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RESUMO 

Batista PA. Dor lombar, dor pélvica gestacional, incontinência urinária e fatores associados 

em gestantes diabéticas do tipo 1 no segundo trimestre [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

 

Objetivo: Analisar a frequência de dor lombar e pélvica relacionadas a gestação e de 

incontinência urinária em gestantes com diabetes do tipo 1 no segundo trimestre da gestação. 

Verificar a associação destas queixas ao nível de ansiedade, frequência de disfunção sexual e 

impacto na qualidade de vida, apurando a presença de fatores preditores. Método: Estudo 

observacional, transversal que avaliou 36 gestantes com diabetes mellitus tipo I no segundo 

trimestre da gestação, com idade gestacional entre 20 e 24 semanas e gestação de feto único. 

Os fatores de exclusão deste estudo foram alterações ortopédicas relevantes, tais como escoliose 

e encurtamento de membros inferiores, antecedentes neurológicos que causem déficit cognitivo 

ou motor de membros inferiores e desistência motivada ou imotivada de participar do protocolo 

de pesquisa após assinatura de termo de consentimento. As variáveis avaliadas foram: escore 

de dor, escore de incontinência urinária, escore de função sexual e o escore de ansiedade prévia 

e durante a gestação. Após avaliação inicial, as pacientes (grupo gestantes com DM1 - GGDM1) 

foram subdivididas em quatro grupos: presença de dor (GD) ou ausência de dor (GSD), e 

presença de incontinência (GIU) ou ausência de incontinência urinária (GSIU). Resultados: A 

frequência de dor de lombar e dor pélvica posterior foi de 55,6% e 30,6%, respectivamente, e 

de incontinência urinária foi de 41,7% no grupo estudado. A presença de ansiedade, apesar de 

apresentar intensidade moderada nessa população, não se associou com maior prevalência de 

dor ou de incontinência urinária. Já a incidência observada de disfunções sexuais foi de 86,1%, 

sendo maior no subgrupo que apresentou dor; não houve associação entre esse sintoma e a 

presença de incontinência urinária. Em relação ao desfecho dor, o tempo de doença apresentou 

média de 14,9 anos (± 8,2 DP) no GD e 9,0 anos (± 6,9 DP) no GSD, mostrando-se 

estatisticamente significativo (p≤0,050). Na análise de regressão binária múltipla para a 

ocorrência de dor, em modelo ajustado pelo IMC, o fator independente foi o tempo de doença 

≥ 17 anos (OR=11,2; IC95%=1,02-124,75). Na análise das probabilidades de ocorrência do 

evento dor, a associação entre tempo de doença ≥ 17 anos e sobrepeso apresentaram 

probabilidade de 95% para a população estudada. Já em relação ao desfecho incontinência 

urinária, houve relação positiva entre a presença de incontinência urinária e multiparidade 

(p=0,001), idade materna (p=0,015) e IMC (p=0,017). Na análise de regressão logística binária 



 
 

múltipla, corrigido pelo IMC, multiparidade foi fator independente para o desfecho (OR=12,28 

- IC95%=1,90-79,27). Na análise da probabilidade de o evento ocorrer, observou-se que 

multíparas com sobrepeso e idade materna acima de 40 anos apresentaram probabilidade de 

98% de ter incontinência urinária. Conclusão: Houve alta frequência de dor lombar e pélvica 

relacionadas a gestação e de incontinência urinária em gestantes diabéticas do tipo 1 no segundo 

trimestre gestacional. Foi também demonstrado que tempo de doença aumenta a chance de 

manifestação de dor e que multiparidade e idade materna estão associadas à maior 

probabilidade de desenvolvimento de incontinência urinária. Esse conhecimento pode 

contribuir para uma atuação mais efetiva do acompanhamento fisioterapêutico destas gestantes, 

favorecendo redução das queixas e melhor qualidade de vida durante a gestação. 

 

Descritores: Diabetes mellitus tipo 1; Diabetes gestacional; Gestantes; Dor lombar; Dor pélvica; 

Incontinência urinária. 

  



 
 

ABSTRACT 

Batista PA. Low back pain, gestational pelvic pain, urinary incontinence and associated factors 

in type 1 diabetic pregnant women in the second trimester [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

 

Objective: To analyze the frequency of gestational low back pain, gestational pelvic pain, and 

urinary incontinence in pregnant women with type 1 diabetes in the second trimester of 

pregnancy. To verify their associations with anxiety, frequency of sexual dysfunction, and their 

impact on quality of life besides determining their predictors. Method: An observational cross-

sectional study in which we evaluated 36 pregnant women with diabetes mellitus type 1 (DM1) 

in the second trimester of pregnancy with a gestational age between 20 and 24 weeks and a 

single-fetus pregnancy. The exclusion criteria were relevant orthopedic alterations such as 

scoliosis and shortening of the lower limbs, neurological antecedents which cause cognitive or 

lower limb motor deficit, and motivated or unmotivated withdrawal from participating in this 

research after signing the consent form. The variables evaluated included pain score, urinary 

incontinence score, sexual function score, and anxiety scores prior to and during pregnancy. 

After an initial evaluation, the patients (pregnant group with DM1 - GGDM1), which was 

divided into four subgroups: a group with pain (GD) or without pain (GSD), a group with 

urinary incontinence (GIU) or without urinary incontinence (GSIU). Results: The frequencies 

of low back pain and posterior pelvic pain were 55.6% and 30.6%, respectively, and the 

frequency of urinary incontinence was 41.7% in the study group. The presence of anxiety, 

despite the fact we found a moderate level in this population, it was not associated with a higher 

prevalence of pain nor with the presence of urinary incontinence.  The incidence of sexual 

dysfunction was 86.1% and it was higher in the GD; there was no association with the presence 

of urinary incontinence. Regarding the pain outcome, DM1 duration presented a mean of 14.9 

years (± 8.2 SD) in the GD group and 9.0 years (± 6.9 SD) in the GSD group proving to be 

statistically significant (p≤0.050). In the multiple binary regression analysis for the occurrence 

of pain, using a model adjusted by BMI, the independent factor was DM1 duration ≥ 17 years 

(OR=11.2; 95%CI=1.02-124.75).  In the analysis of the probabilities of pain to occur, the 

association between DM1 duration ≥ 17 years and overweight presented a probability of 95% 

for the population studied. Regarding the urinary incontinence outcome, there was a positive 

relationship between its presence and multiparity (p=0.001), maternal age (p=0.015), and BMI 

(p=0.017). In the multiple binary logistic regression analysis corrected for BMI, multiparity 

was an independent factor for the outcome (OR=12.28 - 95%CI=1.90-79.27). In the analysis of 



 
 

the probability of an event to occur, it was observed that overweight multiparous women with 

maternal age over 40 years have a 98% probability of having urinary incontinence.  

Conclusion: There was a high frequency of low back and pelvic pain pregnancy related, and 

urinary incontinence in type 1 pregnant diabetic women in the second gestational trimester. We 

also found that the longer patients had DM1 the higher were the chances of having pain and 

that multiparity and maternal age are associated with a higher probability of developing urinary 

incontinence. These findings may contribute for a more effective performance of the 

physiotherapeutic follow-up of these pregnant women, favoring the reduction of complaints 

and a better quality of life during the gestational period. 

Descriptors: Diabetes mellitus, type 1; Diabetes, gestational; Pregnant women; Low back pain; 

Pelvic pain; Urinary incontinence. 
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1. Introdução 
 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica determinada pelo defeito na 

secreção e/ou ação da insulina, causando hiperglicemia crônica e podendo causar danos a curto, 

médio e longo prazos, com consequentes disfunções e/ou falência em diferentes órgãos e 

sistemas (Guizzo et al., 2003; Silveira et al., 2001). 

O diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) pode se manifestar em qualquer idade, mas 

normalmente tem primeira manifestação e diagnóstico antes dos trinta anos de idade, sendo 

mais frequente no período escolar e na adolescência (Côrrea; Gomes, 2004).  

A incidência de DM durante a gestação é semelhante a prevalência desta doença em 

mulheres não grávidas e em idade reprodutiva. Estima-se que 2% a 5% de todas as gestantes 

sejam acometidas pelo DM e suas complicações maternas e fetais (Lenhard e Kinsley, 2014). 

Além das complicações relacionadas à gestação em si, essas gestantes também podem 

apresentar uma exacerbação das complicações clínicas relacionadas ao próprio diabetes, como 

retinopatias e nefropatias (Guizzo et al., 2003; Lenhard e Kinsley, 2014). 

O DM pode afetar múltiplos sistemas orgânicos, incluindo o sistema urinário, em 

aproximadamente 52% dos pacientes acometidos por esse distúrbio endócrino. A incontinência 

urinária (IU) é comum entre mulheres com DM1, com fatores de risco que incluem idade 

avançada, aumento do peso, infecção urinária prévia (Marini et al, 2012). 

Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a IU consiste em perda involuntária 

de urina, acarretando um problema de saúde pública que pode interferir na qualidade de vida 

das mulheres de forma negativa (Mathias et al., 2015). Inúmeros são os fatores de risco 

envolvidos no desenvolvimento da IU, porém a associação com o DM é de grande interesse 

atualmente. Por outro lado, é elevada a ocorrência de IU na gestação (Rudge; Girão, 2011). 

Durante a gestação, o incremento do peso corporal e o peso do útero gravídico 

aumentam a pressão sobre a musculatura do assoalho pélvico (MAP). Além disso, o aumento 

do índice de massa corpórea (IMC) na gestação, a multiparidade, o parto vaginal, o tempo 

prolongado do segundo período do parto e a episiotomia são fatores que diminuem a força da 

MAP, podendo causar debilidade dessa musculatura e maior chance de ocorrência de IU 

(Mathias et al., 2015; Barbosa et al., 2005). 

A IU, frequentemente, gera um impacto negativo na qualidade de vida das gestantes; 

em estudo com 336 mulheres, 88,9% delas referiram sentir-se incomodadas pela sensação de 

constante de umidade, 48,5% sentiram-se nervosas ou ansiosas e 57,3% referiram ter medo de 

que os outros percebessem a perda urinária (Santos et al., 2006). 
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Além de repercussões sobre a MAP, o incremento do peso corporal observado durante 

a gestação altera a biomecânica pélvica e, em associação a alterações vasculares e hormonais 

próprias desse período, pode levar ao desenvolvimento de dor lombar ou dor pélvica 

relacionada à própria gestação (Manyozo et al., 2019; Carvalho et al., 2017; Katonis et al., 

2011). 

Estima-se que as incidências de dor lombar e dor pélvica relacionada à gestação estejam 

entre 30% a 78% das gestantes (Manyozo et al., 2019; Carvalho et al., 2017; Mota et al., 2014; 

Abebe et al., 2014) e que estas sejam maiores quando existe história de trauma pélvico, 

multiparidade, dor lombar crônica ou previamente à gestação e quando as mulheres são jovens, 

(Manyozo et al., 2019; Katonis et al., 2011;Norén et al., 2002). 

A dor lombar é definida como dor entre a 12ª costela e a região glútea; a dor pélvica 

relacionada à gestação é caracterizada por dor em área localizada entre a crista ilíaca posterior, 

a dobra glútea e as proximidades das articulações sacro ilíacas (Vleeming et al., 2008). Ambas 

estão muito associadas a limitações na capacidade funcional das gestantes, restringindo 

atividades de vida diária, laborais e de lazer, impactando negativamente na qualidade de vida 

(Manyozo et al., 2019; Mota et al., 2014; Wang et al., 2004). Normalmente, essas dores têm seu 

primeiro episódio durante a gestação e, apesar dos efeitos limitantes que elas provocam, as 

queixas acabam sendo negligenciadas, sendo, muitas vezes, consideradas sintomas comuns e/ou 

inevitáveis do período gestacional (Manyozo et al., 2019; Mota et al., 2014). Entretanto, a dor 

lombar e dor pélvica impactam a capacidade da gestante em realizar atividades corriqueiras, 

tais como se sentar, ficar em pé ou caminhar (Vleeming et al., 2008). 

Essas dores que podem acometer as gestantes devem ser prevenidas (quando possível) 

e tratadas quando presentes, sendo que a abordagem deve ser baseada no oferecimento de 

orientações, incentivo à manutenção das atividades físicas e intelectuais, com prescrição de 

exercícios individualizados (Van Kampen et al., 2015). 

A IU, outra queixa frequentemente referida pelas gestantes, também pode gerar impacto 

negativo na qualidade de vida dessas mulheres; essa queixa é mais frequente e apresenta 

aumento de frequência no decorrer da gestação (Scarpa et al.,2006). A literatura demonstra que 

os exercícios para fortalecimento da MAP são indicados como primeira linha de tratamento 

para esse tipo de situação, com nível A de evidência cientifica (Van Kampen et al., 2015). 

Pretende-se, com essa dissertação, preencher a lacuna no conhecimento científico a 

respeito desse importante tema, já que não existem estudos que abordem a população de 

gestantes brasileiras com diabetes pré-gestacional. A Clínica Obstétrica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é local ideal para a realização 
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dessa investigação por tratar-se de hospital universitário de referência, com atendimento 

específico e especializado para o acompanhamento de gestantes com diabetes diagnosticado 

antes da gestação. Esse acompanhamento é feito de forma transdisciplinar durante todo o pré-

natal, contando com a participação de enfermeiras, nutricionistas, psicólogas, assistentes sociais 

e fisioterapeutas. 

A hipótese do presente estudo baseia-se na possibilidade de que a DM1 provoque 

mudanças funcionais, metabólicas e estruturais no sistema músculo esquelético, reduzindo sua 

capacidade funcional, o que pode levar ao enfraquecimento e alteração da função muscular das 

gestantes diabéticas. Assim, estas gestantes apresentariam maior predisposição ao 

desenvolvimento de dor lombar e a dor pélvica própria do período gestacional, além de 

incontinência urinária. 
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2. OBJETIVO 

 

O presente estudo, realizado com população de gestantes diabéticas do tipo 1 no segundo 

trimestre da gestação, tem como objetivos: 

 

2.1 Objetivo primário 

 

Analisar a frequência de dor lombar, de dor pélvica relacionada à gestação e de 

incontinência urinária. 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

2.2.1 Avaliar o nível de ansiedade, a frequência de disfunções sexuais e de incontinência 

urinária em gestantes com dor lombar e dor pélvica gestacional. 

2.2.2 Avaliar o nível de ansiedade, a frequência de disfunções sexuais e de dor, e o 

impacto na qualidade de vida, associando à presença de incontinência urinária. 

2.2.3. Analisar os fatores preditores da presença de dor e incontinência urinária. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Repercussões neuromusculares do diabetes mellitus tipo 1 na gestação 

 

O DM e suas repercussões neuromusculares têm sido amplamente estudados e a 

literatura demonstra que, devido a diminuição ou dano da massa muscular, a perda de força é 

uma das principais alterações funcionais observadas (Andersen et al., 1996; Andersen et al., 

2004). 

A determinação da etiologia destas alterações musculares é complexa e multifatorial. 

Em seus estudos, Marini et al. (2011) e Piculo et al. (2014), evidenciaram que, em ratas, o 

diabetes e a prenhez danificam o músculo estriado esquelético e a matriz extracelular uretral.  

As alterações encontradas nesses estudos podem explicar a alta prevalência de 

disfunções musculoesqueléticas, entre elas, a dor lombar, a dor pélvica própria da gestação e as 

disfunções do assoalho pélvico, como, por exemplo, a IU. Em mulheres com DM, durante o 

período gestacional, o músculo esquelético é o órgão-alvo principal do metabolismo de glicose 

e seu potencial contrátil é diretamente alterado pela ação da progesterona. (Marini et al., 2014). 

Marini et al. (2014) verificaram o efeito da indução do diabetes na intensidade e no 

tempo de exposição dessa doença em diferentes ratas prenhas e, diferentemente do esperado, o 

diabetes moderado, presente a longo prazo, foi mais lesivo para integridade do tecido muscular 

que o grave a curto prazo, sugerindo que o maior tempo de exposição foi mais determinante 

para lesão muscular do que a concentração glicêmica. 

O estudo de Vessentini et al. (2015) corrobora este achado. O estudo experimental 

verificou o impacto do diabetes grave a curto prazo e do moderado a longo prazo no músculo 

reto abdominal de ratas prenhes, demonstrando que houve atrofia e aumento da proporção de 

fibras lentas no reto abdominal. Além disso, a miopatia diabética foi mais intensa em níveis 

moderados de glicose em longo prazo. Estes achados evidenciaram que o DM repercute como 

doença sistêmica afetando a musculatura estriada esquelética globalmente.  

 

3.2 Adaptações musculoesqueléticas na gestação 

 

O corpo feminino passa por diversas modificações durante o período gestacional e 

adaptações posturais são necessárias para manter o equilíbrio e a marcha em situações das novas 

demandas corporais. Até 50% das gestantes podem desenvolver, ao menos, um episódio de dor 

lombar e dor pélvica  (Virgara, 2018; Van Kessel, 2018; Pierce et al., 2012).  
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Além das adaptações posturais, a queixa de dor durante a gestação está associada à 

combinação de mudanças hormonais, estabilidade reduzida devido ao aumento de tensão dos 

músculos estabilizadores centrais – abdominais, eretores espinhais, diafragma e assoalho 

pélvico – além de fatores metabólicos e a multiparidade (Verstraete et al., 2013). 

Não há um consenso na literatura quanto aos fatores de risco para a presença de dor 

lombar e dor pélvica na gestação. Entretanto, trauma pélvico, multiparidade, idade materna, 

história prévia de dor lombar crônica e dor lombar na gestação anterior (Katonis et al., 2011; 

Norén et al., 2002) têm sido relacionados como fatores de risco comuns para a dor lombar na 

gestação (Manyozo et al., 2019; Wang et al., 2004). 

A depender de sua intensidade, a presença de dor pode levar a incapacidade funcional e, em 

algumas gestantes, essa perda da capacidade funcional pode levar, inclusive, a sintomas de 

depressão e ansiedade. Vários estudos demonstram que a intensidade da dor e a incapacidade 

funcional se associam de forma positiva em mulheres no terceiro trimestre (Bakker et al., 2013; 

Robinson et al., 2010). 

Em seu estudo, Mota et al. (2015) mostraram que um terço da população que sofre de dor 

lombar refere dores intensas associadas a limitações na capacidade funcional, impactando 

negativamente na qualidade de vida. 

Há restrições para o uso de analgésicos para o tratamento da dor durante a gestação 

(Manyozo et al., 2019; Gorginzadeh et al., 2016). A utilização da maioria dos analgésicos 

durante a gestação não está validada por ensaios clínicos prospectivos que demostrem 

segurança nessa utilização, em especial no terceiro trimestre. Já foi sugerido que o uso destes 

medicamentos durante a gestação pode estar associado a alterações na filtração renal, no débito 

cardíaco, na concentração de proteína plasmática e no volume plasmático de gestantes (Price; 

Collier, 2017) O uso de anti-inflamatórios não hormonais (AINH) na gestação é contraindicado 

pelo risco de fechamento do canal arterial ou ducto arterioso, especialmente no terceiro 

trimestre gestacional e o uso de opioides não é considerado seguro neste período (Gorginzadeh 

et al., 2016); sendo assim, o tratamento da dor durante a gestação, por meio dos medicamentos 

disponíveis, pode não apresentar resultados satisfatórios e, consequentemente, a dor lombar e 

dor pélvica na gestação são considerados como um sintoma comum e inevitável (Katonis et al., 

2011; Ayanniyi, 2013). Nesse contexto, a fisioterapia tem sido recomendada como a primeira 

linha de tratamento dessas manifestações álgicas durante a gestação (Manyozo et al., 2019; 

Katonis et al., 2011). 

Algumas intervenções para o controle da dor lombar e dor pélvica gestacional durante a 

gestação já são relatadas na literatura, dentre elas a educação postural da paciente (Benten et 
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al., 2014), a acupuntura, o uso de cintos ou faixas pélvicas, exercícios diversos (Gutke et al., 

2015) e a terapia manual (Hall et al., 2016). Entretanto, Souza et al. (2019), em revisão da 

literatura, mostraram que, a despeito de existirem técnicas destinadas especificamente ao 

manejo da dor pélvica gestacional, todas essas demonstraram efeito positivo também no alívio 

da dor lombar, contribuindo para a melhora da capacidade funcional das gestantes; ressalte-se 

que esse estudo mostrou que nenhuma técnica foi capaz de erradicar todos os sintomas 

dolorosos. 

 Van Kampen et al. (2015) mostram, por meio de revisão sistemática, que não há 

evidências de que alguma técnica seja capaz de eliminar as dores lombares e pélvica 

gestacional. Entretanto, eles apontam que a realização de exercícios representa fator preventivo 

para o surgimento dos sintomas. 

 

3.3 Disfunção da musculatura do assoalho pélvico em gestantes 

 

Essas alterações musculoesqueléticas citadas promovem, também, mudanças no 

recrutamento da MAP, o que predispõe disfunções miccionais e sexuais. Diversos fatores 

parecem estar envolvidos no desenvolvimento de IU durante a gestação, tais como o aumento 

do peso corporal materno, a paridade, a idade materna, IU anterior ou durante a gestação 

anterior, parto vaginal, trauma perineal ou do esfincter anal, peso fetal e outros antecedentes 

obstétricos (Sangsawang, 2014; Mathias et al., 2015; Barbosa et al., 2005; Woodley et al.,2020). 

A IU é uma queixa comum em mulheres adultas e que pode se manifestar pela primeira 

vez durante a gestação e o período pós-parto. A IU por estresse, quando a perda de urina está 

associada ao esforço físico, é a mais prevalente no período gestacional e pós-parto (Milsom et 

al., 2017; Woodley et al., 2020). A literatura aponta que a prevalência de IU parece aumentar 

durante a gestação, especialmente no segundo trimestre. A IU por estresse pode atingir até 58% 

das gestantes, afetando cerca de 31% das mulheres nulíparas e em torno de 42% das multíparas 

(Wesnes et al., 2007; Woodley et al., 2020).  

Magnani et al. (2019), estudaram a prevalência de IU no período de 12 a 24 meses pós-

parto em mulheres brasileiras em duas cidades brasileiras com índices socioeconômicos 

diferentes. Foram entrevistadas 13.214 mulheres e os resultados mostraram que a prevalência 

de IU nesse período foi de 14,1% e que o maior ganho de peso durante a gestação estava 

associado com a presença de IU. 

Em seus estudos de revisão da literatura, Lopes e Higa (2006) e Sangawang (2014) 

demonstraram os efeitos da IU na qualidade de vida das mulheres, revelando que as pacientes 
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sofrem consequências sociais, sentimentos negativos e ou vergonha, sendo que há moderado a 

grave impacto em suas qualidades de vida. Moccellin et al. (2014)  também relataram que as 

gestantes com IU referiam impacto negativo na sua qualidade de vida quando comparadas às 

mulheres sem perda urinária. 

Também está demonstrada a relação entre IU e disfunção sexual (DS). Frigo et al. (2014) 

demonstram que a IU pode ocorrer devido a alterações funcionais de causa orgânica ou 

psicossocial. As alterações funcionais podem levar ao desenvolvimento de DS, ou seja, um 

bloqueio total ou parcial da resposta sexual normal, e que a satisfação sexual pode estar afetada 

não só pela presença de alterações fisiológicas, mas, principalmente, pelas consequências 

emocionais, perda da autoestima, vergonha e sentimentos de inadequação social. Lopes e Higa 

(2006) confirmam que a IU interferiu na vida sexual das gestantes.  

Durante a gestação, a mulher pode ter a sua função sexual e qualidade de vida 

comprometidas devido as alterações de imagem corporal e ou do recrutamento muscular da 

MAP (Ferreira et al., 2012). No Brasil, dois estudos mostraram que a função sexual de gestantes 

brasileiras saudáveis era mais comprometida conforme se aproximava o momento do parto 

(Marini et al., 2012). 

Com base nessas evidências, programa de treinamento funcional da MAP, como o 

proposto por Bo et al. (1990), pode ser recomendado durante a gestação e no período pós-parto 

para a prevenção e tratamento de IU e DS. 

Oliveira et al. (2007), em estudo realizado com 46 gestantes nulíparas com até 20 

semanas de gestação, realizaram um programa de treinamento funcional dos músculos do 

assoalho pélvico por 12 semanas, até a 36ª semana da gestação. Os autores observaram que o 

programa de treinamento funcional dos músculos do assoalho pélvico associou-se com aumento 

significativo na força muscular das gestantes.    

Assim como no tratamento da dor durante o período gestacional, a fisioterapia aparece 

como primeira linha de tratamento das disfunções do assoalho pélvico durante a gestação. 

Revisão da biblioteca Cochrane, de 2020, conclui que o treinamento funcional da MAP durante 

o pré-natal de mulheres continentes pode ajudar a prevenir o surgimento de queixas durante a 

gestação e no pós-parto (Woodley et al., 2020). 
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3.4 Associação entre diabetes mellitus e presença de dor e disfunções do assoalho pélvico 

em gestantes 

  

Apesar da presença de dor lombar e dor pélvica relacionada à gestação em mulheres 

com DM estar relacionada às alterações da musculatura estriada esquelética (Vesentini et al., 

2018), o incremento de peso corporal durante a gestação também é um fator associado ao 

surgimento de dor durante o período gestacional nessas mulheres, uma vez que elas apresentam 

maior incidência de sobrepeso neste período (Di Biasi et al., 2019).  

A associação do nível sérico de relaxina com o desenvolvimento de dor na cintura 

pélvica na gestação é descrita na literatura (Albert et al., 1997; Bjӧrklund et al., 2000; Hansen 

et al., 1996; Kristiansson et al., 1996; MaCLennan et al. 1986). Foi demonstrado que mulheres 

com diabetes do tipo 1 apresentam níveis séricos de relaxina mais altos em comparação a 

mulheres não diabéticas (Steinetz et al., 1992). Portanto, é esperada associação fisiológica entre 

DM com a dor lombar e com a dor pélvica gestacional (Eberhard-Gran e Eskild, 2008). 

Outro fator associado a maior prevalência de dor lombar e dor pélvica gestacional em 

gestantes com DM é a possibilidade de os recém-nascidos dessas mães apresentarem 

crescimento exacerbado em virtude de hiperglicemia (Yang et al., 2006), e consequentemente, 

serem maiores (e mais pesados) (Eberhard-Gran e Eskild, 2008; Endresen, 1995), aumentando 

a ocorrência dos eventos álgicos.  

Pennick e Liddle (2013) demonstram que a realização de exercícios específicos pode 

ser eficaz na prevenção e no tratamento da dor lombar e pélvica gestacional em gestantes 

diabéticas. 

Em relação as disfunções do assoalho pélvico, a literatura demonstra que o déficit 

funcional dos MAP é causado, possivelmente, pelo processo mórbido do DM (Marini et al., 

2012). De acordo com Rudge e Girão (2011) o DM também está associado com disfunção 

vesical, como anormalidades sensoriais que resultam em prejuízo na sensibilidade vesical, 

aumento da complacência e do volume residual, assim como a presença de IU e DS.  

Outro estudo que avaliou a associação de IU e diabetes (pré-gestacional e gestacional) 

na gestação demonstrou que gestantes com DM apresentavam maior incidência de IU e  maior 

impacto na qualidade de vida, quando comparado a gestantes de risco habitual (Marini et al., 

2012). Este mesmo estudo ressaltou que, por conta da gestação, ocorrem disfunções 

semelhantes ao DM em relação a função sexual, levando ao aumento dos sintomas de DS, como 

a diminuição de desejo e a dispareunia. Quanto aos tipos de DS mais prevalentes, o desejo 
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hipoativo e distúrbio de excitação sexual foram os mais frequentes, persistindo no período 

puerperal (Marini et al., 2012).  

Zare et al., (2021) investigou os fatores associados a função sexual em gestantes com 

diabetes gestacional. O estudo incluiu 300 mulheres e concluiu que o diagnóstico de diabetes 

gestacional é um fator preditor para a redução da função sexual durante a gestação. 

A literatura também descreve associação positiva entre presença de disfunção sexual e 

DM1 em mulheres não gestantes, devido à efeitos físicos e psicológicos. (Zamponi et al., 2020). 

 

3.5 Associação entre diabetes mellitus e ansiedade 

A literatura já demonstra à associação entre diabetes e depressão em mulheres não 

gestantes; sugere, ainda, que ambas as condições apresentam alterações biológicas em comum 

(Napoli et al., 2020). 

Em torno de 10 a 45% das mulheres apresentam sintomas depressivos durante a 

gestação; entre gestantes diabéticas, a frequência destes sintomas pode chegar a 80%. (Güler et 

al., 2020; Napoli et al., 2020) 

A prevalência de ansiedade durante o período gestacional varia entre 6,6 a 75%, sendo 

demonstrado que o diabetes pode aumentar a frequência de ansiedade nas gestantes. (Orbay et 

al., 2017; Güler et al., 2020). 

A hiperglicemia parece estar diretamente relacionada ao aparecimento de sintomas de 

ansiedade e depressão, já que esta condição induz ao aumento do estresse oxidativo, de 

inflamações e uma maior resistência a leptina; indiretamente, o estresse psicológico relacionado 

a presença desse diagnóstico e as preocupações com relação às repercussões desse na gestação 

podem exacerbar a ansiedade e os sintomas depressivos (Napoli et al., 2020). 

O rigoroso controle glicêmico, o ganho de peso adequado e o manejo do diabetes na 

gestação são desafios extras que, juntamente, com o medo dos resultados adversos podem levar 

a um impacto negativo na qualidade de vida e saúde mental das gestantes com diabetes prévio 

(Do et al., 2017). 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Desenho do estudo  

 

Foi realizado estudo observacional e transversal com gestantes que fizeram seguimento 

pré-natal no grupo de endocrinopatias e gestação da Divisão de Clínica Obstétrica do Hospital 

das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) durante o período de maio de 2016 a 

maio de 2019. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa do HCFMUSP (Apêndice 

A). Após receberem os convites para participar do estudo e serem adequadamente esclarecidas 

sobre o mesmo, as gestantes que consentiram em participar do protocolo de pesquisa assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE (Apêndice B). 

 

4.2 Seleção das pacientes 

 

As pacientes incluídas neste estudo eram encaminhadas para entrevista com a 

fisioterapeuta pesquisadora no dia da consulta de rotina, constituindo amostra por conveniência. 

Aquelas que não tiveram disponibilidade para serem entrevistadas naquele mesmo momento 

foram agendadas para a data da próxima consulta de pré-natal. 

 

4.2.1 Critérios de Inclusão 

 

Foram selecionadas as gestantes que apresentavam os seguintes critérios:  

▪ Realização de pré-natal no ambulatório de endocrinopatias do Divisão de Clínica 

Obstétrica do HCFMUSP; 

▪ Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1;  

▪ Idade gestacional entre 20 e 24 semanas no momento da avaliação; 

▪ Gestação de feto único; 

▪ Assinatura do TCLE. 
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4.2.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas da pesquisa as gestantes que apresentaram: 

▪ Alterações ortopédicas relevantes, tais como escoliose e encurtamento de 

membros inferiores, confirmadas por meio de testes funcionais durante exame 

físico fisioterapêutico; 

▪ Antecedentes neurológicos que causaram déficit cognitivo ou motor de 

membros inferiores, confirmadas por meio de testes funcionais durante o exame 

físico fisioterapêutico; 

▪ Desistência motivada ou imotivada de participar do protocolo de pesquisa após 

assinatura do TCLE. 

 

No período do estudo, 52 gestantes foram admitidas para seguimento pré-natal no 

Ambulatório de Endocrinopatias, sendo que 36 foram incluídas no estudo por apresentarem os 

critérios de inclusão acima descritos. As demais 16 gestantes não puderam ser incluídas pela 

impossibilidade de realização de entrevista no período gestacional pré-definido.   

 

4.3 Avaliação da gestante 

 

As pacientes que atenderam os critérios de inclusão foram entrevistadas exclusivamente 

pela fisioterapeuta pesquisadora.  

Todas as gestantes incluídas foram submetidas à avaliação fisioterapêutica inicial que 

incluiu o preenchimento dos dados sociodemográficos e clínicos. Para o quesito dor lombar e 

pélvica gestacional, as participantes foram questionadas sobre a presença de dor em algum 

momento da gestação e, em caso positivo, identificavam a localização da dor num mapa de 

representação do corpo humano (Apêndice 3) e classificavam a sensação de desconforto numa 

escala de 0 a 10, sendo 0 a ausência de dor e 10 a dor mais forte. 

Após a coleta dos dados sociodemográficos e clínicos, a postura e o posicionamento 

pélvico das gestantes foram avaliados a fim de identificar alterações ortopédicas e neurológicas 

relevantes que pudessem predispor a presença de dor. 
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4.4 Constituição dos subgrupos do estudo 

 

Após o atendimento fisioterapêutico inicial, todas as pacientes selecionadas para esta 

pesquisa foram avaliadas com relação a presença de dor lombar e/ou pélvica gestacional e de 

incontinência urinárias; então, foram classificadas em dois subgrupos para cada parâmetro 

avaliado (com dor / sem dor; com incontinência urinária / sem incontinência urinária), conforme 

figuras abaixo:  

 

Figura 1. Fluxograma da distribuição das gestantes estudadas de acordo com a presença de dor. 

 

Figura 2. Fluxograma da distribuição das gestantes estudadas de acordo com a presença de 

incontinência urinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestantes 

(n=36)

Dor

(n=36)

Sim

(n=25)

Não

(n=11)

Gestantes

(n=36)

IU

(n=34)

Sim

(n=15)

Não

(n=19)



Método 18 

 

4.5 Definições das variáveis estudadas 

 

Foram aplicadas as seguintes definições, a fim de comparação entre os subgrupos: 

- Dor (sim vs. não): presença ou ausência de lombar e/ou dor pélvica posterior. Para o 

diagnóstico de dor musculoesquelética, as participantes foram questionadas quanto a presença 

de dor em região lombar e dor pélvica posterior; em caso positivo, foi solicitado que 

classificassem essa sensação segundo a Escala Visual Numérica (EVN) (Hawker et al., 2011). 

- Incontinência urinária: foi considerada incontinente a gestante que apresentou escore médio 

no ICQ-SF maior ou igual a 3 (Tamanini et al., 2004). 

- Função sexual: presença de disfunção sexual ficou caracterizada quando o índice FSFI foi 

menor ou igual a 26. (Pacagnella et al., 2009) 

- Ansiedade: avaliada por meio do escore médio de acordo com IDATE-Traço e IDATE-

Estado; índice menor ou igual a 49 indicou baixo nível de ansiedade, índices maiores que 

indicaram alto nível de ansiedade (Biaggio et al., 1977). 

- IMC: classificado de acordo a tabela e o gráfico desenvolvidos por Atalah et al. (1997). 

 

4.6 Instrumentos para avaliação dos subgrupos e das variáveis de interesse  

 

Para a análise dos subgrupos foram utilizados instrumentos adaptados ou validados no 

Brasil e também questionários elaborados para os fins deste estudo. 

Foi elaborado pela pesquisadora o formulário de admissão (Apêndice C), para 

preenchimento dos dados sociodemográficos (idade, escolaridade e estado marital) e condições 

clínicas e de saúde (antecedentes gestacionais, idade gestacional, peso prévio e atual, altura, 

tempo de diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 1 e prática de atividade física nos últimos seis 

meses). 

O Índice de Massa Corpórea (IMC) foi calculado a partir do peso e da altura das 

gestantes. Esse índice permite a avaliação da adequação de peso do indivíduo, possibilitando a 

identificação daqueles portadores de sobrepeso e obesidade. Para diagnóstico do estado 

nutricional das gestantes de acordo com a idade gestacional, foram utilizados a tabela e o gráfico 

desenvolvidos por Atalah et al. (1997) (Apêndice D e E). Estes critérios de avaliação permitiram 

a classificação das gestantes em baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade, levando 

em consideração a idade gestacional no momento da avaliação. 

Para a avaliação da lombalgia e da dor pélvica gestacional foram utilizados o relato da 

participante, a representação gráfica do corpo humano (Huskisson, 1974) e a EVN, uma escala 
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gráfica utilizada para mensurar a dor (Hawker et al., 2011). Na representação gráfica do corpo 

humano, a gestante assinalou a região onde estava localizada a dor. A EVN foi aplicada para 

investigar a dor lombar e a dor pélvica gestacional, separadamente, sendo solicitado que a 

paciente atribuísse uma nota de 0 a 10 para a dor referida, sendo 0 (zero) para ausência total de 

dor e 10 (dez) para máxima dor suportável.  

Para a realização da avaliação postural com enfoque no posicionamento pélvico, as 

gestantes permaneceram em posição ortostática em três perfis: anterior, lateral e posterior, com 

os pés paralelos, na frente de simetrógrafo portátil de parede, utilizando apenas roupa íntima 

para melhor visualização das possíveis assimetrias e/ou disfunções ortopédicas. Os pontos de 

referência na avaliação postural foram os pés, as patelas, as cristas ilíacas ântero-superiores, 

nível das clavículas e dos ombros e o centro da testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Avaliação postural com simetrógrafo.  

Fonte: EFDeportes.com 

 

Para avaliação do equilíbrio pélvico sagital, a paciente permaneceu em pé, com os pés 

paralelos; a pesquisadora utilizou a seguinte técnica: inicialmente foi localizada a espinha ilíaca 

póstero-inferior da paciente e a examinadora colocou o dedo indicador estendido apontando, de 

trás para frente, o nível exato onde se encontra esta espinha. A seguir foi localizada a espinha 

ilíaca ântero-superior e colocado o outro indicador estendido apontando, de frente para trás, o 

nível exato da espinha. Os olhos da examinadora ficaram no mesmo plano dos seus dedos 

indicadores para poder verificar se os indicadores se situavam na horizontal (caracterizando o 

equilíbrio) ou não (situação em que se caracterizará o desequilíbrio) (Santos, 2001). 
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Figura 4. Avaliação do posicionamento pélvico.  

Fonte: Santos, 2003. 

 

Após a avaliação fisioterapêutica inicial, as gestantes foram orientadas a preencher o 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE; Apêndice F e G), os questionários de 

incontinência urinária International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form 

(ICIQ-SF; Apêndice H) e de função sexual Female Sexual Function Index (FSFI; Apêndice I). 

Para a avaliação do nível de ansiedade utilizou-se o IDATE. O instrumento, validado 

no Brasil por Biaggio et al. (1977), mede conceitos distintos de ansiedade: ansiedade-traço (A-

traço) e ansiedade-estado (A-estado) por meio de duas escalas de autorrelato. A Escala 

ansiedade-traço (Apêndice F) é composta por 20 afirmações, em que cada participante descreve 

como se sente, assinalando uma das alternativas: 1-quase nunca; 2-às vezes; 3-bastante; 4-quase 

sempre. Na escala de ansiedade-estado (Apêndice G), também composta por 20 afirmações, 

cada gestante deve indicar como se sentia naquele exato momento, assinalando uma das opções: 

1-absolutamente não; 2-um pouco; 3-bastante; 4-muitíssimo.  

Os escores das duas escalas do IDATE variam de 20 pontos a 80 pontos, com a 

ansiedade sendo classificada em quatro grau (baixo, moderado, elevado e altíssimo) conforme 

descrito na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Classificação da escala de ansiedade 

Nível Grau de Ansiedade Escore 

I Baixo 20 a 34 

II Moderado 35 a 49 

III Elevado 50 a 64 

IV Altíssimo 65 a 80 

Biaggio et al. (1977) 
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O preenchimento do inventário IDATE foi realizado pela própria gestante.  

O questionário ICIQ- SF, traduzido e validado para a Língua Portuguesa por Tamanini 

et al. (2004), foi utilizado como instrumento de avaliação dos sintomas urinários. O ICIQ-SF 

avalia de forma simples, breve e auto administrável, por meio de questionamentos a respeito da 

frequência e quantidade de perda urinária, a situação de perda de urina e a interferência dessa 

condição nas atividades de vida diária, assim como o impacto da incontinência urinária na 

qualidade de vida, sendo também possível a quantificação das perdas. O ICIQ-SF foi escolhido 

por ser considerado o mais adequado para a população brasileira. O questionário define o 

resultado da seguinte forma: 0 (nenhum impacto); 1 a 3 (impacto leve); 4 a 6 (efeito moderado); 

7-9 (impacto grave) e impacto muito grave quando acima de 10 (Apêndice H). 

 A avaliação da função sexual foi realizada pela escala FSFI (Apêndice I) que foi 

traduzida para o português e validade para gestantes por Leite et al. (2007). O instrumento 

avalia a função sexual e pode ser respondido por mulheres que tiveram atividade sexual nas 

últimas quatro semanas.  Este questionário é formado por 19 questões agrupadas em seis 

domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Todas as perguntas são de 

múltipla escolha e a participante seleciona, para cada pergunta, a alternativa que melhor 

descreva a sua situação. O questionário possibilita a análise do escore de cada um dos domínios 

avaliados e do escore geral. Para o cálculo do escore dos domínios, soma-se a pontuação 

atribuída a cada uma das questões relacionadas ao domínio e multiplica-se pelo fator de 

correção correspondente. Já para se obter o escore geral soma-se os escores de cada um dos 

domínios, resultando em um escore de 2 a 36, sendo o resultado diretamente proporcional à 

função sexual. Um escore total menor ou igual a 26 é considerado risco para disfunção sexual 

(Pacagnella et al., 2009). 

 

4.7 Cálculo Amostral 

 

Considerando-se a ausência de dados de literatura a respeito da população estudada para 

os objetivos do presente estudo, optou-se por amostra de conveniência, sendo convidadas a 

participar as gestantes em acompanhamento pré-natal no período do estudo e que atenderam 

aos critérios de inclusão adotados. 

Entretanto, tendo como base os resultados apresentados por estudo piloto que envolveu 

dez gestantes com DM1 e oito gestantes de risco habitual, adotando tamanho de efeito de 0,6, 

nível de significância de 5% e poder do teste de 90%, chegou-se à conclusão de que eram 

necessárias, inicialmente, 32 gestantes; com a expectativa de perda de 10% dos casos, 
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necessitamos de 36 gestantes. Os cálculos foram realizados com auxílio do software G power 

3.1.9.2. 

 

4.8 Análise estatística 

 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as variáveis 

quantitativas, foram calculadas as médias, desvios-padrões e medianas. Para as variáveis 

qualitativas foram calculadas as frequências absolutas e relativas. 

Os subgrupos (com dor / sem dor e com incontinência urinária / sem incontinência 

urinária) foram comparados com relação às variáveis de interesse. Para comparação de dois 

grupos independentes em relação as variáveis quantitativas, após a verificação da normalidade 

pelo teste de Komolgorov-Smirnov, foram utilizados o teste t-Student e o teste não paramétrico 

de Mann-Whitney. A análise entre as variáveis independentes categóricas associadas aos 

desfechos (dor e incontinência urinária) foi realizada pelo teste Qui-Quadrado ou pelo teste 

exato de Fisher, quando necessário. 

A análise de regressão logística binária foi realizada para identificar o odds ratios (OR) 

e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%) entre as variáveis independentes e diferentes 

desfechos analisados: dor e incontinência urinária. Para a modelagem múltipla, foram testadas 

as variáveis com valor de p <0,20 e aquelas com relevância clínica na análise univariada (Anexo 

1). A técnica de entrada das variáveis no modelo múltiplo foi Stepwise. Para o cálculo das 

probabilidades foi considerada a fórmula log-linear: 

 

10*10....1*10)
1

log( xbxbb
p

pk
+= , com =2,3 

Foi assumido um nível descritivo de 5% (p≤0,05) para significância estatística. O 

software utilizado foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 21.0 para Windows. 

 

4.9 Caracterização da população 

 

Foram incluídas 36 gestantes que atendiam aos critérios de inclusão propostos e que                       

constituíram o Grupo Gestantes com Diabetes Mellitus do tipo 1 (GGDM1).  

As caracterizações sociodemográficas e clínicas dessas gestantes estão descritas nas 

tabelas abaixo (Tabela 2 e 3). 

k
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Tabela 2  Características sociodemográficas das gestantes do GGDM1* (n=36) –HCFMUSP 

– maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis Descritiva 

Idade Materna  27,80±(5,59)1 

   

Estado civil 
Com companheiro 34(94,4%)2 

Sem companheiro 2(5,6%)2 

   

Escolaridade 

Ensino Fundamental 5(13,9%)2 

Ensino Médio  14(38,9%)2 

Ensino Superior 17(47,2%)2 

   

Gestação Planejada 
Sim 11(30,6%)2 

Não 25(69,4%)2 

(*) Grupo Gestantes com Diabetes Mellitus do tipo 1. 1Descritiva: Média±(Desvio Padrão). 2Descritiva: Número 

de Casos (Porcentagem). 
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Tabela 3 -  Características clínicas das gestantes do GGDM1* (n=36) – HCFMUSP –   

 maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis Descritiva 

Tempo de doença 

n=34 

 13,03±(8,17)1 

   

IG na avaliação  21,19±(1,45)1 

   

IMC  25,77±(3,58)1 

   

Paridade 
Primíparas 20(55,6%)2 

Multíparas 16(44,4%)2 

   

Nº de gestações 
 

1,75±(1,10)1 

   

Nº de Partos Normais  0,44±(1,09)1 

   

Nº de Partos Cesáreos  0,81±(0,65)1 

   

Nº de Abortos  0,44±(0,62)1 

   

Prática de Atividade Física 
Sim 14(38,4%)2 

Não 22(61,1%)2 

   

Dor Lombar 
Presente 20(55,6%)2 

Ausente 16(44,4%)2 

   

Dor Pélvica Gestacional 
Presente  11(30,6%)2 

Ausente 25(69,4%)2 

   

Ansiedade Prévia 

n=33 

Presente    6(18,2%)2 

Ausente 27(81,8%)2 

   

Ansiedade na Gestação 

n=33 

Presente 12(36,4%)2 

Ausente 21(63,6%)2 

   

Incontinência Urinária 

n=34 

Presente 15(44,1%)2 

Ausente 19(55,9%)2 

   

Disfunção Sexual 

n=34 

Presente 31(91,2%)2 

Ausente 3(8,8%)2 

*Grupo Gestante com Diabetes Mellitus do tipo 1. 1Descritiva: Média±(Desvio Padrão). 2Descritiva: Número de 

Casos (Porcentagem). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Frequência de dor lombar e pélvica gestacional e de incontinência urinária na 

população do estudo  

 

A frequência de dor lombar e pélvica gestacional foi de 55,6% e 30,6%, 

respectivamente, e de incontinência urinária foi de 41,7% em gestantes diabéticas do tipo 1 no 

segundo trimestre e os resultados do escores destas variáveis estão apresentados abaixo (Tabela 

4). 

 

Tabela 4 -  Escore das variáveis dor lombar e pélvica gestacional e incontinência urinária 

nas gestantes do GGDM1* (n=36) – HCFMUSP- maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis GGDM1 

  n Média(±DP) Mediana (p25-p75.) 

Dor Lombar Escore 36 2,7(±2,7) 3,0 (0-5) 

Dor Pélvica Gestacional Escore 36 1,6(±2,6) 0 (0-4) 

ICIQ-SF Escore 34 3,6(±4,9) 0 (0-5,25) 

(*) Grupo Gestante com Diabetes Mellitus do tipo 1. 

 

5.2 Dor 

 

5.2.1 Características do subgrupo dor conforme classificação 

 

No grupo estudado, 69,4% (n=25) das participantes referiram dor lombar e/ou pélvica 

gestacional, constituindo o Grupo Dor (GD). Dessas, 6 pacientes referiram a associação de dor 

lombar e pélvica posterior. Das participantes que referiram presença de dor, nenhuma paciente 

pontuou com score 1 ou 2 na escala analógica de dor. 

Quando foi feita a correlação entre variáveis sociodemográficas e clínicas das gestantes 

dos dois subgrupos, apenas o tempo de doença mostrou diferença estatisticamente significativa 

entre eles (p=0,05), ou seja, quanto maior o tempo da doença, mais frequente a queixa de dor 

(Tabela 5 e 6). 
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Tabela 5 -  Características sociodemográficas das gestantes do GD* e GSD** (n=36) – 

HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 
Variáveis GD GSD P 

 N=25 N=11  

Idade Materna  27,5±(5,4)1 28,5±(6,2)1 0,606a 

     

Estado civil 
Com companheiro 23(92,0%)2 11(100,0%)2 

1,000b 

Sem companheiro 2(8,0%)2 0(0,0%)2 

     

Escolaridade 

Ensino 

Fundamental 

4(16,0%)2 1(9,1%)2 

1,000b 

Ensino Médio 9(36,0%)2 5(45,5%)2 

Ensino Superior 12(48,0%)2 5(45,5%)2 

(*) Grupo Dor. (**) Grupo sem Dor. 1Descritiva: Média±(Desvio Padrão). 2Descritiva: Número de Casos 

(Porcentagem). (a)Teste T de Student;(b) Teste Exato de Fischer. 
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Tabela 6 -  Características clínicas das gestantes do GD* e GSD** (n=36) – HCFMUSP – 

maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis GD GSD P 

 N=25 N=11  

Tempo de doença 

n=34 

 14,9±(8,2)1 9,0±(6,9)1 0,050a 

     

IG na avaliação  21,1±(1,5)1 21,4±(1,4)1 0,520b 

     

IMC 
Adequado 18(72,0%)2 7(63,6%) 

0,703c 

Sobrepeso 7(28,0%)2 4(36,4%) 

     

Paridade 
Primíparas 12(48,0%)2 7(72,7%)2 

0,277c 

Multíparas 13(52,0%)2 3(27,3%)2 

     

Nº de Partos Normais  0,2±(1,0)1 1,3±(2,3)1 0,611b 

     

Nº de Partos Cesáreos  0,7±(0,5)1 1,0±(1,0)1 0,704b 

     

Nº de Abortos  0,4±(0,6)1 0,3±(0,5)1 0,900b 

     

Gestação Planejada 
Sim 8(32,0%)2 3(27,3%)2 

1,000c 

Não 17(68,0%)2 8(72,7%)2 

     

Prática de Atividade 

Física 

Sim 10(40,0%)2 4(36,4%)2 
1,000c 

Não 15(60,0%)2 7(63,6%)2 

     

Ansiedade Prévia 

n=33 

Presente 5(21,7%)2 1(10,0%)2 
0,640c 

Ausente 18(78,3%)2 9(90,0%)2 

     

Ansiedade na 

Gestação 

n=33 

Presente 9(39,1%)2 3(30,0%)2 

0,710c Ausente 14(60,9%)2 7(70,0%)2 

     

Incontinência 

Urinária 

n=34 

Presente 12(52,2%)2 3(27,3%)2 

0,271c Ausente 11(47,8%)2 8(72,7%)2 

     

Disfunção Sexual 

n=34 

Presente 20(87,0%)2 11(100,0%)2 
0,535c 

Ausente 3(13,0%)2 0(0,0%)2 

(*) Grupo Dor. (**) Grupo sem Dor. 1Descritiva: Média±(Desvio Padrão). 2Descritiva: Número de Casos 

(Porcentagem). (a)Teste T de Student; (b)Teste de Mann-Whitney; (C) Teste Exato de Fischer 

 

5.2.2 Comparação das variáveis entre os subgrupos  

  

A partir da avaliação das variáveis de interesse entre os subgrupos com dor / sem dor, 

ficou demonstrado que o escore geral relacionado à função sexual foi de 21,6 (± 3,8 DP) para 

o subgrupo com dor e de 18,9 (± 2,5 DP) para o grupo sem dor, com diferença estatisticamente 



Resultados 29 

 

significativa entre os subgrupos (p=0,038), de tal forma que as gestantes com queixa de dor 

apresentaram maior alteração da função sexual (Tabela 7). 

As variáveis ansiedade e incontinência urinária não demonstraram diferenças 

estatisticamente significativa entre os subgrupos. 

 

Tabela 7 -  Escore das variáveis de interesse nas gestantes dos subgrupos com dor e sem 

dor (n=36) – HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis 
GD 

N=25 

 GSD 

N=11 
P 

  n Média(±DP) Mediana  n Média(±DP) Mediana   

   (p25-p75)    (p25-p75)  

IDATE-Traço Escore 23 46,3(±5,8) 46,0(42-49)  10 42,6(±6,2) 42,0(39-44) 0,103 

IDATE- Estado Escore 23 47,5(±47,0) 47,0(42-54)  10 47,1(±7,0) 47,5(40-50) 0,861 

ICIQ-SF Escore 23 4,2(±5,1) 3,0(0-5)  11 2,5(±4,7) 0,0(0-6) 0,363 

FSFI Escore 23 21,6(±3,8) 21,0(19-24)  11 18,9(±2,5) 18,0(17-21) 0,038* 

(*) Teste T de Student. 

 

5.2.3 Regressão Logística  

 

5.3.3.1. Análise Univariada 

 

Na análise de regressão logística binária univariada para o desfecho dor, a variável 

tempo de doença mostrou associação estatisticamente significativa. Gestantes diabéticas tipo 1 

com ≥17 anos de doença apresentaram chance de 11 vezes de terem dor quando comparadas 

àquelas com menos de 7 anos de doença (OR=11,0; IC95% = 1,01-120,43) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 -  Modelo de Regressão Logística univariada de dor em gestantes diabéticas do 

tipo 1 – HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 
 

*Variável estratificada em tercil; **p<0,05 – estatisticamente significante; EP = erro padrão 

   

 

 

 

Variáveis   IC 95% p 

  β (EP) OR Mínimo Máximo  

IMC (Kg/m2) (Elevado/normal) -0,385 (0.77) 0,68 0,15 3,07 0,617 

Incontinência Urinária (Sim/não)  1,068 (0.79) 2,90 0,61 13,82 0,179 

Ansiedade (Sim/não) 0,405 (0.81) 2,50 0,30 7,36 0,617 

Tempo de doença* (≥ 17 anos/<7 anos) 2,398 (1,22) 11,0 1,01 120,43 0,050** 
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5.2.3.2. Análise Múltipla 

 

Para a análise de regressão binária múltipla para o desfecho dor, o fator independente 

para o desfecho, corrigido pelo IMC, foi o tempo de doença ≥ 17 anos (OR=11,2; IC95%=1,02-

124,75) (Tabela 9) 

 

Tabela 9 -  Modelo de Regressão Logística múltipla de dor em gestantes diabéticas do tipo 

1 – HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis   IC 95% P 
 β (EP) ORajustada Mínimo Máximo  

Intercepto 
0,108 (0,68) 

    

Tempo de doença* (≥ 17 anos/<17 

anos) 

2,423 (1,23) 
11,27 1,02 124,75 0,048** 

Modelo ajustado pela variável IMC. *Variável estratificada em tercil; **p<0,05 – estatisticamente significante 

 

Ao se analisar as probabilidades de o evento dor ocorrer, destaca-se que gestantes 

diabéticas do tipo I com tempo de doença igual ou acima de 17 anos e com sobrepeso 

apresentam probabilidade de 0.95 ou 95% de terem dor. (Quadro 1) 

 

Quadro 1 -  Análise da probabilidade de o evento dor ocorrer em gestantes diabéticas do 

tipo 1 – HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 
 

Situação Tempo de doença IMC Prob. evento ocorrer 

1 < 7 anos Adequado 0.53 

2 < 7 anos Sobrepeso 0.61 

3 7 a 16 anos Adequado 0.61 

4 7 a 16 anos Sobrepeso 0.69 

5 ≥ 17 anos Adequado 0.93 

6 ≥ 17 anos Sobrepeso 0.95 

 

5.3 Incontinência Urinária 

 

5.3.1 Características do subgrupo incontinência urinária conforme classificação 

 

No GGDM1, 41,7% (n=15) das participantes apresentaram IU (GIU) e 52,8% (n=19) 

não referiam IU (GSIU). 

As avaliações das variáveis sociodemográficas e clínicas das pacientes do GIU e GSIU 

mostraram que a idade materna, o IMC e a paridade são fatores associados a maior frequência 

de IU em gestantes diabéticas do tipo 1, conforme descrito na Tabela 10 e 11. 
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Tabela 10 

-  

Características sociodemográficas das gestantes do GIU* e do GSIU** (n=34) – 

HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis GIU GSIU P 

 N=15 N=19  

Idade Materna  30,5±(5,6)1 28,5±(5,0)1 0,015a 

     

Estado civil  
Com companheiro 14(93,3%)2 18(94,7%)2 

1,000b 

Sem companheiro 1(6,7%)2 1(5,3%)2 

     

Escolaridade 

 

Ensino Fundamental 1(6,7%)2 4(21,1%)2 

0,293b Ensino Médio 5(33,3%)2 9(47,4%)2 

Ensino Superior 9(60,0%)2 6(31,6%)2 

     

Gestação Planejada 
Sim 3(20,0%)2 7(36,8%)2 

0,451b 

Não 12(80,0%)2 12(63,2%)2 

(*) Grupo Incontinência Urinária. (**) Grupo sem Incontinência Urinária. 1Descritiva: Média±(Desvio Padrão). 
2Descritiva: Número de Casos (Porcentagem). (a) Teste T-Student (b) Teste Qui-Quadrado. 

 

 

Tabela 11-  Características clínicas das gestantes do GIU* e do GSIU** (n=34) – HCFMUSP 

– maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis GIU GSIU P 

 N=15 N=19  

Tempo de doença  13,7±(9,3)1 11,7±(7,0)1 0,503a 

     

IG na avaliação  21,5±(1,6)1 21,0±(1,3)1 0,451b 

     

IMC 
Adequado 9(60,0%)2 16(84,2%)2 

0,139c 

Sobrepeso 6(40%)2 3(15,8%)2 

     

Paridade 
Primíparas 3(20,0%)2 16(84,2%)2 

˂0,001c 

Multíparas 12(80,0%)2 3(15,8%)2 

     

Nº de Partos Cesáreos  0,8±(0,5)1 1,0±(1,0)1 0,804b 

     

Nº de Abortos  0,4±(0,6)1 0,3±(0,5)1 0,945b 

     

Prática de Atividade 

Física 

Sim 6(40,0%)2 8(42,1%)2 
1,000c 

Não 9(60,0%)2 11(57,9%)2 

     

Ansiedade Prévia 

n=33 

Presente  3(21,4%)2 3(15,8%)2 
1,000c 

Ausente 11(78,6%)2 16(84,2%)2 

     

Ansiedade na 

Gestação 

n=33 

Presente 5(35,7%)2 7(36,8%)2 

1,000c Ausente 9(64,3%)2 12(63,2%)2 

     

Dor 

 

Presente 12(52,2%)2 3(27,3%)2 
0,271c 

Ausente 11(47,8%)2 8(72,7%)2 

     

Disfunção Sexual 
Presente 12(80,0%)2 19(100,0%)2 

0,076c 

Ausente 3(20,0%)2 0(0,0%)2 

(*) Grupo Incontinência Urinária. (**) Grupo sem Incontinência Urinária. 1Descritiva: Média±(Desvio Padrão). 
2Descritiva: Número de Casos (Porcentagem). (a) Teste T-Student (b)Teste de Mann-Whitney (c) Teste Exato de 

Fischer. 
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5.3.2 Comparação das variáveis entre os subgrupos  

  

Na análise das variáveis de interesse em gestantes com DM1 em relação a queixa de IU, 

a avaliação da ansiedade, da dor e da função sexual não se mostraram estar associadas a maior 

frequência de IU nas gestantes estudadas (Tabela 12). 

Já em relação ao impacto da IU na qualidade de vida, o escore médio do ICQ-SF foi 

3,6(±4,9), indicando impacto leve na qualidade de vida das participantes.  

 

Tabela 12-  Escore das variáveis de interesse nas gestantes dos subgrupos com e sem 

incontinência urinária (n=34) – maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis GIU  GSIU p 

 N=15  N=19  

  n Média(±DP) Mediana  n Média(±DP) Mediana   

   (p25-p75)    (p25-p75)  

IDATE-Traço Escore 14 45,5(±5,0) 45,5(42-49)  19 45,0(±6,7) 47,3(42-48) 0,819 

IDATE- Estado Escore 14 46,5(±6,9) 47,0(40-54)  19 48,1(±6,9) 48,0(42-53) 0,514 

Dor Escore 14 4,1(±2,6) 4(3-6)  19 2,9(±2,6) 3(0-5) 0,178 

FSFI Escore 14 21,6(±6,9) 21,0(19-24)  19 20,0(±6,9) 20,0(18-22) 0,514 

(*) Teste T de Student. 

 

5.3.3 Regressão Logística 

 

5.3.3.1 Regressão Logística Univariada do desfecho incontinência urinária 

 

Já a análise de regressão logística binária univariada do desfecho IU, gestantes 

multíparas apresentaram OR=21,3 (IC95%=3,62-124,83) de terem IU quando comparado às 

primíparas (Tabela 13). 

 

Tabela 13 -  Modelo de Regressão Logística univariada de incontinência urinária em 

gestantes diabéticas do tipo 1 – HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 

 

*p<0,05 – estatisticamente significante. EP = erro padrão  

 

Variáveis   IC 95% p 

  β (EP) OR Mínimo Máximo   

IMC (Kg/m2) (Elevado/normal) -0,575 (0,42) 3,56 0,71 17,76 0,122 

Dor (Sim/não) -0,981 (0,68) 2,91 0,61 13,82 0,179 

Ansiedade (Sim/não) -0,288 (0,44) 0,95 0,22 4,01 0,947 

Idade Materna -0,187 (0,08) 4,74 1,02 1,42 0,029* 

Multiparidade (Sim/não) -1,674 (0,63) 21,33 3,64 124,83 0,001* 
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5.3.3.2 Análise Múltipla 

 

Na análise de regressão logística binária múltipla, ser multípara foi fator independente, 

corrigido pelo IMC e idade materna, para o desfecho IU, com OR=12,28 (IC95%=1,90-79,27) 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14 -  Modelo de Regressão Logística múltipla de incontinência urinária em gestantes 

diabéticas do tipo 1 – HCFMUSP – maio 2016 a maio 2019 
 

Variáveis   IC (95%) P 

 β (EP) ORajustada Mínimo Máximo  

Intercepto -6.060 (3,22)     

Multiparidade 

(sim/não) 

2,51 (0,95) 
12,28 1,90 79,27 0,008* 

Modelo ajustado pelo IMC (categórico) e idade materna (contínua). *p<0,05 – estatisticamente significante. EP = 

erro padrão. Hosmer-Lemeshow = 0.656 

 

Na análise da probabilidade de o evento IU ocorrer, observa-se que gestantes diabéticas 

do tipo I multigesta, com sobrepeso e idade superior a 40 anos apresentam probabilidade de 

0.98 ou 98% de ter incontinência urinária. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1 -  

 

Análise da probabilidade de o evento incontinência urinária ocorrer em 

gestantes diabéticas do tipo 1 – HCFMUSP – maio 2016 a maio de 2019 
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6. DISCUSSÃO  
 

O presente estudo foi realizado para analisar a frequência de dor lombar e dor pélvica 

gestacional, incontinência urinária em gestantes com diabetes do tipo 1 no segundo trimestre 

da gestação e para avaliar a sua associação com nível de ansiedade, presença de disfunção 

sexual e impacto da incontinência urinária na qualidade de vida das mulheres. Também foram 

verificados os possíveis fatores de predição da presença de dor e incontinência urinária na 

população estudada. 

Em revisão de literatura, o DM1, assim como o período gestacional, associa-se a maior 

frequência de alterações musculoesqueléticas, que podem estar relacionadas a maior queixa de 

dor e alterações da função da MAP. Em análise inicial, este estudo avaliou a frequência de dor 

lombar e pélvica gestacional e IU em 36 gestantes diabéticas no segundo trimestre. 

 

6.1 Associação entre diabetes mellitus e presença de dor 

  

Em estudo com 404 gestantes, Manyozo et al. (2019) mostraram que 173 participantes 

estavam no segundo trimestre e 60% destas relataram dor lombar e dor pélvica gestacional. 

Neste estudo, 69,4% das gestantes com DM1 apresentavam dor lombar e dor pélvica 

gestacional no segundo trimestre, demonstrando que, na população do presente estudo, a 

frequência da queixa parece ser maior do que em gestantes com risco habitual. Este achado 

pode ser elucidado com o estudo de Edwards et al. (1992), que demostraram que mulheres com 

diabetes do tipo 1 apresentavam níveis séricos de relaxina mais altos, quando comparados a 

mulheres não diabéticas. A literatura já descreveu a associação de altos níveis de relaxina com 

o desenvolvimento de dor em cintura pélvica na gestação (Albert et al., 1997; Bjӧrklund et al., 

2000; Hansen et al., 1996; Kristiansson et al., 1996; MaCLennan et al., 1986). 

A revisão sistemática da Cochrane, de 2013, demonstrou haver evidências científicas 

moderadas de que a acupuntura ou exercícios adaptados ao estágio da gestação são eficazes na 

prevenção e no tratamento da dor lombar e dor pélvica gestacional (Pennick e Liddle, 2013). 

Van Benten et al. (2014) também demonstraram que a associação de exercícios a educação da 

paciente tem efeito positivo no tratamento da dor. 

Sendo assim, se as gestantes com diabetes do tipo 1 forem encaminhadas para o 

acompanhamento fisioterapêutico ainda no primeiro trimestre da gestação ou no momento em 

apresentarem os primeiros sintomas de desconforto, poderíamos, por meio dos exercícios 

individualizados, proporcionar melhor manejo da dor e qualidade de vida. 
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6.2 Associação entre diabetes mellitus e incontinência urinária 

 

O estudo de Scarpa et al. (2006) com 170 mulheres brasileiras, mostrou que 50% 

apresentavam IUE na gestação, mas também não relatou a idade gestacional das participantes. 

Sarma et al. (2009), em seu estudo, apontaram que 65% das gestantes com DM1 reportaram 

pelo menos um episódio de IU durante a gestação e, destas, 17% relataram episódios semanais; 

entretanto, esses autores não relataram a idade gestacional das participantes. Já Barbosa et al. 

(2011) avaliaram 161 mulheres até 2 anos pós-parto; destas, 39,1% apresentaram diagnóstico 

de DMG; a prevalência de incontinência urinária durante a gestação nesta população foi de 

50,8%. Oliveira et al. (2013) estudaram 495 mulheres e 71% tinham IU no terceiro trimestre 

gestacional. Neste aspecto, esta pesquisa mostrou que 44% das gestantes com DM1 relataram 

episódios de perda de urina durante o segundo trimestre.  

Conforme demonstra a literatura, a IUE é um sintoma comum na gestação, 

principalmente no terceiro trimestre (Oliveira et al., 2013) e, o treinamento funcional da MAP 

pode reduzir os sintomas de IU na gestação (Schreiner et al., 2018); sendo assim, se estas 

gestantes que já relataram IU no segundo trimestre gestacional não forem orientadas, a 

probabilidade é que este sintoma se acentue no terceiro trimestre, afetando assim a qualidade 

de vida. 

 

6.3 Ansiedade, frequência de DS e impacto da IU na qualidade de vida  

 

Em análise secundária, o presente estudo avaliou o nível de ansiedade, a frequência de 

DS e o impacto da IU na qualidade de vida em 36 gestantes diabéticas do tipo 1 no segundo 

trimestre da gestação. 

Outros autores também descrevem a associação de ansiedade com maior frequência de 

dor e disfunções do assoalho pélvico. Lee et al. (2019) demonstram, em seu estudo com 526 

gestantes com diabetes gestacional, que 39,9% delas apresentava sintomas de ansiedade, 12,5% 

apresentava sintomas depressivos e 10,6% apresentava sintomas de estresse. No estudo de Egan 

et al. (2017), o nível de ansiedade em 32 gestantes com diabetes do tipo 1 era de moderado a 

grave em 37,5% das voluntárias. Essa informação corrobora com a presente pesquisa, que 

demonstrou um índice de ansiedade moderado em 36,4% das nossas pacientes. 

Levando em consideração a população deste estudo, o nível de ansiedade moderado 

poderia ser justificado pelo fato de que grande parte das gestantes eram nulíparas; assim, as 

mudanças físicas e emocionais próprias da gestação poderiam contribuir para o índice de 
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ansiedade verificado. Além disso, a condição socioeconômica e as consultas pré-natais 

semanais impactam financeiramente e também corroboram para o nível de ansiedade. E, em se 

tratando de gestantes diabéticas do tipo 1, que apresentam dificuldade com o controle glicêmico 

ao logo da gestação, esta pode ser considerada uma variável que interfira no nível de ansiedade 

desta população. 

A literatura demonstra alta prevalência de DS durante a gestação. Souza et al. (2013) 

corroboram com demais estudos e afirmam que esta prevalência é ainda maior em gestantes 

com diabetes gestacional no segundo trimestre. Os estudos estimam que 20 a 60% das gestantes 

com e sem doenças apresentam DS (Leite et al., 2007; Souza et al., 2013; Naldoni et al., 2011). 

O presente estudo estabelece que, na população estudada, 91,2% das gestantes tinham a DS, 

demonstrando, desta forma, que a frequência desta disfunção parece ser maior em gestantes 

com diabetes prévia a gestação. 

Diabetes mellitus e gestação já são condições que independentemente podem levar a 

DS. Já foi descrito na literatura que mulheres diabéticas não gestantes tem menos relações 

sexuais comparado a mulheres com índices glicêmicos normais (Souza et al., 2013; Mezones-

Holguin et al., 2008; Veronelli et al., 2009; Abdo et al., 2004; Yencilek et al., 2010). A DS em 

mulheres diabéticas não gestantes pode ser relacionada a disfunções vasculares e do sistema 

nervoso autônomo (Souza et al., 2013; Abdo et al., 2004), o que dificultaria anatômica e 

fisiologicamente a relação. Entretanto, se analisarmos apenas as gestantes com diabetes 

gestacional, estas gestantes não tiveram tempo de doença o suficiente para causar tais 

disfunções, e mesmo assim apresentam maior frequência de DS quando comparadas a gestantes 

de risco habitual. Os estudos apontam que um outro mecanismo pode explicar está maior 

frequência de DS; a hiperglicemia poderia ser a corresponsável por maior incidência de DS 

nesta população. Alguns estudos inferem que a hiperglicemia poderia levar a um aumento dos 

níveis de prolactina e uma diminuição dos níveis de testosterona e esse desequilíbrio hormonal 

poderia levar à DS (Souza et al., 2013; Dandone e Dhindsa et al., 2011). Sendo assim, na 

população de gestantes com diabetes tipo 1, poderíamos justificar a alta frequência de disfunção 

sexual tanto por disfunção vascular e do sistema nervoso autônomo, como pelo desequilíbrio 

dos níveis de prolactina e testosterona. 

A qualidade de vida sexual de gestantes com presença de dor lombar e dor pélvica 

gestacional foi estudada por Mogren (2006).  A pesquisa mostrou que 30,7% das gestantes com 

dor leve a moderada relatavam menor satisfação sexual durante a gestação; já entre as gestantes 

com dor moderada a grave, a prevalência de insatisfação em relação a sua qualidade de vida 
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sexual era de 38%. No presente estudo, a presença de disfunção sexual foi relatada por 87% das 

gestantes que apresentava dor lombar, dor pélvica gestacional ou a associação de ambas.  

A percepção de satisfação sexual é muito relacionada ao bem-estar físico e emocional. 

Sabe-se que a gestação, devido as adaptações fisiológicas e mudanças físicas, gera um impacto 

negativo na satisfação sexual das gestantes. Além disso, o fato de a paciente apresentar uma 

queixa de dor que a limita durante as suas atividades de vida diária e que, em alguns casos, 

possa estar relacionada a determinadas posturas e movimentos, poderia contribuir de forma 

negativa na percepção de satisfação sexual destas mulheres. 

O estudo de Uzelpasac et al. (2021) acompanhou 76 gestantes durante os três trimestres 

gestacionais e demonstrou que os sintomas relacionados a incontinência urinária e a gravidade 

destes podem aumentar conforme a gestação evoluiu, impactando negativamente na qualidade 

de vida.   

Oliveira et al. (2013) evidenciaram impacto severo na qualidade de vida de gestantes 

com IU no terceiro trimestre. 

Estes estudos demonstram que a intervenção precoce, com exercícios para a MAP, pode 

contribuir para diminuir não só para diminuir a frequência da queixa bem como o impacto na 

qualidade de vida destas pacientes. 

 

6.4 Fatores preditores da presença de dor e incontinência urinária 

 

Neste estudo, o tempo de doença de 17 anos ou mais e o sobrepeso mostraram-se fatores 

preditores para a presença de dor lombar e/ou pélvica gestacional.  

Não foram encontrados na literatura estudos que relacionassem a presença de dor ao 

tempo de doença em gestantes com diabetes pré-existente. Entretanto, os estudos de Marini et 

al. (2011) e Piculo et al. (2014) demostraram que o DM interfere na funcionalidade do músculo 

estriado esquelético; além disso, o músculo esquelético é o órgão-alvo principal do 

metabolismo da glicose durante a gestação (Marini et al., 2014). Assim, as gestantes em nosso 

estudo que tinham 17 anos ou mais de doença poderiam ter maior interferência da etiologia do 

DM na funcionalidade do músculo estriado esquelético, justificando assim a maior frequência 

de dor nesta população. 

A literatura demonstra não haver um consenso em relação a associação de dor e ganho 

de peso durante a gestação. Nacir et al. (2009), Mohseni-Bandpei et al. (2009), Sencan et al. 

(2018), em seus estudos, não encontraram diferença significativa entre IMC e presença de dor 

em gestantes. Já Beber e Satilmis (2020), em seu estudo com 400 gestantes, quando comparou 
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mulheres com e sem dor lombar, mostrou que a presença de dor lombar foi mais prevalente em 

mulheres que ganharam mais peso durante a gestação.   

A presença de dor em gestantes com diabetes já foi descrita na literatura, como no estudo 

de Eberhard- Gran e Eskild (2008), que relaciona maior frequência de dor em gestantes 

diabéticas obesas. 

O estudo de Daly et al. (2018), com 860 nulíparas, avaliou os fatores associados à perda 

urinária antes e durante a gestação. A pesquisa demonstrou que a idade materna acima de 35 

anos aumenta em 2,8 vezes a chance de a gestante apresentar IU na gestação. 

Ting e Cesar (2020) estudaram 2.694 gestantes e demonstrou que mulheres que 

engravidaram com 30 anos ou mais apresentam 2,05 vezes mais chance de apresentar IU na 

gestação. 

Scarpa et al. (2006) em estudo com 170 gestantes demonstraram que 50% apresentavam 

incontinência urinária de esforço (IUE), não havendo correlação entre a presença de IUE e IMC 

inadequado e tampouco com a paridade.  Entretanto, as gestantes multíparas apresentaram 

maior frequência de perda urinária ao tossir e rir, e as mulheres multíparas que tiveram parto 

vaginal apresentaram duas vezes mais chances de ter IU quando comparadas às nulíparas. 

Já Oliveira et al. (2013) estudaram 495 gestantes de risco habitual no terceiro trimestre; 

destas, 71% relataram IU. A presença de IU nesta população estava correlacionada com a 

paridade: as gestantes multíparas apresentaram 2,5 vezes mais chances de apresentarem IU. 

Com o IMC inadequado, as gestantes com sobrepeso e obesidade apresentaram respectivamente 

duas e quatro vezes mais chance de ter IU. Além disso, o tipo de parto também apresentou 

correlação com a IU, as gestantes com antecedente de parto normal apresentaram 2,6 vezes 

mais chances de ter IU. 

Em relação a paridade, o estudo de Rocha et al. (2017) avaliou 237 mulheres em relação 

a presença de IU no terceiro trimestre gestacional; destas, 51,89% relataram a queixa. Das 

gestantes que apresentavam IU, aproximadamente 80% eram multíparas. 

Em nosso estudo, 41,7% das gestantes diabéticas do tipo 1 apresentavam IU no segundo 

trimestre gestacional. Os fatores associados a maior frequência da queixa foram idade materna, 

sobrepeso e paridade, corroborando com os estudos supracitados.  

No presente estudo, à análise de regressão logística, gestantes multíparas apresentaram 

12,3 vezes mais chances de apresentarem IU quando comparadas as primíparas. Além disso, a 

probabilidade da gestante multípara, com idade acima de 40 anos e com sobrepeso de apresentar 

IU durante a gestação seria de 98%.  
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6.5 Considerações sobre o estudo 

 

Este estudo foi o primeiro a avaliar a frequência de dor e IU em gestantes brasileiras 

com diabetes do tipo 1. A maioria dos estudos em gestantes com diabetes se refere a diabetes 

gestacional.  

Os estudos científicos disponíveis demonstram que as gestantes com diabetes 

gestacional apresentam maior frequência de disfunções musculoesqueléticas e disfunções do 

assoalho pélvico devido as alterações na estrutura das fibras musculares e do sistema gênito-

urinário ocasionados pela fisiopatologia da doença. 

Poderíamos pensar que as gestantes com diabetes tipo 1, ao engravidarem, estariam 

expostas a estas alterações por anos, e poderiam apresentar maior frequência e até mesmo o 

aparecimento das queixas anteriormente ao descrito em gestantes de risco habitual ou com 

diabetes gestacional. 

Por fazer parte de um protocolo de pesquisa, a amostra deste estudo teve a idade 

gestacional das participantes restrita entre 20 e 24 semanas gestacionais, este fato pode ter 

interferido no diretamente no tamanho da nossa amostra, uma vez que algumas gestantes em 

acompanhamento pré-natal no ambulatório de endocrinopatias não tiveram a chance de 

participar do estudo por não preencherem este critério de inclusão. 

Outro fator que possa ter dificultado a participação das gestantes na pesquisa foi o tempo 

par o preenchimento dos questionários. Normalmente, devido a necessidade de um 

acompanhamento mais próximo do controle glicêmico, as mulheres realizavam consultas 

semanais, permanecendo, por vezes, um longo período no ambulatório de obstetrícia; 

frequentemente, as participantes não retornavam após a consulta para o preenchimento dos 

questionários. 

Assim como em outros estudos, a nossa pesquisa apresentou limitações como: o 

tamanho da amostra, por ser o diabetes tipo 1 uma condição de baixa prevalência durante a 

gestação, em torno de 1 a 2%; a ausência de acompanhamento destas pacientes, que 

possibilitaria verificar o impacto destas alterações em idades gestacionais mais avançadas; o 

fato de não ser avaliada a frequência destes sintomas no período pré-gestacional, que poderia 

justificar a frequência aumentada desta queixa e de não encontramos estudos com a população 

semelhante a desta pesquisa, o que impossibilitou comparações com os achados encontrados. 

A fisioterapia obstétrica tem papel fundamental na prevenção e tratamento de disfunções 

musculoesqueléticas e do assoalho pélvico, podendo ser uma grande aliada na melhora da 

qualidade de vida das gestantes. 
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Pelos resultados deste estudo, a fisioterapia poderia ser indicada a gestantes com 

diabetes do tipo 1 desde o primeiro trimestre com o intuito de prevenir estas disfunções, que já 

têm sua frequência aumentada nesta população desde o segundo trimestre. Contribuindo, além 

da melhora da qualidade de vida nesta população, mas possivelmente também com melhores 

resultados perinatais. 

Sendo assim, esta pesquisa sugere que novos estudos sejam propostos com o objetivo 

de verificar se a evolução da gestação implica em maior frequência das queixas avaliadas; 

investigar se a fisioterapia, por meio da cinesioterapia, poderia contribuir para prevenir e 

minimizar as queixas relatadas, e analisar se o acompanhamento fisioterapêutico durante a 

gestação poderia contribuir para melhores resultados perinatais e pós-parto. 
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7. CONCLUSÕES 
 

O presente estudo concluiu que: 

 

7.1 Quanto ao objetivo primário 

 

A frequência de dor de lombar e dor pélvica gestacional foi de 55,6% e 30,6%, 

respectivamente, e de incontinência urinária foi de 41,7% na população estudada (gestantes 

diabéticas do tipo 1 no segundo trimestre da gestação). 

 

7.2 Quanto aos objetivos secundários 

 

(i) O nível de ansiedade não se associou com maior prevalência de dor. A incidência de 

disfunções sexuais em gestantes diabéticas do tipo 1 foi de 86,1% e a presença de disfunção foi 

maior no grupo que apresentou dor. Não houve associação entre incontinência urinária e 

presença de dor em gestantes diabéticas do tipo 1. 

(ii) Não houve relação entre ansiedade, disfunção sexual e presença de dor em gestantes 

diabéticas do tipo 1 que apresentaram incontinência urinária. O impacto da incontinência 

urinária na qualidade de vida das participantes foi classificado como leve. 

(iii) O tempo de doença igual ou superior a 17 anos aumenta a chance de a gestante 

diabética tipo 1 apresentar dor. Em relação ao desfecho incontinência urinária, a multiparidade, 

a idade materna e sobrepeso se mostraram fatores associados à maior probabilidade de se 

desenvolver esta queixa. 
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Apêndice A – Protocolo de Pesquisa Aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa do 

HCFMUSP 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:........................................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO:.............................................................................................Nº...................APTO:........................ 

BAIRRO:................................................................................CIDADE:............................................................... 

CEP:..............................................TELEFONE:DDD(............)............................................................................ 

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Efetividade de um Programa de Preparo para o Parto na redução de 

partos cesáreas em gestantes diabéticas tipo 1. 

PESQUISADOR: ROSSANA PULCINELI VIEIRA FRANCISCO 

CARGO/FUNÇÃO:. PROFESSORA ASSOCIADA DA DISCIPLINA DE OBSTETRÍCIADA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 75535 

UNIDADE DO HCFMUSP: DIVISÃO DE CLINICA OBSTETRICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA USP 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 3 anos 



 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1- Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo que tem por objetivo verificar a eficácia de um programa de preparo para 

parto com exercícios para todo o corpo exercícios para os músculos do assoalho 

pélvico (região da vagina e do ânus) em gestantes diabéticas. 

2- Ao participar deste estudo você preencherá uma ficha com dados pessoais, seu 

histórico gestações e principais desconfortos, também responderá a questionários 

sobre ansiedade, prática de atividade física, incontinência urinária e função sexual. 

Serão avaliados a sua postura e para a avaliação dos músculos do assoalho 

pélvico vamos realizar um toque vaginal (semelhante ao feito pelo ginecologista e 

pelo obstetra nas consultas de pré-natal) e pediremos para você segurar a 

musculatura do assoalho pélvico, esta é a avaliação da função dos músculos do 

assoalho pélvico. 

3- Nos encontros serão realizados exercícios para gravidas e serão fornecidas 

orientações sobre: prevenção de dores na gestação e o papel do períneo na 

gravidez, parto e pós-parto. Além disso, as participantes receberão uma cartilha 

contendo os exercícios para serem realizados em casa. 

4- Estes exercícios não doem e não causam nenhum problema para o bebê. 

5- Estes exercícios podem evitar alguns problemas de saúde como aumento da 

pressão arterial, melhor controle do diabetes e do ganho de peso na gestação. 

6- Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal pesquisador é a 

Dra Rossana Pulcineli Vieira Francisco, que pode ser encontrada no endereço Rua 

Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 10º andar, telefone: (11) 2661-6209. Se tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-

mail: cappesq@hcnet.usp.br 

7- Caso você se arrependa em participar do estudo, pode nos comunicar e você será 

retirada da pesquisa e não terá nenhum prejuízo no seu tratamento na Instituição. 

8- O seu nome será mantido em segredo e as informações obtidas serão analisadas 

em conjunto com outros pacientes. 

9- Você pode pedir para qualquer momento os resultados parciais do estudo para 

qualquer um dos pesquisadores. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br


 
 

10-  Você não terá nenhum gasto para participar do estudo e também não receberá 

nenhuma compensação financeira. Sendo vou participação totalmente voluntária. 

11- Os pesquisadores se comprometem a utilizar todas as informações coletadas 

somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Efetividade de um programa de preparo para o parto 

na redução de partos cesáreas em gestantes diabéticas tipo 1” 

 

Eu discuti com a Dra. Rossana Pulcineli Vieira Francisco sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 

 

 

 

 



 
 

Apêndice C – Formulário de Admissão 

Formulário de Admissão no Estudo 

 

Nº |___|___|___|Iniciais |___|___|___|___|    Data |___|___|___|     1. Idade |__|__| 

 

2. Escolaridade |___|  

 (0) nenhuma  

 (1) 1º grau incompleto 

 (2) 1º grau completo 

 (3) 2º grau incompleto  

 (4) 2º grau completo 

 (5) 3º grau incompleto 

 (6) 3º grau completo  

 (7) técnico 

 

3. Profissão:______________________________________ 

 

4. Estado Marital |___|  

(1) com companheiro 

(2) sem companheiro 

 

5. Tempo de doença:_______________________________ 

 

6. Antecedentes Gestacionais: 

G |___| A |___| 

 

 7. Idade Gestacional |___|___| 

 

 8. Peso prévio |___|___|___|___|___|___| g r 

 

9. Peso atual |___|___|___|___|___|___| g r 

 



 
 

10. Altura |___|___|___| cm 

 

11. IMC |___|___|___| 

 

12. Data provável do parto: |___|___|___|  

 

13. Gravidez planejada |___|  

(0) não  

(1) sim 

 

14. Prática de exercícios 6 meses antes da atual gestação |___| 

(0) não  

(1) até 2 vezes / semana  

(2) até 4 vezes / semana  

(3) 5 vezes ou mais / semana  

 

15. Tipo de exercício |___|___| (descrever)  

(1) aeróbico: ............................ 

(2) anaeróbico: ........................ 

(3) aeróbico + anaeróbico 

 

Questões relacionadas às algias na gestação 

 

16. Localização da dor: 

 

 



 
 

17. Dor lombar |___|  

(0) não - vá para questão 17 

(1) sim  

 

18. EVN da dor lombar |___|___|  

|_______________________________________________| 

0                                                                                           10 

 

19. Dor pélvica posterior |___|  

(0) não -vá para questão 19 

(1) sim  

 

20. EVN da dor pélvica posterior |___|___| semana  

|_______________________________________________| 

0                                                                                          10  

 

21. Uso de medicamento para dor nas costas |___| 

(0) não  

(1) sim 

 

Avaliação Postural 

22.Vista Anterior__________________________________________________ 

23.Vista Posterior_________________________________________________ 

24.Vista Lateral Direita_____________________________________________ 

25.Vista Lateral Esquerda___________________________________________ 

26.Posicionamento Pélvico__________________________________________ 

 

Número no estudo|___|___|___|           HC |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Iniciais |___|___|___|___|                                      Data provável do parto |___|___|___| 

Nome:................................................................................................................................ 

Endereço:.........................................................................................Cidade:..................... 

Telefone: (    )................................... Recado: (    )........................................................... 

 



 
 

Apêndice D – Avaliação do Estado Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apêndice E – Avaliação do Estado Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apêndice F – Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

IDATE - TRAÇO 

Nº |___|___|___| Iniciais |___|___|___|___| Data |___|___|___| IG |___|___|  

Instruções: A seguir serão dadas algumas afirmações usadas para descrever sentimentos 

pessoais.  

Leia cada uma e faça um X no número, á direita da afirmação, que melhor indica como você 

geralmente se sente. Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma 

resposta que mais se aproximar de como você geralmente se sente, conforme os critérios 

abaixo especificados: 

Quase nunca (1)  Às vezes (2)  Frequentemente (3)  Sempre (4)  

1. Sinto-me bem  (1) (2) (3) (4) 

2. Canso-me facilmente  (1) (2) (3) (4)  

3. Tenho vontade de chorar  (1) (2) (3) (4)  

4. Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser  (1) (2) (3) (4)  

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões 
rapidamente  

(1) (2) (3) (4)  

6. Sinto-me descansada  (1) (2) (3) (4)  

7. Sou calma  (1) (2) (3) (4)  

8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não 
consigo resolver  

(1) (2) (3) (4)  

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância  (1) (2) (3) (4)  

10. Sou feliz  (1) (2) (3) (4)  

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas  (1) (2) (3) (4)  

12. Não tenho muita confiança em mim mesma  (1) (2) (3) (4)  

13. Sinto-me segura  (1) (2) (3) (4)  

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas  (1) (2) (3) (4)  

15. Sinto-me deprimida  (1) (2) (3) (4)  

16. Estou satisfeita  (1) (2) (3) (4)  

17. Às vezes ideias sem importância me entram na cabeça e ficam me 
preocupando  

(1) (2) (3) (4)  

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da 
cabeça  

(1) (2) (3) (4)  

19. Sou uma pessoa estável  (1) (2) (3) (4)  

20. Fico tensa e perturbada quando penso em meus problemas no 
momento  

(1) (2) (3) (4)  



 
 

Apêndice G – Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

 

IDATE - ESTADO 

Nº |___|___|___| Iniciais |___|___|___|___| Data |___|___|___| IG |___|___|  

Instruções: A seguir serão dadas algumas afirmações usadas para descrever sentimentos 

pessoais.  

Leia cada uma e faça um X no número, á direita da afirmação, que melhor indicar como 

você se sente agora, neste momento. Não há respostas certas ou erradas. Não gaste muito 

tempo numa única afirmação, tente dar uma resposta que mais se aproximar de como você 

se sente neste momento, conforme os critérios abaixo especificados: 

 

Absolutamente não (1)  Um pouco (2)  Bastante (3)  Muitíssimo (4)  

    

1. Sinto-me calma  (1) (2) (3) (4)  

2. Sinto-me segura  (1) (2) (3) (4)  

3. Estou tensa  (1) (2) (3) (4)  

4. Estou arrependida  (1) (2) (3) (4)  

5. Sinto-me à vontade  (1) (2) (3) (4)  

6. Sinto-me perturbada  (1) (2) (3) (4)  

7. Estou preocupada com possíveis infortúnios  (1) (2) (3) (4)  

8. Sinto-me descansada  (1) (2) (3) (4)  

9. Sinto-me ansiosa  (1) (2) (3) (4)  

10. Sinto-me "em casa"  (1) (2) (3) (4)  

11. Sinto-me confiante  (1) (2) (3) (4)  

12. Sinto-me nervosa  (1) (2) (3) (4)  

13. Estou agitada  (1) (2) (3) (4)  

14. Sinto-me uma pilha de nervos  (1) (2) (3) (4)  

15. Estou descontraída  (1) (2) (3) (4)  

16. Sinto-me satisfeita  (1) (2) (3) (4)  

17. Estou preocupada  (1) (2) (3) (4)  

18. Sinto-me super agitada e confusa  (1) (2) (3) (4)  

19. Sinto-me alegre  (1) (2) (3) (4)  

20. Sinto-me bem  (1) (2) (3) (4)  



 
 

Apêndice H – Internacional Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apêndice I– Female Sexual Function Index 

 

ÍNDICE DA FUNÇÃO SEXUAL FEMININA (FSFI) 

Nº |___|___|___|Iniciais |___|___|___|___|    Data |___|___|___| 

INSTRUÇÕES: 

Estas perguntas se referem aos seus sentimentos e reações sexuais durante as últimas quatro semanas.  

Por favor, responda às perguntas tão honesta e claramente quanto possível. Suas respostas serão mantidas em 

completo segredo.  

Ao responder a estas perguntas são consideradas as seguintes definições: 

• Atividade sexual pode incluir carícia, estímulo sexual, masturbação e penetração vaginal. 

• Relação sexual é definida como penetração do pênis na vagina. 

• Estimulação sexual inclui situações como carícias com um companheiro, estimulação própria 

(masturbação) ou fantasia sexual. 

MARQUE APENAS UM QUADRINHO PARA CADA PERGUNTA 

Desejo sexual ou interesse sexual é um sentimento que inclui querer ter uma experiência sexual, sentindo-se à 

vontade para ter um contato sexual com o parceiro e pensar ou fantasiar como se você estivesse fazendo sexo. 

1. Durante as últimas quatro semanas, com que frequência você sentiu desejo ou teve interesse sexual? 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

2. Durante as últimas quatro semanas, como você classifica o seu nível (grau) de desejo ou interesse sexual? 

Muito alto 

Alto 

Moderado 

Baixo 

Muito baixo ou nenhum 

Excitação sexual é um sentimento que inclui tanto aspectos físicos quanto mentais do excitamento. Ela pode 

incluir sentimentos de calor ou formigamento nos órgãos genitais, lubrificação (molhada) ou contrações 

musculares. 

3. Durante as últimas quatro semanas, com que freqüência você sentiu excitação sexual (ficou “ligada”)  

durante a atividade sexual ou relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

 

 

 

 



 
 

4. Durante as últimas quatro semanas, como foi seu nível de excitação sexual durante atividade sexual ou 

relação? 

Nenhuma atividade sexual 

Muito alta 

Alta 

Moderada 

Baixa 

Muito baixa ou nenhuma 

 

5. Durante as últimas quatro semanas, qual foi a sua confiança de que ficaria sexualmente excitada 

durante atividade sexual ou relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Confiança muito alta 

Confiança alta 

Confiança moderada 

Confiança baixa 

Confiança muito baixa ou nenhuma 

 

6. Durante as últimas quatro semanas, quantas vezes você ficou satisfeita com sua excitação sexual durante 

atividade sexual ou relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

7. Durante as últimas quatro semanas, quantas vezes você ficou lubrificada (“molhada”) durante atividade 

sexual ou relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

8. Durante as últimas quatro semanas, foi difícil para você ficar lubrificada (“molhada”) durante atividade 

sexual ou relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Extremamente difícil ou impossível 

Muito difícil 

Difícil 

Um pouco difícil 

Não foi difícil 

 

9. Durante as últimas quatro semanas, quantas vezes você continuou lubrificada (“molhada”) até o final da 

atividade sexual ou da relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

 

 



 
 

10. Durante as últimas quatro semanas, foi difícil para você continuar lubrificada (“molhada”) até o final da 

atividade sexual ou da relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Extremamente difícil ou impossível 

Muito difícil 

Difícil 

Um pouco difícil 

Não foi difícil 

 

11. Durante as últimas quatro semanas, quando você teve estimulação sexual ou relação sexual, quantas 

vezes você atingiu o orgasmo (prazer máximo)? 

Nenhuma atividade sexual 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

12. Durante as últimas quatro semanas, quando você teve estimulação sexual ou relação sexual, qual foi a 

sua dificuldade para atingir o orgasmo (prazer máximo)? 

Nenhuma atividade sexual 

Extremamente difícil ou impossível 

Muito difícil 

Difícil 

Um pouco difícil 

Não foi difícil 

 

13. Durante as últimas quatro semanas, o quanto satisfeita você ficou com a sua capacidade de alcançar o 

orgasmo (prazer máximo) durante a atividade sexual ou a relação sexual? 

Nenhuma atividade sexual 

Muito satisfeita 

Moderadamente satisfeita 

Tanto satisfeita quanto insatisfeita 

Moderadamente insatisfeita 

Muito insatisfeita 

 

14. Durante as últimas quatro semanas, o quanto satisfeita você esteve com o nível de intimidade emocional, 

durante a atividade sexual, entre você e o seu parceiro? 

Nenhuma atividade sexual 

Muito satisfeita 

Moderadamente satisfeita 

Tanto satisfeita quanto insatisfeita 

Moderadamente insatisfeita 

Muito insatisfeita 

 

15. Durante as últimas quatro semanas, o quanto satisfeita você ficou com a relação sexual com o seu 

parceiro (entrada do pênis na vagina)? 

Muito satisfeita 

Moderadamente satisfeita 

Tanto satisfeita quanto insatisfeita 

Moderadamente insatisfeita 

Muito insatisfeita 

 

 

 

 



 
 

16. Durante as últimas quatro semanas, o quanto satisfeita você esteve com a sua vida sexual como um todo? 

Muito satisfeita 

Moderadamente satisfeita 

Tanto satisfeita quanto insatisfeita 

Moderadamente insatisfeita 

Muito insatisfeita 

 

17. Durante as últimas quatro semanas, quantas vezes você sentiu desconforto ou dor durante a penetração 

vaginal? 

Não houve experiência sexual com penetração 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

18. Durante as últimas quatro semanas, quantas vezes você sentiu desconforto ou dor depois da penetração 

vaginal? 

Não houve experiência sexual com penetração 

Quase sempre ou sempre 

Na maioria das vezes (mais da metade das vezes) 

Às vezes (cerca da metade das vezes) 

Poucas vezes (em menos da metade das vezes) 

Quase nunca ou nunca 

 

19. Durante as últimas quatro semanas, como você avalia o seu nível (grau o tamanho) de desconforto ou dor 

durante ou após a penetração vaginal? 

Não houve experiência sexual com penetração 

Muito alto 

alto 

Moderado 

Baixo 

Muito baixo ou nenhum 

Obrigada por completar este questionário. 

 


