem incontinência urinária,
conforme análise da ancestralidade genômica.
No presente estudo a contribuição genômica ameríndia foi de 10% entre as mulheres com
e sem incontinência urinária, porém nenhuma mulher autodeclarou-se indígena. Estudos prévios
identificaram baixa prevalência de IU em tribos indígenas no Brasil e nos Estados Unidos,
estima-se que o estilo de vida desses grupos possam prevenir algumas lesões no parto e, por
consequência, evitar disfunções do assoalho pélvico (DE ARAÚJO et al., 2009 e FIEGEN et al.,
2012), porém neste estudo não houve diferença na proporção da ancestralidade ameríndia entre
os grupos de mulheres com e sem incontinência urinária.
Quando verificada a proporção da ancestralidade genômica obtida utilizando os
marcadores moleculares e a avaliada pela etnia autodeclarada de acordo com os critérios do
IBGE (2010), verificou-se uma grande diferença, entre as mulheres com incontinência urinária,
20% audeclararam brancas, porém, a ancestralidade genômica revelou que 66% tinham
contribuição europeia, 80% se autodeclararam pardas e pretas, no entanto, a contribuição
77

africana e ameríndia foi apenas 34%. A estimativa obtida utilizando os AIMs indicou uma maior
contribuição europeia, sendo que a estimativa encontrada com base na etnia autodeclarada
demonstrou maior contribuição de pardos e pretos.
Os dados deste estudo mostraram que com a aplicação dos AIMs tanto as mulheres com
incontinência quanto as sem incontinência urinária apresentaram maior contribuição europeia
(66% e 68%), seguida da africana (24% e 22%) e ameríndia (10% e 10%), enquanto a estimativa
obtida pela etnia autodeclarada foi quantificada uma maior contribuição parda (69,2% e 64,5%),
seguida de branca (26,9% e 20,4%) e africana (3,8% e 15,1%). É importante destacar que os
pardos podem ter a composição africana, ameríndia ou europeia, o que comprova que a
correlação entre a cor da pele e a ancestralidade genômica é falha em populações miscigenadas
(PARRA, 2003; PENA et al., 2011).
A estratificação da população deve ser avaliada em estudos de caso-controle em
populações miscigenadas, pois com a utilização de AIMs e a realização de controle genômico é
possível reduzir as associações espúrias devido à estratificação populacional (CADERNA,
2013). Assim, esses resultados representam o início de investigações sobre a ancestralidade
genômica em mulheres com incontinência urinária e necessitam de dados e análises adicionais,
para serem representativos, como por exemplo, maior número da amostra, randomização, além
de um número maior de AIMs. Esta pesquisa se limitou a avaliar apenas um pequeno grupo de
mulheres com incontinência urinária, na faixa etária de 45 a 70 anos o que não reflete a
população geral.
Apesar de não ter demonstrado a associação da incontinência urinária com a etnia
autodeclarada e outros fatores de risco, considerando o pequeno número amostral e de AIMS,
faz-se necessário à identificação das causas diferenciais entre os grupos analisados em outros
estudos com o uso de AIMs e do conhecimento de fatores de risco (sociodemográficos,
obstétricos, ginecológicos, antropométricos/bioquímicos, clínicos e comportamentais) que
podem influenciar na fisiopatogenia da incontinência urinária.
Estimar a ancestralidade individual de pessoas ou grupos diagnosticados com
incontinência urinária poderá auxiliar na compreensão das bases genéticas envolvidas no
aparecimento da doença, como também evidenciar a real prevalência desta doença em indivíduos
com ascendências europeias, africanas e ameríndias.
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CONCLUSÕES
9. CONCLUSÕES
1.

Em relação à ancestralidade genômica, tanto as mulheres com incontinência como as

mulheres sem incontinência urinária apresentaram maior contribuição europeia, seguida da
ancestralidade africana e ameríndia;
2. A frequência alélica foi maior nos loci PV92 e LPL em mulheres com incontinência urinária;
3. Não foi verificada aderência ao equilíbrio de Hardy-Weinberg entre as mulheres com
incontinência urinária para o locus LPL e teste multi-locus;
4. O resultado obtido pela etnia autodeclarada foi diferente do resultado obtido utilizando os
AIMS, quanto à ancestralidade genômica;
5. O parto cesáreo, cirurgias ginecológicas, hábito de fumar, IMC e CC foram associados com a
IU.
6. Não foi encontrada associação entre o diagnóstico de IU, o tipo de IU, tempo de
sintomatologia e a etnia autodeclarada;
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Titulo do projeto: Associação de fatores genéticos e ambientais envolvidos no mecanismo da incontinência urinária
em mulheres na região sul da Bahia.
Pesquisador Responsável: Pollyanna Dórea Gonzaga
Co-Orientadora: Sandra Mara Bispo Sousa
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Estadual de Santa Cruz
Telefone para contato: (73) 8805-2046
Nome do voluntário:
Idade _____anos
Convidamos a senhora a participar como voluntária de uma pesquisa que se destina a avaliar a
associação de fatores genéticos e ambientais envolvidos no mecanismo da incontinência urinária em mulheres na
região sul da Bahia, cujo título já foi citado anteriormente. Este estudo será realizado com a aplicação da entrevista,
medida da pressão arterial, circunferência abdominal, circunferência do quadril, da cintura e IMC (relação
peso/altura), que será feita por um estudante da área de saúde devidamente identificado. Na entrevista, serão
coletados dados relacionados aos hábitos de vida, idade, história social e aspectos relacionados a perda urinária. A
qualquer momento as participantes da pesquisa poderão solicitar esclarecimentos quanto à mesma e se desejarem
poderão ainda, solicitar a retirada do seu questionário, sem nenhum tipo de problema.
A segunda parte do estudo será feita pela análise das modificações genéticas e bioquímicas identificadas
pelo exame laboratorial. Para isto, solicitamos a autorização da senhora para realizar a coleta de mais um tubo de
sangue durante a coleta sanguínea (5 mL) e o acesso aos resultados do exame laboratorial da dosagem hormonal de
estradiol.
É importante ressaltar que a identificação dos participantes será mantida em sigilo pelos pesquisadores, garantindo
privacidade dos dados.
A assinatura deste termo, pelo participante da pesquisa ou pelo representante legal, reflete que leram e
entenderam o que foi informado acima.
Agradecemos a colaboração,
___________________
Pollyanna Dórea
Pesquisadora Responsável - UESC
PPGGBM
Eu,
__________________________________________________________________________,
informada e concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.

declaro

ter

sido

Itabuna, ______de _____________de 2014

___________________________________________
Assinatura da voluntária
Eu,__________________________________________________________ ,RGnº _______________, responsável
legal por ____________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e
concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Marca do Polegar

Apêndice B - Questionário semiestruturado
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Data:___/_____/____

Pesquisador: ______________________________

AVALIAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA
Nome: ________________________________________
RG:
_____________
em:_________________

Naturalidade:

Telefone: _________________

_______________________

1A. Qual a sua data de nascimento? _______

Reside

Idade: ___________

1B. De acordo com a classificação do IBGE, qual a sua cor?
Indígena ( ) Parda ( ) Negra

( ) Amarela ( ) Branca (

1C. Qual sua renda familiar (IBGE-2012): ( ) 1 a 2 SM ( ) 2 a 4 SM
) 10 a 20 SM
(
) Acima de 20 SM * SM (salários mínimos)

(

) 4 a 10 SM

)

(

1D. A senhora estudou até que série?

(
) Analfabeto / Primário incompleto Analfabeto/ Fundamental 1 Incompleto
Analfabeto
(
) Primário completo / Ginasial Fundamental 1 Completo / Fundamental 2
incompleto Até 4ª
Incompleto
(
) Ginasial completo / Colegial Fundamental
2
Completo/
Médio
incompleto
Incompleto
(
) Colegial completo / Superior Médio Completo/ Superior Incompleto
incompleto
(
) Superior completo
Superior completo
1E. Qual seu estado civil? ( ) Casada ( ) Solteira ( ) Viúva ( ) Separada/Divorciada
1F. ( ) Ativa

( ) Aposentada Qual sua profissão? ________________________________

ASPECTOS RELACIONADOS À PERDA URINÁRIA
2 A.Tipo de Incontinência Urinária diagnosticada: (
2 B.Há quanto tempo a senhora perde urina? (
anos ( ) > 7 anos

) IUM

) IUE

) menos de 1 ano (

2 C. Faz ou já fez algum tratamento para perda urinária? (
2 D. Se a reposta for sim, qual? (
Combinados

(

) Medicação (
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) Sim
) Cirurgia

(

) 1 a 3 anos

(

) IUU
(

)4a6

) Não
(

) Fisioterapia

(

)

2 E. Existe algum caso na família de perda urinária? ( ) Sim (
2 F. A senhora têm alterações menstruais? ( ) Sim (

) Não

) Não

2 G. Estado menopausal para mulheres que não fizeram histerectomia (retirada de útero):
( ) Pré-menopausa - mulheres com ciclos menstruais regulares ou com padrão menstrual similar
ao que elas tiveram durante a vida reprodutiva;
( ) Perimenopausa - mulheres com ciclos menstruais nos últimos 12 meses, mas com mudança
do padrão menstrual quando comparado aos padrões anteriores;
( ) Pós-menopausa - mulheres em que o último período menstrual ocorreu há pelo menos 1 ano
antes da entrevista;
2.H Estado menopausal para mulheres que fizeram histerectomia (retirada do útero):
(
) Pré-menopausa - mulheres com idade atual entre 45 a 48 anos e que tinham padrão
menstrual regular antes da histerectomia;
( ) Perimenopausa - mulheres com idade atual entre 45 a 48 anos e que tinham padrão menstrual
irregular antes da histerectomia;
( ) Pós-menopausa - mulheres com idade superior a 48 anos (mediana da idade à menopausa) ou
mulheres submetidas à histerectomia com ooforectomia ( retirada dos ovários) bilateral.
FATORES DE RISCOS RELACIONADOS À INCONTINÊNCIA URINÁRIA
3 A. A senhora tem pressão alta ? ( ) Sim ( ) Não
Se a reposta for sim, quais medicamentos a senhora toma? ______________________________.
3 B. A senhora pratica alguma atividade física? ( ) Sim ( ) Não
Se a resposta for sim, qual a frequência ( ) 1 x semana ( ) 2 x semana ( ) 3 x semana
(
) Diariamente
Qual o tipo de atividade?
(
aeróbico
( ) musculação
( ) combinado
outras:
__________________________
3C. A senhora é diabética? ( ) Sim

(

) Não Se a reposta for sim, qual o tipo? ( ) I (

) II

3D. Quantas gestações a senhora teve? _____
Quantos partos? _______ Quantos abortos?
_______
Quais foram a(s) via(s) de parto? Cesáreo nº ( ) Normal nº ( )
Foi necessário: Forcéps (aparelho utilizado para retirada do bebê) (
) Episiotomia (corte para
aumentar o canal vaginal) ( )
3E. A senhora fuma? ( ) Sim ( ) Nunca fumei (
Se a resposta for sim: Há quanto tempo? ______
3F. A senhora tem tosse crônica? (
______
3G. A senhora tem DPOC ? (

)

) Sim (

) Não

Asma ? (

)
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) Já fumei no passado

Se a reposta for sim: Há quanto tempo?

3H. senhora já fez alguma cirurgia ginecológica? (
) Sim ( ) Não
Se a reposta for sim: Qual? Histerectomia ( retirada do útero)? (
)Sim (
) Não
Laqueadura (ligadura das trompas)? ( ) Sim ( ) Não
Ooforectomia ( retirada do ovário)? (
Sim (
) Não
Outras cirurgias: __________________________________
3I. A senhora faz uso atualmente da Terapia de Reposição Hormonal – TRH (uso de hormônio)?
(
) Sim (
) Não (
) Já usou (
) Nunca usou
3J.A senhora tem constipação? ( ) Sim

(

3L.Faz uso de bebida alcoólica? ( ) Sim
3M. A senhora consome café? ( ) Sim
médias por dia? ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (

) Não
(

) Não
( ) Não Se a reposta for sim, quantas xícaras
) mais que 4

EXAME FÍSICO
PA:___________ mmHg
Peso: __________Kg
IMC:________ Circunferência abdominal: ______________cm
Quadril: _____________cm.
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Altura: ____________m
Cintura_______________cm.

