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Epidemiologia incontinenflei urinare în România –
studiul OMNIBUS

C. Surcel, C. Chibelean, C. Mirvald, C. Gîngu, I. Sinescu 
Centrul de Chirurgie Urologicæ, Dializæ øi Transplant Renal, 
I.C. Fundeni, Bucureøti, România

Abstract

Objectives: The study included the following objectives: incidence of urinary incontinence among people aged 40
years old and over; determining how often urine leaking happens, the leaking amount and the moment of leaking;
the disorder interference in everyday life.
Methodology: The study was conducted during the 03th August – 22th August 2008, using the ICI-Q questionnaire.
The interviews were conducted face to face, in respondents’ home, “pen and paper”. Although the questionnaire was
conducted with a witness, the responses were concluded The sampling technique was based on a probabilistic
sample, the stratification was done on region and locality size and based on a random distribution of sampling areas
and random household selection. Inside the household, the respondents were selected according to the rule of “first
birthday”. The interviews were conducted with men and women from urban and rural area, aged 40 years old and
over. According to the included sample size of 874 respondents, the maximum sampling error is +/- 3,3 %
considering a confidence level of 95%.
Results: After applying the questionnaire in the field, there were obtained 874 interviews with men and women aged
40 years old and over. 60% of the respondents are aged between 40 and 60 years old. 51% of the respondents are 8-
10 classes graduates. 82% of the respondents do not suffer from urinary incontinence. Out of those who leak urine
(18% of all respondents), half of them stated that this happens about once a week or less often. There are 21% of
them who leak urine several times a day. Out of those who suffer from urinary incontinence, 98% consider that this
disorder interfere with their everyday life and gave an average mark of 6.2 on a scale from 1 to 10, where 10 means
“a great deal of interference with everyday life”. 
Conclusion: Urinary incontinence is a matter of public health which affects the quality of life of many people at
different ages, especially women between 40-60 years 
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Introducere
Societatea Internaflionalæ de Continenflæ defineøte

simptomul de incontinenflæ urinaræ ca fiind sinonim cu
orice pierdere involuntaræ de urinæ [1]. Incontinenfla
urinaræ reprezintæ o problemæ de sænætate publicæ la
nivel mondial, cu impact economic øi social major, indi-
vidual øi populaflional. Deøi nu este o afecfliune letalæ,
totuøi aceasta poate influenfla semnificativ calitatea
vieflii pacientei, atât din punct de vedere psiho-somatic
cât øi social. Costurile pe care sistemele de sænætate le
plætesc în flærile dezvoltate depæøesc sume considerabi-
le, iar resursele consumate, umane øi materiale, au im-
pus o atenflie specialæ acordatæ acesteia în ultimii ani
[2]. În plus aceastæ condiflie are un impact negativ øi
asupra familiilor din care aceste femei fac parte între-
gind astfel tabloul sumbru al incontinenflei urinare.
Costurile estimate în SUA pentru incontinenfla urinaræ
la femeie ajung la sume exorbitante, în anul 2000 spre
exemplu s-au cheltuit doar pentru aceastæ afecfliune
aproximativ 19,5 miliarde dolari [2]. Majoritatea femei-
lor consultæ tardiv un doctor pentru aceastæ afecfliune,
considerând cæ incontinenfla urinaræ este o problemæ
minoræ pe care o pot controla, cæ se va remite în timp,
iar unele femei consideræ cæ este o parte din procesul
de îmbætrânire [3],[4]. Severitatea incontinenflei urinare
variazæ de la câteva picæturi pierdute pânæ la aspecte
dramatice în care întreaga vezicæ urinaræ se evacueazæ
involuntar. De asemenea, aceste episoade pot apærea
zilnic, de douæ sau mai multe ori pe zi sau ocazional. În
plus acestea pot fi uøor previzionate, în cazul inconti-
nenflei urinare de efort declanøate de eforturi mici-
tuse, râs sau dimpotrivæ total imprevizibile. Toate aces-
tea creeazæ un tablou în funcflie de care pacientul se
adreseazæ sau nu medicului specialist. Urologia în mo-
mentul de faflæ reprezintæ cea mai solicitatæ specialitate
chirurgicalæ întrucât pe lângæ patologia recunoscutæ
(oncologicæ, litiaza aparatului urinar, transplant renal)
include øi afecfliuni, considerate cândva secundare, dar
care s-au dovedit a fi redutabile øi extrem de supæræ-
toare. Incontinenfla urinaræ, disfuncflia erectilæ, simpto-
matologia urinaræ joasæ sunt probleme de sænætate pu-
blicæ, situaflie doveditæ prin studii epidemiologice largi
efectuate în flærile din spafliul european øi mondial. În
viitor, pe mæsura dezvoltærii chestionarelor specifice
fiecærui tip de incontinenflæ urinaræ, studiile populaflio-
nale vor cunoaøte un alt avânt øi vor depæøi limitele pe
care le au în prezent.[5]

Obiectivele studiului
Proiectul de cercetare urmæreøte acoperirea unui

gol uriaø în evaluarea stærii de sænætate din România øi
modul în care aceasta afecteazæ calitatea vieflii pacien-
telor cu incontinenflæ urinaræ, precum øi impactul pe
plan socio-economic. 

Unul din cele mai largi studii epidemiologice mon-
diale, studiul EPINCOT [6] aratæ cæ aproximativ 20% din
femei pot prezenta simptome de incontinenflæ urinaræ.
Din nefericire datele din România privind prevalenfla
acestei patologii debilitante lipsesc.

Studiul prezent vizeazæ urmætoarele obiective:
q incidenfla incontinenflei urinare în rândul populafliei

de peste 40 de ani;
q frecvenfla øi severitatea episoadelor de incontinenflæ

urinaræ
q modul în care aceastæ patologie afecteazæ calitatea

vieflii.

Material øi metodæ:
Studiul s-a desfæøurat în perioada 3- 22 august 2008

øi a inclus o evaluare statisticæ epidemiologicæ de tip
interviu . Acestea s-au realizat faflæ în faflæ, la domiciliul
respondenflilor. Respondenflii au fost bærbafli øi femei
din zona urbanæ øi ruralæ, în vârstæ de peste 40 de ani.
Prima parte a chestionarului constæ din întrebari legate
de date administrative øi socio-economice: domiciliul,
nivelul educaflional, ocupaflia, veniturile medii, statutul
social, etc. Partea a doua a chestionarului analizeazæ
mai mulfli parametri clinici legafli de incontinenfla urina-
ræ: frecvenfla episoadelor de incontinenflæ, cantitatea
de urinæ pierdutæ, manifestarea incontienflei la efortul
de tuse, strænut, râs, la ridicarea de obiecte grele (da/
nu) øi dacæ incontinenfla este acompaniatæ de imperio-
zitate. De asemenea, chestionarul cuprinde øi intrebari
legate de durata incontinenflei urinare, dacæ au consul-
tat un medic în legaturæ cu episoadele de incontinenflæ
øi nivelul de afectare a calitæflii vieflii.

Incontinenfla urinaræ a fost definitæ ca orice pierde-
re involuntaræ de urinæ. Grupul de paciente inconti-
nente a fost format din persoanele ce au raspuns cu
„da” la întrebare. Totuøi, în grupul de paciente inconti-
nente au fost introduse øi pacientele care, deøi au ræs-
puns „nu” la întrebarea de mai sus, au ræspuns afirma-
tiv la întrebærile legate de frecvenflæ, volum øi prezenfla
incontinenflei la eforturi.

Pentru cuantificarea gradului de afectare a calitæflii
vieflii pacientelor s-a utilizat o scaræ vizualæ de la 1-10 în
care 0 înseamnæ deloc iar 10 înseamnæ sever. Chestio-
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narul folosit a inclus întrebærile validate în limba româ-
næ ale celui ICI-Q-LUTS forma scurtæ [7], [8]. 

Analiza statisticæ a fost realizatæ utilizând testul chi-
pætrat pentru a compara diferitele tipuri de incontinen-
flæ urinaræ în raport cu severitatea øi impactul asupra
calitæflii vieflii pacientelor. Semnficaflia statisticæ a fost
acceptatæ ca fiind 5% (p<0,05). 

Metoda de eøantionare s-a bazat pe un lot probabi-
listic, stratificat dupæ regiune øi dimensiunea localitæflii.
Selecflia zonelor de eøantionare øi a domiciliilor a fost
realizatæ aleator. În cadrul domiciliului, respondenflii au
fost selectionafli dupæ regula “primei zile de naøtere”.

Acest chestionar respectæ normele ICC/ESOMAR øi
codul internaflional privind aplicarea øtiinflelor sociale
øi de marketing øi a fost aprobat de cætre comisia de
eticæ a spitalului I. C Fundeni. Pacientele au fost înøtiin-
flate printr-un consimflæmânt informat în legæturæ cu
datele personale ce vor fi utilizate în acest chestionar.

Rezultate
În urma realizærii chestionarelor în teren, au fost

obflinute 874 de interviuri cu bærbafli øi femei în vârstæ
de cel puflin 40 de ani. 60% dintre respondenfli au
vârste cuprinse între 40 øi 60 de ani. 51% dintre respon-
denfli au absolvit 8-10 clase. Majoritatea respondenflilor
(67%) sunt pensionari sau aparflin altor categorii de
persoane care nu activeazæ în câmpul muncii, iar 74%
dintre ei sunt cæsætorifli/træiesc cu partenerul de viaflæ. 

Pentru 874 respondenti, eroarea maximæ de eøan-
tionare este +/- 3,3% la un interval de încredere de
95%.

Fig 1. Distribuflia naflionalæ în funcflie de sex

Fig. 2. Distribuflia naflionalæ în funcflie de vârstæ

Fig. 3. Distribuflia naflionalæ a nivelului de educaflie a lotului studiat

Fig. 4. Distribuflia naflionalæ în funcflie de profesie

Venitul mediu net personal este 716 RON. În ceea
ce priveøte venitul gospodæriei, a fost obflinutæ o medie
de 1,261 RON. Mai mult de jumætate dintre respon-
denfli (53%) træiesc în gospodærii cu 1 sau 2 persoane
(inclusiv respondentul), iar cei mai mulfli (79%) nu
locuiesc cu copiii.
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Fig. 5. Distribuflia naflionalæ în funcflie de venitul net al gospodæriei

Fig. 6. Distribuflia naflionalæ în funcflie de numæriul de persoane aflate în
gospodærie

Fig. 7. Distribuflia naflionalæ în funcflie de venitul net personal

Fig. 8. Distribuflia naflionalæ în funcflie de starea civilæ

Fig. 9. Distribuflia naflionalæ în funcflie de prezenfla de copii în gospodærie

Incidenfla øi simptomele: 18% dintre respondenfli
suferæ de incontinenflæ urinaræ. Dintre aceøtia, jumætate
au declarat cæ acestea se întâmplæ o datæ pe sæptæmâ-
næ sau mai rar. 21% au declarat cæ au scurgeri urinare
de mai multe ori pe zi. În comparaflie cu rezultatele per
total eøantion, în Ardeal sunt mai pufline persoane care
suferæ de incontinenflæ urinaræ, în timp ce în Dobrogea
20% din respondenfli au declarat cæ au scurgeri urinare
odatæ pe sæptæmânæ sau mai rar (procent mai mare
decât cel mediu rezultat la nivelul întregului eøantion). 
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Comparativ cu întregul eøantion, sunt mai multe
persoane væduve în vârstæ de peste 70 de ani care
suferæ de scurgeri urinare. Majoritatea (76%) celor care
au avut scurgeri urinare consideræ cæ pierd o cantitate

redusæ de urinæ. 61% dintre cei care pierd o cantitate
redusæ de urinæ au declarat cæ acest lucru se întâmplæ
o datæ pe sæptæmânæ sau mai rar.

Tabelul I. Distribuflia procentualæ pe regiuni a frecvenflei incontinenflei urinare

Tabelul II. Distribuflia procentualæ a severitæflii incontinenflei urinare
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Dintre cei care suferæ de incontinenflæ urinaræ, 98%
consideræ cæ aceastæ problemæ le afecteazæ viafla de zi
cu zi øi au acordat o notæ medie de 6.2 pe o scalæ de la
1 la 10, unde 10 înseamnæ “afectare severæ a vieflii de zi

cu zi”. 38% dintre cei care consideræ cæ scurgerile
urinare le afecteazæ semnificativ activitatea de zi cu zi
au mai multe scurgeri urinare zilnice, iar 60% au
declarat cæ pierd cantitæfli mici de urinæ. 

Momentele în care au loc scurgerile urinare diferæ:
35% pierd urina când tuøesc sau strænutæ, 30% înainte
de a ajunge la toaletæ, 25% nu au un moment sau un
motiv anume, iar 20% atunci când au activitate fizicæ.

Numærul femeilor de peste 70 de ani din Oltenia care
suferæ de scurgeri urinare când tuøesc sau strænutæ este
mai mare decât media pe întregul eøantion.

Tabelul III. Distribuflia procentualæ pe categorii de vârstæ øi statusul marital

Tabelul IV. Nivelul de afectare a calitæflii vieflii
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Tabelul VI. Distribuflia procentualæ pe regiuni øi categorii de vârstæ a cantitæflii de urinæ pierdutæ

Cantitatea de urinæ scursæ – analizæ pe regiuni øi vârstæ
Baza: N = 874 respondefli (total respondenfli)
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4. Discuflii:
Prevalenfla maximæ a incontinenflei urinare de efort

este în rândul femeilor adulte de peste 70 ani. Una din 5
femei prezintæ simptome de incontinenflæ urinaræ dar
simptomatologia este majoræ doar la 1 din 15 paciente,
date comparabile cu studiile epidemiologice europene. 

Ca øi distribuflie regionalæ, aceastæ patologie este
prezentæ în toate judeflele, în Ardeal sunt mai pufline
persoane care suferæ de incontinenflæ urinaræ, în timp
ce în Dobrogea 20% din respondenfli au declarat cæ au
scurgeri urinare o datæ pe sæptæmânæ sau mai rar. Una
din posibilele cauze ar putea fi obiceiurile alimentare
specifice zonei dobrogene, caracterizate prin dietæ
hipercaloricæ, dar øi gradul de informare medicalæ, he-
terogenicitatea populafliei. Un studiu mai aprofundat
care sæ cerceteze factorii de risc ai incontinenflei
urinare de efort øi distribuflia acestora este necesar.

Cele mai multe femei cu incontinenflæ moderatæ/
severæ se aflæ în postmenopauzæ, cu un statut social
mediu. Totuøi, creøterea severitæflii incontinenflei
urinare nu este proporflionalæ cu progresia în vârstæ.
Deøi calitatea vieflii acestor paciente este moderat
influenflatæ (cu o medie de 6,2 pe scara de la 0-10),
multe dintre acestea nu au consultat niciodatæ un
medic, pentru a beneficia de un tratament etiologic
considerând cæ pierderile urinare sunt o consecinflæ a
procesului de îmbætrânire.

38% dintre cei intervievafli consideræ cæ incontinen-
flæ le afecteazæ semnficativ activitatea de zi cu zi, aceø-
tia fiind considerafli principalii candidafli pentru trata-
ment, conservator sau chirurgical. Aceste paciente
evitæ contactele sociale, îøi limiteazæ aria de activitate
de frica declanøærii unui episod de incontinenflæ în
public. Multe dintre acestea se aflæ la o vârstæ activæ øi
dobândesc un comportament evitant, se izoleazæ de
societate. Din pæcate, latenfla de la apariflia primelor
simptome pânæ la prezentare este foarte mare, uneori
depæøind 10 ani. Utilizarea de absorbante pare a nu fi
un inconvenient major, multe din paciente apelând la
terapii naturiste ce nu au rezultate cuantificabile. Din
pæcate, gradul de informare medicalæ al populafliei este
scæzut, multe din paciente bazându-se pe obiceiuri
locale pentru a trata simptomele incontinenflei decât
sa apeleze la medic pentru tratament etiologic, fapt ce
intârzie øi mai mult prezentarea la medic.

Majoritatea pacientelor prezintæ incontinenfla la
efortul de tuse sau strænut (35%), cu o prevalenfla
semnficativ crescutæ în regiunea Olteniei.

Conform rezultatelor studiului norvegian EPINCOT/
HUNT, cel mai mare studiu european pe incontinenfla
urinaræ, 20% din femeile au raportat simtome de SUI,
valori similare celor raportate de studiul nostru, fapt ce
sugereazæ cæ aceastæ afecfliune depinde mai puflin de
factorii geografici øi de obiceiurile specifice populaflii-
lor europene.

Tabelul VII. Distribuflia procentualæ pe vârstæ øi sex a circumstanflelor aparifliei incontinenflei urinare

Momentul scurgerii urinei – analizæ pe vârstæ øi sex
Baza: N = 874 respondefli (total respondenfli)
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1. Incontinenfla urinaræ reprezintæ o problemæ de sæ-

nætate publicæ, una din 5 femei prezentând pierderi
urinare. 

2. Cele mai afectate sunt femeile aflate în postmeno-
pauzæ, în special datoritæ pierderii elasticitæflii øi tro-
ficitæflii flesuturilor de susflinere a structurilor pelvine.

3. Prevalenfla incontinenflei urinare în Romania este
similaræ cu cea raportatæ de studiile europene
similare.

4. Timpul de la apariflia simptomatologiei pânæ la pre-
zentarea la medic este îndelungat, uneori depæøind
10 ani, multe din paciente considerând aceste simp-
tome ca fiind parte a procesului de imbætrânire.

5. Distribuflia la nivel naflional este relativ omogenæ.
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Rezumat

Obiective: Studiul prezent vizeazæ urmætoarele obiective: incidenfla incontinenflei urinare în rândul populafliei de
peste 40 de ani; frecvenfla øi severitatea episoadelor de incontinenflæ urinaræ; modul în care aceastæ patologie
afecteazæ calitatea vieflii.
Material øi metodæ: Studiul s-a desfæøurat în perioada 3- 22 august 2008 øi a inclus o evaluare statisticæ
epidemiologicæ de tip interviu utilizând chestionarul validat ICI-Q. Acestea s-au realizat faflæ în faflæ, la domiciliul
respondenflilor. Metoda de eøantionare s-a bazat pe un lot probabilistic, stratificat dupæ regiune øi dimensiunea
localitæflii. Selecflia zonelor de eøantionare øi a domiciliilor a fost realizatæ aleator. În cadrul domiciliului, respondenflii
au fost selectionafli dupæ regula “primei zile de naøtere”. Respondenflii au fost bærbafli øi femei din zona urbanæ øi
ruralæ, în vârstæ de peste 40 de ani. Pentru 874 respondenti, eroarea maximæ de eøantionare este +/- 3,3 % la un
interval de încredere de 95%.
Rezultate: În urma realizærii chestionarelor în teren, au fost obflinute 874 de interviuri cu bærbafli øi femei în vârstæ de
cel puflin 40 de ani. 60% dintre respondenfli au vârste cuprinse între 40 øi 60 de ani. 51% dintre respondenfli au
absolvit 8-10 clase. Majoritatea respondenflilor (67%) sunt pensionari sau aparflin altor categorii de persoane care nu
activeazæ în câmpul muncii, iar 74% dintre ei sunt cæsætorifli/træiesc cu partenerul de viaflæ. 82% dintre respondenfli nu
prezintæ incontinenflæ. Dintre cei care manifestæ simptomatologie de incontinenflæ (18%), 50% din aceøtia au raportat
cæ episoadele sunt. Doar 21% prezintæ o frecvenflæ severæ ( mai mult de 1 episod pe zi). Calitatea vieflii este afectatæ
la peste 98% din pacienflii cu incontinenflæ urinaræ, evaluatæ cu o medie de 6,2 pe o scalæ vizualæ cuprinsæ între 1 øi 10,
unde 10 reprezintæ afectarea severæ a vieflii de zi cu zi.
Concluzii: Incontinenfla urinaræ reprezintæ o problemæ de sænætate publicæ, una din 5 femei prezentând pierderi
urinare. Cele mai afectate sunt femeile aflate în postmenopauzæ, în special datoritæ pierderii elasticitæflii øi troficitæflii
flesuturilor de susflinere a structurilor pelvine. Prevalenfla incontinenflei urinare în Romania este similaræ cu cea
raportatæ de studiile europene similare.

Cuvinte cheie: chestionar, epidemiologie, incontinenflæ urinaræ, Omnibus.


