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Introdução e objetivos: Dentre os sintomas mais comuns da Esclerose
Múltipla (EM) destacam-se os sintomas urinários e depressivos. Ambos
podem interferir nas atividades de vida diária e comprometer a qualidade de
vida. Esse estudo se propôs a identificar os principais sintomas urinários
presentes e correlacioná-los com a Qualidade de Vida e com os sintomas
depressivos de mulheres com EM atendidas no Hospital de Clinicas de Porto
Alegre (HCPA).

Métodos: O estudo apresenta delineamento descritivo e correlacional, do
tipo Ex Post Facto. População foi constituída de mulheres com diagnóstico
de EM do tipo Surto-Remissão atendidas no Ambulatório de EM do HCPA
entre março e maio de 2016. O protocolo de avaliação consistiu de uma ficha
de anamnese, da Escala Expandida do Estado de Incapacidade de Kurtzke
(EDSS), do Questionário de Impacto da Incontinência-7 (IIQ-7), do
Inventário de Angústia Urogenital-6 (UDI-6), do Inventário de Depressão de
Beck II (BDI-II) e do Multiple Sclerosis Quality of Life questionnaire, versão
português (MSQOL-BR). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa do HCPA (Nº CAAE: 52443615300005327).

Resultado: Participaram do estudo 40 mulheres, com média de idade 50,9
anos (± 8,4). A média da EDSS foi 4,31 (± 1,56) e a média do tempo de
diagnóstico de 142 meses (± 89). A IU Mista (IUM) e a IU de Urgência
(IUU), foram as mais prevalentes, acometendo 35% das mulheres. Outros
sintomas urinários relatados: dificuldade de esvaziamento (70%) e noctúria
(45%). Houve correlação positiva fraca, estatisticamente significativa
(P=0,046), entre impacto dos sintomas urinários (medido pelo IIQ-7) e
sintomas depressivos (medidos pelo BDI-II) e correlação negativa fraca,
estatisticamente significativa (P=0,042), entre impacto dos sintomas
urinários e qualidade de vida (medida pelo MSQOL-BR).

Discussão e conclusão: Os sintomas urinários mais comuns foram a IUM e
a dificuldade de esvaziamento, divergindo de estudos que demonstraram



que os sintomas irritativos (como a IUU) são os mais comuns nessa
população. O presente estudo demonstrou que quanto mais graves são
sintomas urinários, mais graves são os sintomas depressivos e esses juntos
geram um impacto negativo na qualidade de vida das pacientes com EM.
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