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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar os fatores de risco para a incontinência 
urinária (IU) em mulheres idosas segundo a prática de atividade física regular. A amostra foi 
composta por 209 idosas e dividida em três grupos: idosas muito ativas (GMA; n= 83), idosas 
pouco ativas (GPA; n= 69) e idosas sedentárias (GSE; n= 57), conforme a classificação em 
METs do Domínio 4 do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Os 
instrumentos utilizados nessa pesquisa foram: a Ficha de Identificação da Incontinência 
Urinária e de seus Fatores de Risco; o Domínio 4 (Atividades Físicas de Recreação, Esporte, 
Exercícios e de Lazer) do IPAQ para verificar o nível de atividade física das idosas e o 
Roteiro do Exame Físico para avaliar a função muscular perineal através do PERFECT e da 
perineometria. Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e inferencial, com 
nível de significância de 5%. A incidência de IU na amostra total foi de 33,3% e os sintomas 
da IU de esforço foi o tipo mais comum (28,7%). A menor incidência de IU foi observada no 
GMA (28,9%). A modalidade de exercício físico praticada pela maioria das idosas foi a 
ginástica (82,9%) e associou-se com a ausência de IU (p< 0,05). Os fatores de risco 
identificados na amostra total foram histórico familiar (OR= 3,800; IC 95%= 1,918 a 7,529), 
circunferência da cintura (OR= 1,081; IC 95%= 1,040 a 1,123) e hipertensão arterial 
(OR=1,964; IC 95%= 1,007 a 3,830). No GMA, os fatores de risco foram tempo de 
menopausa (OR= 1,095; IC 95%= 1,023 a 1,172) e circunferência da cintura (OR= 1,067; IC 
95%= 1,014 a 1,122). No GPA, os fatores de risco foram histórico familiar (OR= 4,175; IC 
95%= 1,345 a 12,959), uso de diuréticos (OR= 5,532; IC 95%= 1,389 a 12,039) e 
circunferência da cintura (OR= 1,118; IC 95%= 1,029 a 1,215). No GSE, apenas o histórico 
familiar foi considerado fator de risco (OR= 4,381; IC 95%= 1,271 a 15,102). No exame 
físico, todas as variáveis do esquema PERFECT foram superiores entre as idosas do grupo 
praticante (GP) em relação ao grupo não praticante (GNP), com diferença significativa para a 
variável repetição (p= 0,008) e rapidez (p= 0,022). Na perineometria, as fibras de contração 
rápidas (p= 0,008) e as fibras de contração lenta (p= 0,05) foram superiores no GP. 
Acrescenta-se ainda que as variáveis idade (p=0,04) e circunferência da cintura (p= 0,038) 
apresentaram médias superiores no GP e a incidência de IU foi maior nesse grupo (56,4%). 
Diante dos resultados encontrados, nota-se que o histórico familiar é um fator de risco 
importante na ocorrência de IU, bem como, o aumento na circunferência da cintura. Além 
disso, alguns fatores de risco podem ser modificados através da prática de exercícios físicos e 
adoção de um estilo de vida saudável como a hipertensão, uso de diuréticos e circunferência 
da cintura aumentada, devido o sobrepeso. Acrescenta-se ainda que as idosas do GP 
apresentaram melhor função muscular do assoalho pélvico do que o GNP reiterando 
evidências que apontam contrações perineais durante o aumento da pressão intrabdominal, 
comum na prática de exercícios físicos. Sugere-se que a variável idade e circunferência da 
cintura podem influenciar o mecanismo de continência urinária. 
 
Palavras chaves: Fatores de Risco; Incontinência Urinária; Exercício Físico; Idosas. 
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ABSTRACT  

 

The aim of this research was to analyze the risk factors for urinary incontinence (UI) in 
elderly women according to the practice of regular physical activity. The sample consisted of 
209 elderly women divided into three groups: very active (GMA, n= 83), slightly active 
(GPA, n= 69) and sedentary (GSE, n= 57), considering METs from the 4th domain of the 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The instruments used in this study 
were: the Urinary Incontinence and its Risk Factors Identification Card; the 4th Domain of the 
(Physical Activities Recreation, Sport, Exercise and Leisure) IPAQ to check the level of 
physical activity of the participants; and the Physical Exam Guide to assess perineal muscle 
function through the scheme PERFECT and perineometry. Data was processed through 
descriptive and inferential statistics, with a significance level of 5%. The incidence of UI in 
the total sample was 33,3% and symptoms of stress UI was the most common type (28,7%). 
The lower incidence of UI was observed for GMA (28,9%). The type of exercise practiced by 
most of the women was gymnastics (82,9%) which was associated with the absence of UI (p< 
0,05). The risk factors identified in the total sample were family history (OR = 3,800, 95% CI 
= 1,918 to 7,529), waist circumference (OR = 1,081, 95% CI = 1,040 to 1,123) and 
hypertension (OR = 1,964, CI 95% = 1,007 to 3,830). In GMA, the risk factors were length of 
menopause (OR = 1,095, 95% CI = 1,023 to 1,172) and waist circumference (OR = 1,067, 
95% CI = 1,014 to 1,122). In GPA, the risk factors were family history (OR = 4,175, 95% CI 
= 1,345 to 12,959), use of diuretics (OR = 5,532, 95% CI = 1,389 to 12,039) and waist 
circumference (OR = 1,118, CI 95% = 1,029 to 1,215). In GSE, family history only was 
considered a risk factor (OR = 4,381, 95% CI = 1,271 to 15,102). On physical examination, 
all variables of the PERFECT scheme were greater among the older group practitioner (GP) 
in relation to the non-practitioner (GNP), with statistically significant difference for repetition 
(p= 0,008) and speed (p= 0,022). Fast twitch fibers (p= 0,008) and slow twitch fibers (p= 
0,05) were higher for the GP during perineometry. Furthermore, variables age (p= 0,040) and 
waist circumference (p= 0,038) had higher averages in the GP in comparison to the GNP and 
UI incidence was also higher in this group (56,4%). In view of the results, it was noted that 
family history as well as an increase in waist circumference are important risk factors in the 
occurrence of UI. In addition, some risk factors as hypertension, diuretic use and increased 
waist circumference (due to overweight) can be modified through physical exercise and by 
adopting a healthy lifestyle. Likewise, the elderly women in GP had better pelvic floor muscle 
function than the GNP. This reiterates the evidence demonstrating perineum contractions 
during the increase in intrabdominal pressure, commonly found during the practice of 
physical exercises. It is suggested that age and waist circumference might influence the 
mechanism of UI.  
 
Keywords: Risk Factors, Urinary Incontinence; Exercise; Elderly. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Segundo a Sociedade Internacional de Continência, Incontinência Urinária (IU) é 

definida como a queixa de qualquer perda involuntária de urina. Os tipos mais comuns são: a 

incontinência urinária de esforço (IUE), que é a perda de urina associada com atividades 

físicas que aumentam a pressão intrabdominal, a incontinência urinária de urgência (IUU), 

perda involuntária de urina associada a um forte desejo de urinar, e a incontinência urinária 

mista (IUM), quando ambos os tipos anteriores estão presentes (ABRAMS et al., 2003). 

Os índices de prevalência da IU feminina sofrem variação de acordo com a 

metodologia adotada em cada estudo (HIGA; LOPES; REIS, 2008). No entanto, sabe-se que a 

prevalência de IU costuma ser alta na terceira idade. Estudos internacionais de Mardon et al. 

(2006) e Huang et al. (2007) apontam uma prevalência de 44% e 53%, respectivamente, entre 

mulheres com 65 anos ou mais. 

Quanto à tipologia, apesar de a IUE ser o tipo mais prevalente na população geral, 

observa-se que, entre idosos, os valores são maiores para os sintomas de IUU (SARTORI et 

al., 1999). Em um estudo conduzido por Parazzini et al. (2003), a prevalência de IUU em 

mulheres com idade superior a 62 anos foi de 34%, enquanto para a IUE foi de 23%. 

No Brasil são poucos os estudos de prevalência. Uma recente pesquisa de prevalência 

e fatores de risco associados à IU foi realizado em Vassouras, no Rio de Janeiro, com 1.042 

mulheres acima de 15 anos. Nesse estudo constatou-se uma prevalência média de IU de 27% 

entre mulheres de 60 a 69 anos, 34% entre 70 a 79 anos e 46% acima de 80 anos, sendo a IUU 

com 39%, a IUE com 26% e a IUM de 4% (CARNEIRO, 2006). 

Estudos (HIGA; LOPES; REIS, 2008; BERNANDES et al., 2000; CHIARAPA; 

CACHO; ALVES, 2007; MORENO, 2004) apontam vários fatores que estão associados ao 

risco de desenvolvimento da IU na mulher, como: idade, obesidade, paridade, tipos de parto, 

uso de anestesia no parto, peso do recém nascido, menopausa, cirurgias ginecológicas, 

constipação intestinal, doenças crônicas, fatores hereditários, uso de drogas, consumo de 

cafeína, tabagismo, prática de exercícios físicos e alterações na função muscular perineal. 
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No entanto, a análise desses fatores de risco surge nos estudos de maneira isolada e 

são poucas as pesquisas que buscam estudá-los na população idosa uma vez que, é nessa faixa 

etária em que coexistem uma série desses fatores associados.  

Entre esses fatores, a prática de exercícios físicos também vem sendo associada à 

perda urinária, devido o comprometimento dos mecanismos de sustentação, suspensão e 

contenção da musculatura pélvica que sofre sobrecarga intensa e repetida, promovendo o 

enfraquecimento do assoalho pélvico (CHIARAPA; CACHO; ALVES, 2007; BØ, 2004; 

KIKUCHI et al., 2007). Para Bø (2007), cerca de 26 a 33% das mulheres praticantes de 

exercícios físicos sofrem de perdas involuntárias de urina. Entretanto, a maioria dos estudos 

sobre a prevalência de IU em mulheres ativas se dá na população jovem.  

Dessa forma, a prevalência entre as mulheres idosas fisicamente ativas ainda é pouco 

conhecida. A literatura desconhece se os fatores de risco para IU são semelhantes em idosas 

praticantes e não praticantes de atividades físicas, bem como, qual o fator esta mais 

fortemente associado à presença de IU nessas situações. Além disso, alguns estudos recentes 

apontam que um estilo de vida saudável, através da prática de atividade física e alimentação 

adequada, pode alterar alguns fatores de risco da IU como presença de diabetes, constipação e 

sobrepeso (GREWAR; MCLEAN, 2008; GOODE et al., 2010). Esses fatores de risco são 

considerados fatores modificáveis na gênese da continência urinária.   

No contexto desses fatores de risco, Bernardes et al. (2000) apontam que um assoalho 

pélvico com função muscular deficiente ou inadequada também é um fator etiológico 

relevante na ocorrência da IU. Porém, não se conhece se a prática de atividade física esta 

associada à perda involuntária de urina na mulher idosa tampouco a influência da atividade 

física na função da musculatura perineal.  

Segundo Chiarapa, Cacho e Alves (2007), para prevenir a IU decorrente das atividades 

físicas e esportivas é necessário que os profissionais orientem a mulher quanto aos possíveis 

acometimentos e à importância do fortalecimento perineal. Para Bø et al. (1989), não existem 

evidências clinicas ou experimentais que suportem a exclusão da mulher com IU da prática 

esportiva. Dessa forma é fundamental considerar que o abandono de atividades físicas por 

mulheres com IU representa privação aos benefícios inerentes a essa prática (CAETANO; 

TAVARES; LOPES, 2004).  

Sendo assim, este estudo se justifica pela necessidade de conhecer quais os fatores 

associados à IU em mulheres idosas bem como as diferenças na função muscular, segundo a 

prática regular de atividade física a fim de que estudos posteriores possam propor 
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intervenções com exercícios físicos para o fortalecimento do assoalho pélvico durante a 

realização dessas atividades. 

Para os profissionais da saúde que lidam com esse público, conhecer os fatores de 

risco associados à IU é de grande importância, pois, na falta de um diagnóstico clínico mais 

apurado (LOPES et al., 2009), será possível estabelecer um tratamento conservador para 

mulheres idosas com queixas de perda urinária e definir a melhor forma de encaminhamento, 

sejam fisicamente ativas ou não. Além disso, sabe-se que a IU afeta a qualidade de vida e auto 

estima das mulheres, interferindo nas suas atividades sociais e habilidades de manter um 

estilo de vida independente (SILVA; LOPES, 2009).  

Considerando-se a problemática supracitada que expõem a predisposição de mulheres 

idosas à perdas urinárias, a prevalência de incontinência urinária em mulheres praticantes de 

exercícios físicos e a falta de estudos sobre fatores de risco nessa população, elaborou-se a 

seguinte questão problema: Quais os fatores de risco para a incontinência urinária em 

mulheres idosas segundo a prática de atividade física? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral  
 

Analisar os fatores de risco para a incontinência urinária em mulheres idosas segundo 

a prática de atividade física.  

 
 
1.1.2 Objetivos específicos  
 

- Verificar a prevalência, os tipos e os fatores de risco para incontinência urinária em 

mulheres idosas segundo o nível de atividade física; 

- Identificar os sintomas de gravidade entre as mulheres idosas incontinentes segundo a 

prática ou não de atividade física regular;  

- Associar as modalidades de exercício físico e a ocorrência de incontinência urinária entre as 

mulheres idosas ativas fisicamente;  

- Verificar possíveis relações entre a presença de incontinência urinária (desfecho) e os fatores 

de risco (exposição) em mulheres idosas segundo o nível de atividade física;  

- Avaliar e comparar a função muscular perineal entre mulheres idosas segundo a prática ou 

não de atividade física regular. 
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1.2 DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

Prevalência: é a proporção de indivíduos que apresentam determinada característica em um 

determinado período de tempo. Calcula-se a prevalência como o número de pessoas com a 

característica em determinado período de tempo dividido pela população total no mesmo 

período. (ALDRIGHI; BUCHALLA; CARDOSO, 2005; PEREIRA, 1995). 

 

Fatores de risco: são variáveis explanatórias que influenciam a ocorrência de uma 

determinada resposta (efeito na saúde). Essas variáveis são medidas por se tratarem de uma 

exposição ou fator de risco principal ou por seu potencial de produzir confusão ou 

modificação de efeito na relação observada entre a exposição principal e o efeito na saúde. 

(ALDRIGHI; BUCHALLA; CARDOSO, 2005; PEREIRA, 1995). 

 

Atividade Física: é todo e qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 

esquelética (voluntária) que resulta em gasto energético acima dos níveis de repouso 

(CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985).  

 

Exercício Físico: é uma das formas de atividade física planejada, estruturada, sistemática 

efetuada com movimentos corporais repetitivos, a fim de manter ou desenvolver um ou mais 

componentes da aptidão física (CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985).  

 

Função Muscular: realização, execução. Conjunto de atos realizados por uma estrutura 

orgânica definida (célula, tecido, órgão ou sistema) em vista de um resultado determinado. 

(PACIORNIK, 1985). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 ANATOMIA DA PELVE FEMININA 

 
 
2.1.1 A pelve 
 

A pelve feminina constitui um arcabouço ósseo formado pelo sacro e pelo cóccix, 

situados posteriormente e os dois ossos do quadril, à direita e à esquerda (CALAIS-

GERMAIN, 2005; GALHARDO; KATAYAMA, 2007). O quadril consiste de dois ossos 

ilíacos (superior), dois ísquios (inferior) e dois púbis (anterior). Estes ossos articulam-se na 

sínfise púbica e nas articulações sacroilíacas direita e esquerda para formar um anel ósseo 

(POLDEN; MANTLE, 2000). 

Para Galhardo e Katayama (2007), a pelve protege as estruturas situadas em seu 

interior, dentre elas o trato urinário inferior. Também tem importante papel na contenção das 

vísceras pélvicas e abdominais além de permitir a passagem da uretra (trato urinário), da 

vagina (trato genital) e do reto (trato digestório).    

Segundo Pelozo Júnior e Garbelloti Júnior (2004), a classificação mais aceita para os 

tipos de pelve, sob o ponto de vista clínico, baseia-se nas variações da forma da abertura 

superior da pelve, e podem ser apresentadas em quatro tipos diferentes. A antropóide (lembra 

a forma oval, com o diâmetro sagital da abertura superior da pelve maior que o diâmetro 

transverso), a platipelóide (tem a forma achatada, com o diâmetro transverso maior que o 

sagital), a andróide (possui um amplo diâmetro transverso e a aperte posterior da abertura 

superior da pelve é estreita) e a ginecóide (a abertura superior da pelve apresenta forma 

ligeiramente oval, onde o diâmetro transverso se sobrepõe ao sagital) conforme Figura 1.  
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Figura 1: Tipos de Pelve (A = antropóide; B = Andróide; C = Ginecóide; D = platipelóide) – Fonte: Moreno 

(2004, p. 8) 1.  
 

 

2.1.2 Assoalho pélvico  
 
 
 Para Reis et al. (2002), o assoalho pélvico fecha a pelve menor, sendo limitado 

anteriormente pelo arco púbico e posteriormente pelo cóccix; lateralmente, limita-se pelos 

ramos e ísquios púbicos e pelos ligamentos sacrotuberais existentes entre as tuberosidades 

isquiáticas e as margens laterais do sacro e do cóccix. Tem como objetivo sustentar as 

vísceras abdominais e pélvicas, resistindo às pressões exercidas pelo aumento da pressão 

intra-abdominal (GALHARDO; KATAYAMA, 2007). Para Calais-Germain (2005), destina-

se principalmente a sustentar as vísceras da pelve menor (bexiga, útero e reto).  

 O assoalho pélvico é formado pelo diafragma pélvico, o diafragma urogenital e a 

fáscia endopélvica (COLETTI; HADDAD; BARROS, 2005). 

 

2.1.2.1 Diafragma pélvico  

 
 

O diafragma pélvico é formado pelos músculos elevadores do ânus e pelos pequenos 

músculos isquicoccígeos e suas fáscias de revestimento.  

Segundo Galhardo e Katayama (2007), o elevador do ânus é o principal componente 

do assoalho pélvico (90%), sendo responsável pela manutenção do tônus do hiato urogenital e 

contração reflexa em resposta ao aumento da pressão abdominal.  

As fibras musculares apresentam características peculiares para desempenhar tais 

funções:  

                                                 
1 Reprodução da imagem autorizada pela autora.  
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�   Fibras do tipo I: apresentam grande densidade de capilares sangüíneos, mitocôndrias 

e alta concentração de mioglobina (alto potencial aeróbico), caracterizando-se por 

contrair lentamente e por longos períodos sem sofrer fadiga. Sendo responsáveis pela 

manutenção do tônus muscular. Representam 70% das fibras do músculo elevador do 

ânus (COLETTI; HADDAD; BARROS, 2005).  

�    Fibras do tipo II: apresentam baixo potencial aeróbico pela grande quantidade de 

enzimas glicolíticas e pequena concentração de mitocôndrias, portanto são mais 

fatigáveis. Caracterizam-se por contrair rapidamente em resposta ao aumento súbito 

da pressão intra-abdominal. Representam 30% das fibras do músculo elevador do 

ânus (COLETTI; HADDAD; BARROS, 2005).  

A contração do elevador do ânus leva o reto para a frente, indo a sua parede posterior 

ao encontro à anterior, indo a sua parede posterior ao encontro à anterior, comprimindo a 

vagina, cujas paredes também se unem, aproximando-se da uretra e auxiliando na continência 

urinária aos esforços (GALHARDO; KATAYAMA, 2007). O músculo elevador do ânus 

divide-se em: músculo pubococcígeo, músculo iliococcígeo e músculo puborretal.  

A localização e função dos músculos do diafragma pélvico estão expostos no Quadro 

1. 

Músculo Localização Função 
Músculo pubococcígeo Tem origem na face interna do ramo 

superior do osso púbico e se dirige para 
trás (em sentido dorsal), acompanhado 
pelo músculo puborreto, para se inserir 
nas últimas vértebras sacrais 

Não participa de forma direta 
da elevação dos órgãos, mas 
forma um contra forte 
muscular estático.   

Músculo puborretal Tem origem abaixo do músculo 
pubococcígeo e não possuem inserção 
óssea. Constitui as fibras intermediárias 
do elvador do ânus.  

Exerce tração para a frente 
sobre os órgãos, levanta-os 
em sentido craniano e fecha a 
vagina e o reto.  

Músculo iliococcígeo Situa-se atrás do músculo pubococcígeo. 
Origina-se na fáscia acima do músculo 
obturador interno (no arco tendinoso do 
músculo elevador do ânus), a qual se 
prolonga até a espinha isquiática, e se 
dirige ao cóccix. Constitui as fibras 
posteriores do elevador do ânus. 

É capaz de tracionar o cóccix 
para o lado e de elevar o reto.  

Músculo isquiococcígeo Tem origem nas margens da espinha 
isquiática e se inserem na extremidade 
inferior do sacro e na parte superior do 
cóccix 

Auxilia o elevador do ânus 
na sustentação das vísceras 
pélvicas, reforçando o 
assoalho pélvico. 

Quadro 1: Localização e função dos músculos do diafragma pélvico. Fonte: Henscher (2007); Pelozo Júnior; 
Garbelloti Júnior (2004); Galhardo; Katayama, 2007.  
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A Figura 2 ilustra a localização dos músculos do diafragma pélvico.  

 

 
Figura 2: Localização dos músculos pubococcígeo, puborretal, iliococcígeo e isquiococcígeo.  
 

Galhardo e Katayama (2007) também mencionam o músculo pubovaginal (esfíncter 

da vagina) como constituinte das fibras anteriores do músculo elevador do ânus. Esse músculo 

envolve a vagina e se insere no corpo perineal. É a porção que se encontra mais sujeita a 

rupturas durante o parto e que pode ser seccionada durante a episiotomia.  

 

2.1.2.2 Diafragma urogenital 

  

O diafragma urogenital é formado pelos músculos transverso profundo e superficial do 

períneo, isquiocavernoso, bulboesponjoso (constritor da vagina) e os esfíncteres externos anal 

e uretral (GALHARDO; KATAYAMA, 2007).  

 O conjunto de músculos recebe esse nome por sua localização no trígono urogenial ou 

períneo anterior (COLETTI; HADDAD; BARROS, 2005), portanto, é atravessado pela uretra 

e pela vagina, proporcionando sustentação por fixação da vagina e do corpo perineal aos 

ramos isquiopúbicos (GALHARDO; KATAYAMA, 2007). A função básica do diafragma 

urogenial consiste na sustentação do assoalho pélvico contra os efeitos do aumento da pressão 

intra-abdominal e contra os efeitos da gravidade (GALHARDO; KATAYAMA, 2007).  
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A localização e função dos músculos do diafragma urogenital estão expostos no 

Quadro 2. 

Músculo Localização Função 
Músculo transverso 
profundo do períneo 

Consiste em uma lâmina 
musculofibrosa que ocupa o 
espaço livre situado entre as 
bordas internas dos elevadores 
do ânus e o trígono perineal 
posterior.  

Proteção do músculo 
elevador do ânus. É o 
principal componente do 
diafragma urogenital.   

Músculo transverso 
superficial do períneo 

Origina-se no ramo do osso 
isquiático, acima do músculo 
isquicavernoso. Segue um trajeto 
transversal e se insere no 
períneo.   

Elevar a camada superficial 
do assoalho pélvico e 
proteger o músculo elevador 
do ânus. 

Músculo isquiocavernoso Tem origem logo abaixo do 
músculo transverso superficial 
do períneo, no ramo do osso 
isquiático, e se dirige ao clitóris. 
  

Manter a ereção do clitóris 
em caso de excitação sexual.  

Músculo bulboesponjoso 
(constritor da vagina) 

Origina-se no corpo perinal, 
contorna a vagina e a uretra e se 
insere no clitóris. 

Reduzir o diâmetro do 
intróito vaginal, inclusive 
durante a excitação vaginal. 

Esfíncter anal externo  Origina-se no corpo do períneo e 
insere-se na tela subcutânea ao 
redor do ânus e ligamento 
anococcígeo. 

Continência fecal. 

Esfíncter uretal externo Origina-se e insere-se no 
músculo anular ao redor do óstio 
externo da uretra. 

Continência urinária. 

Quadro 2: Localização e função dos músculos do diafragma urogenital. Fonte: Henscher (2007); Pelozo Júnior; 
Garbelloti Júnior (2004); Galhardo; Katayama (2007).  

 

Segundo Dorchner et al. apud Pelozo Júnior e Garbelloti Júnior (2004), o músculo 

transverso profundo do períneo, apesar de citado e descrito na literatura, não existe, pois, de 

acordo com estudos histomorfológicos, o espaço profundo do períneo é formado apenas pelo 

músculo esfíncter externo da uretra e pela musculatura lisa. 

A Figura 3 ilustra a localização de alguns músculos do diafragma urogenital. 
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Figura 3: Localização dos músculos bulbocavernoso, transverso profundo e superficial do períneo, corpo do 

períneo e esfíncter externo do ânus.  

 

2.1.2.3 Fáscia endopélvica 

 

 A fáscia endopélvica é constituída por dois folhetos. O primeiro reveste as paredes 

pélvicas e une-se com as fáscias dos músculos, e o segundo, considerado visceral, recobre o 

útero, a vagina, a bexiga e o reto. As fáscias viscerais interligam-se originando as fáscias 

vésico-vaginal e retovaginal, fundamentais para sustentação desses órgãos (COLETTI; 

HADDAD; BARROS, 2005). 

 

2.1.3 Períneo 
 

O períneo é a região anatômica de forma losangular delimitada anteriormente pela 

sínfise pubiana e pelos ramos ísquio-pubianos, posteriormente pelo cóccix e lateralmente 

pelas tuberosidades isquiáticas (GROSSE; SENGLER, 2002). 

 A região perineal é habitualmente dividida em uma porção anterior, a região 

urogenital que contem a vagina e a uretra, e uma região posterior que contem o ânus, 

conforme Figura 4. A linha que divide as duas regiões passa transversalmente através da 

porção central do períneo unindo as extremidades inferiores das tuberosidades isquiáticas 

(GARDNER, GRAY; O’RAHILLY, 1988; PELOZO JÚNIOR; GARBELLOTI JÚNIOR, 

2004). 
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Figura 4: Representação do trígono anterior e posterior do períneo feminino.  

 

A resistência do assoalho da pelve deve-se a uma estrutura que fica no centro do 

períneo, servindo de ponto de apoio e sustentação de todas essas camadas, o corpo perineal. 

Trata-se de um nódulo compacto, fibromuscular no plano mediano, 1,5 cm em frente à 

margem anal, com vários músculos convergindo em sua direção: músculo bulboesponjoso, 

músculos transverso superficial e profundo do períneo, fibras pré-retais do elevador do ânus e 

da parede do reto, fibras superficiais do esfíncter anal, fibras musculares uretrovaginais e 

algumas fibras musculares lisas retovaginais  (PELOZO JÚNIOR; GARBELLOTI JÚNIOR, 

2004; GALHARDO; KATAYAMA, 2007). 

 

2.3.1.1 Contração muscular perineal  

 
De acordo com Bø e Sherburn (2005), a força muscular perineal ou do assoalho 

pélvico, é definida como a habilidade de realizar a contração correta, apertando ao redor da 

abertura pélvica e movimentando internamente o assoalho pélvico. Além disso, é definida 

como a máxima contração voluntária, recrutando o máximo desses músculos para produzir 

força. 

A contração muscular perineal pode ser avaliada utilizando parâmetros objetivos e 

subjetivos, contudo, não existe consenso quanto a melhor avaliação clínica desse grupo 

muscular (AMARO et al., 2005). Kegel foi o primeiro a descrever a perineometria, utilizando 

um probe endovaginal, para avaliar a contração perineal. Segundo Peschers et al. (2001) e 

Devreese et al. (2004), o teste muscular manual, avaliado através da palpação vaginal, é o 

método clínico mais comum para avaliar a contração desses músculos.    
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A contração dos músculos do assoalho pélvico apresenta um importante papel na 

manutenção da continência urinária. Em condições normais, durante o aumento da pressão 

intrabdominal, esses músculos contraem e aumentando a pressão da uretra, evitando o escape 

de urina (AMARO et al., 2005).  

Sincronicamente com o assoalho pélvico, a musculatura abdominal também é 

importante para a manutenção da continência urinária. A contração dos músculos abdominais 

durante o esforço, na mulher hígida, aciona a contração do músculo pubococcígeo mantendo o 

colo vesical numa posição retropúbica elevada. A contração dos retoabdominais e do 

pubococcígeo fornece uma pressão equivalente na cavidade abdominal, para a bexiga e para a 

uretra proximal, mantendo a continência urinária (GALHARDO; KATAYAMA, 2007; 

SAPSFORD et al., 2001). 

Essa sinergia abdomino-pélvica ocorre tanto na inspiração quanto na expiração. 

Durante o ato inspiratório, os músculos abdominais permanecem relaxados a fim de permitir a 

descida do diafragma respiratório, possibilitando o enchimento dos pulmões aumentando a 

pressão intra-abdominal e deslocando as vísceras pélvicas anterior e inferiormente, que, por 

sua vez, são contidas pela parede abdominal e pelo assoalho pélvico (GAMEIRO; 

MOREIRA; AMARO, 2005). O diafragma pélvico sofre um estiramento por conta desse 

aumento da pressão intrabdominal realizando uma contração reflexa de proteção para 

compensar a pressão no sentido gravitacional a fim de manter a continência urinária.  

Por ser um ato passivo, durante a expiração não forçada, a musculatura abdominal 

permanece relaxada. Nesta fase, a subida do diafragma respiratório minimiza a carga imposta 

ao diafragma pélvico pelo aumento da pressão intrabdominal, permitindo a saída do ar dos 

pulmões. Neste momento, o diafragma pélvico encontra-se em sua melhor condição para 

contrair-se, pois não está em situação de maior pressão, proporcionando um efetivo 

recrutamento de fibras musculares. Ocorre, então, um recrutamento reflexo no sentido cranial, 

estabelecendo um equilíbrio da pressão intrabdominal e, principalmente, proporcionando o 

melhor momento para realização da contração ativa do períneo a partir da ação da 

musculatura que retorna à posição de maior estabilidade (GAMEIRO; MOREIRA; AMARO, 

2005).   
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2.2 MECANISMO NORMAL DA CONTINÊNCIA URINÁRIA 

 

A continência urinária é mantida pelo funcionamento adequado e coordenação do 

músculo detrusor e das estruturas uretrais (REIS et al., 2002).  

Durante a fase de armazenamento, a bexiga enche-se de urina procedente dos rins, sem 

que a sua pressão interna aumente de maneira apreciável, permanecendo inferior a 10 cm H2O 

(HENSCHER, 2007). Para que haja continência urinária, há necessidade de que a pressão 

intrauretral seja superior à pressão intravesical no repouso ou durante os esforços, ou seja, 

uma pressão de fechamento uretral positiva (REIS et al., 2002). 

A fase de esvaziamento inicia-se com o relaxamento do assoalho pélvico e do esfíncter 

externo da uretra (GIRÃO, SARTORI; LIMA, 2004). Segundo Henscher (2007), nesse 

momento, o colo vesical desce, o músculo detrusor se contrai, a uretra se abre tornando-se 

mais curta e mais larga e o ângulo posterior entre bexiga e uretra desaparece. 

Em seguida, o músculo da bexiga se relaxa e a pressão de fechamento da uretra é 

restabelecida graças à contração dos esfíncteres periuretrais e da musculatura do assoalho 

pélvico (HENSCHER, 2007).    

Para Moreno (2004), o fator de continência mais importante, é a rede de sustentação 

formada pelas fibras do músculo elevador do ânus que se ligam a fáscia endopélvica e 

circundam a vagina e a porção distal da uretra, tracionando-a em direção ao púbis e 

comprimindo-a contra a fáscia e contra a parede vaginal durante a contração muscular, 

mantendo, assim, a luz uretral ocluída. 

 

2.3 FISIOPATOLOGIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA 

  

Para Mitrano (2004), incontinência urinária (IU) é a condição na qual a perda 

involuntária de urina, objetivamente demonstrável, ocasiona problema social ou higiênico à 

mulher. Em uma pesquisa conduzida por Kinchen et al. (2007), foram entrevistadas 3.344 

mulheres com idade entre 21 a 75 anos. A prevalência de perda urinária nos sete dias 

anteriores à pesquisa foi de 44%, sendo 44% entre as mulheres com idade inferior à 50 anos; 

50,4% entre as mulheres com 51 a 64 anos e 51,8% para mulheres com idade superior à 65 

anos.  
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Os tipos mais comuns de IU são: 

Incontinência Urinária de Urgência (IUU): eliminação involuntária de urina 

acompanhada da urgência de urinar (HENSCHER, 2007). Segundo a Sociedade 

Internacional de Continência, a urgência miccional ocorre devido a presença de 

contrações do músculo detrusor durante a fase de enchimento vesical, desencadeada 

espontaneamente ou em resposta à estímulos e demonstrada de forma objetiva quando a 

paciente tenta inibir a contração (RAMOS et al., 2006). Anderson et al. (2004), ao 

analisar mulheres incontinentes com idade entre 18 e 79 anos, encontraram 46% com 

sintomas de IUU, sendo que, com o avanço da idade, a prevalência do distúrbio aumenta: 

38% (35 a 49 anos); 48% (50 a 64 anos) e 53% (65 a 79 anos). As pacientes com esses 

sintomas apresentam falta do controle da micção quando têm urgência miccional ou 

quando sentem a bexiga cheia (RAMOS et al., 2006).  

Incontinência Urinária de Esforço (IUE): é definida como a queixa de qualquer perda 

involuntária de urina pela uretra durante o esforço físico, tosse ou espirro, na ausência da 

contração do músculo detrusor (ABRAMS et al., 2003). É o tipo de incontinência urinária 

que apresenta maior prevalência. Wehrberg et al. (2006), ao estudarem sintomas de perda 

urinária entre mulheres com idade de 20 a 84 anos nas últimas 4 semanas, encontraram 

uma prevalência de 32%, sendo que destas, 34% eram IUE e 13% IUU. Entre as teorias 

inicialmente propostas para explicar a gênese da IUE, destacam-se as que consideravam a 

uretra curta e a perda do ângulo uretrovesical como causa da sintomatologia 

(BARACAT; LIMA, 2005). No entanto, ambas foram abandonadas, pois se demonstrou 

pouca correlação entre essas alterações e a IUE.  Atualmente, a transmissão de pressão 

abdominal para a uretra proximal é a teoria mais conhecida. Preconiza que o 

deslocamento da uretra proximal para posição infrapúbica, durante o esforço, ocasiona 

falha na transmissão de pressão, levando ao aumento de pressão vesical em escala maior 

que da pressão uretral (BARACAT; LIMA, 2005). Assim, na falência dos mecanismos 

intrínsecos da uretra, a pressão de fechamento uretral se encontra constantemente em 

níveis muito baixos, cabendo ao esfíncter externo o papel de resistência ativa 

(MITRANO, 2004). A perda urinária ocorre em qualquer aumento na pressão intra-

abdominal, já que bexiga e uretra permanecem isobáricas, resultando em perda urinária 

aos mínimos esforços, conforme ilustra a Figura 5.  
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Figura 5: Representação da perda urinária aos esforços.  
 

 

2.4 FATORES DE RISCO PARA A INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA  

 
 O aparecimento da IU feminina é de origem multifatorial (AGOSTINHO; AMARO; 

TRINDADE, 2005). Higa e Lopes (2005) apontam a idade, a alteração de peso e a 

constipação como os principais fatores associados com os sintomas de perda urinária na 

mulher. Chiarapa, Cacho e Alves (2007) ressaltam que antecedentes obstétricos como número 

de partos, tipo de parto, realização da episiotomia e uso do fórceps também podem revelar 

danos ao assoalho pélvico, portanto, também devem ser investigados.  

 O Quadro 3 resume os fatores de risco IU encontrados na literatura:  
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Fatores de Risco Variáveis Literatura 

Fatores Obstétricos - número de gestações;   
- número de partos (cesáreas e 
normais); 
- realização de episiotomia; 
- ocorrência de laceração; 
- uso do fórceps; 
- peso do recém nascido; 

- Chiarapa, Cacho e Alves 
(2007); 
- Dellú, Zácaro e Schmitt 
(2008); 
- Moreno (2004) 

Fatores Ginecológicos - tempo de menopausa; 
- realização de terapia de reposição 
hormonal; 
- realização de procedimento 
cirúrgico ginecológico; 
- via de acesso cirúrgico (abdominal 
ou vaginal);  

- Chiarapa, Cacho e Alves 
(2007); 
- Moreno (2004) 

Fatores Clínicos - presença de doenças; 
- uso de medicamentos; 

- Kikuchi et al. (2007); 
- Pauls (2002) 

Fatores Hereditários - raça; 
- histórico familiar de IU; 

- Higa, Lopes e Reis 
(2008); 

Fatores 
Comportamentais  

- hábito de fumar; 
- hábito de beber; 
- hábito de consumir cafeína;  
- prática de exercícios físicos; 
- mudança de peso;  
- presença de constipação;  

- Higa e Lopes (2005); 
- Higa, Lopes e Reis 
(2008); 
- Caetano, Tavares e Lopes 
(2007); 
  

Fatores 
Antropométricos 

- índice de massa corporal; 
- circunferência da cintura; 

- Higa e Lopes (2005); 
- Higa, Lopes e Reis (2008) 

Fatores Físicos - função do assoalho pélvico;  
- contração ciente do assoalho 
pélvico;  
- distância anu-vulvar; 
- uso musculatura parasita; 
- uso da articulação lombossacra; 
- tonicidade do núcleo tendíneo 
fibroso do períneo; 
- simetria dos feixes bilaterais do 
assoalho pélvico; 
- presença de prolapso. 

- Bernardes et al. (2000);  
- Moreno (2004) 
 

Quadro 3: Síntese dos principais fatores de risco para incontinência urinária feminina, variáveis estudadas e 
literatura correspondente. Fonte: Chiarapa; Cacho; Alves (2007); Dellú, Zácaro; Schmitt (2008); 
Moreno (2004); Higa; Lopes (2005); Higa; Lopes; Reis (2008); Caetano; Tavares; Lopes (2007); 
Kikuchi et al. (2007); Pauls (2002); Bernardes et al. (2000). 

 

2.4.1 Incontinência urinária e o envelhecimento  
  

 O envelhecimento, por si só, não é a causa da incontinência urinária (IU), mas induz 

algumas mudanças funcionais e estruturais no sistema urinário que podem predispor à perda 

involuntária de urina (MACIEL, 2006).  

Sabe-se que a IU ocorre entre 30 e 60% de todas as mulheres durante o período de 

climatério e na menopausa, tendo importância, portanto, pela sua alta incidência e também 
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porque afeta negativamente a qualidade de vida dessas mulheres (GUARISI et al., 2001). Os 

mais idosos (acima de 75 anos) constituem o grupo mais provável para sofrer de incontinência 

(PAULS, 2002).    

Segundo Tata (1998), na mulher idosa ocorre diminuição da elasticidade do tecido 

conjuntivo, deficiência de estrógenos e conseqüências de gestações e partos pregressos, que 

resultam em fraqueza dos músculos do assoalho pélvico e levando a perda involuntária de 

urina. Para Maciel (2006), a principal alteração do processo de envelhecimento é redução da 

pressão de fechamento uretral, resultado da diminuição da vascularização e atrofia dos tecidos 

que revestem e envolvem a uretra, a bexiga e a vagina.   

Acrescenta-se ainda que, níveis estrogênicos adequados estão associados à 

manutenção da função uretral de continência urinária, sendo bem conhecida a presença de 

receptores estrogênicos no trato urinário inferior. A diminuição da produção estrogênica 

ovariana após a menopausa parece predispor ao desencadeamento de sintomas irritativos do 

trato urinário inferior, como a urgência miccional (PALMA; RICETTO; HERRMANN, 

2008).  

Com o aumento da idade, outra alteração que acontece é a mudança nas dimensões 

corporais, principalmente na estatura, no peso e na composição corporal (KURA et al., 2004). 

Lins e Schieri (2001) afirmam que esse aumento do peso corporal é ainda maior na 

perimenopausa, atingindo, aproximadamente, 60% das mulheres, provavelmente em virtude 

das alterações metabólicas inerentes a esse período, associadas ao sedentarismo, maus hábitos 

alimentares e, também, à predisposição genética de cada mulher. Nesse contexto, ressalta-se 

que a obesidade na mulher idosa pode agravar ou contribuir para o desenvolvimento da IU. 

Presume-se que a associação da IU com a obesidade seja conseqüência da alta pressão intra-

abdominal provocada, principalmente, pelo aumento de peso na região da cintura-quadril e, 

conseqüentemente, pelo aumento da pressão intravesical, alterando o mecanismo do trato 

urinário (HIGA; LOPES; REIS, 2008). 

 

2.4.2 Incontinência urinária e a prática de exercícios físicos  
 

A presença de IU em mulheres praticantes de exercícios físicos ou esportes tem sido 

alvo de diversos estudos (CHIARAPA; CACHO; ALVES, 2007; NYGAARD et al., 1994; 

THYSSEN et al., 2002; NYGAARD, 1997). Acredita-se que as atividades de alto impacto 

podem afetar o mecanismo de continência devido à alteração da quantidade de força 

transmitida para o assoalho pélvico e pelo aumento excessivo da pressão intrabdominal 
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(CAETANO; TAVARES; LOPES, 2007). Essas alterações comprometem os mecanismos de 

sustentação, suspensão e contenção do assoalho pélvico, que sofre sobrecarga intensa e 

repetida, promovendo seu enfraquecimento (CHIARAPA; CACHO; ALVES, 2007) 

Para Nygaard (1997), a incontinência urinária de esforço (IUE) é o tipo mais freqüente 

entre mulheres fisicamente ativas. Bø e Borgen (2001), ao analisar a prevalência de IU entre 

660 atletas de elite, observaram que 39% tinham sintomas de perda urinária ao esforço e 

apenas 16% sintomas de urgência miccional. 

Nesse sentido, alguns estudos sugerem que a prática de exercícios físicos é um fator de 

risco importante para o desenvolvimento da IU na mulher (NYGAARD et al., 1994; 

THYSSEN et al., 2002). No entanto, esses estudos são realizados com mulheres jovens e 

nulíparas, afastando fatores de risco também importantes na gênese da IU como a idade e a 

paridade. Poucas pesquisas estudam a população idosa, em que coexistem uma série de outros 

fatores associados.  

Contrapondo-se aos autores mencionados no parágrafo anterior, um estudo realizado 

por Kikuchi et al. (2007), encontrou-se uma prevalência menor de IU entre idosos com alto 

nível de atividade física (16,6%) quando comparados a idosos com baixo nível (31,8%). 

Assim, embora os resultados deste estudo seccional não possam demonstrar a relação 

temporal entre a prática de atividade física regular e a presença de IU, os achados indicaram 

que o exercício físico pode ter um potencial efeito benéfico na prevenção da IU.    

Bø (2004) relata essa hipótese ao sugerir que, simultaneamente ao aumento da pressão 

abdominal durante o exercício físico, ocorre uma contração reflexa dos músculos do assoalho 

pélvico. No entanto, sabe-se que mulheres perdem urina durante a atividade física e relatam 

piora da perda durante a prática, principalmente em atividades de alto impacto.  

Um estudo realizado por Nygaard et al., (1990), demonstrou que a incontinência 

urinária durante a prática de atividade física é muito comum, porém ainda pouco conhecida. 

Nesse estudo, os autores observaram que 20% das mulheres entrevistadas pararam de realizar 

exercícios físicos devido à incontinência urinária, 18% mudaram de atividade e 55% passaram 

a usar protetor durante o exercício. O abandono das atividades pode ser atribuída a vergonha 

de perder urina ou por interferir no desempenho durante o exercício (CAETANO; 

TAVARES; LOPES, 2007). A restrição hídrica anterior à atividade física também é uma 

alternamente comumente relatada.  

A fim de conhecer quais as barreiras para a prática de atividade física, Nygaard et al. 

(2005) realizaram um estudo com 3.364 mulheres de 18 a 60 anos. Quase 10% das praticantes 

apontaram a perda urinária como uma barreira para a prática. O estudo também evidenciou 



 

 

35 

que a IU é percebida como uma barreira principalmente por mulher com perda urinária muito 

severa.   

Os dados da literatura a respeito desse tema ainda são escassos, principalmente quando 

se trata do público idoso. As evidências clínicas sugerem que a prática de exercícios físicos e 

esportes que exijam muito esforço e alto impacto podem levar ao desenvolvimento da 

incontinência urinária ou, até, agravamento dos casos. Os profissionais da saúde que lidam 

com idosos praticantes de atividades físicas não devem negligenciar a existência de mulheres 

com perda urinária, visto que durante os exercícios físicos ocorre aumento da pressão 

intrabdominal e possibilidade de escape de urina.   

 

2.5 FATORES MODIFICÁVEIS QUE INFLUENCIAM A CONTINÊNCIA URINÁRIA  

  

Na tentativa de explicar a gênese da incontinência urinária, Grewar e McLean (2008) 

desenvolveram um modelo baseado em evidência denominado “Sistema Integrado da 

Continência”.  

Esse sistema sugere que a manutenção da continência urinária ocorre através da 

interação de três sistemas estruturais: o sistema de fechamento uretral intrínseco, o sistema de 

suporte uretral e o sistema de estabilidade lombopélvica. Conforme a Figura 6, ainda existe 

três fatores considerados modificáveis que podem influenciar na função do sistema de 

continência urinária: são os fatores do controle motor, fatores músculo esqueléticos e fatores 

comportamentais.  
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Figura 6: Fatores envolvidos na continência urinária segundo o Sistema Integrado da Continência. Fonte: 

Grewar; McLean (2008).  
 

Os fatores do controle motor compreendem disfunções dos músculos do assoalho 

pélvico como a ausência de contração ou contração simultânea de musculaturas parasitas 

como glúteos e adutores; disfunções posturais; dores pélvicas ou lombares e desordens 

respiratórias. Entre os fatores músculo esqueléticos destaca-se a diminuição da amplitude de 

movimento da região lombopélvica, diminuição da força e endurance muscular durante a 

contração perineal (GREWAR; MCLEAN, 2008).  

A Figura 7 apresenta quatro fatores comportamentais modificáveis sugeridos por 

Grewar e McLean (2008) e exemplos de condições modificáveis identificadas por Goode et al 

(2010).  
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Figura 7: Fatores comportamentais modificáveis envolvidos na incontinência urinária. Fonte: Adaptado de 

Grewar; McLean (2008), Goode et al. (2010).    
PIA=Pressão Intrabdominal 
 

Hannestad et al. (2003) afirma que as pesquisas epidemiológicas analisam uma série 

de fatores associados à IU na mulher, como idade e paridade. No entanto, fatores de risco 

modificáveis não são investigados com a mesma extensão e, dessa forma, acabam sendo 

negligenciados. A pesquisa desenvolvida por esses autores aponta o fumo, o sobrepeso e o 

baixo nível de atividade física como fatores de risco para a IU e modificáveis pelo estilo de 

vida. Um estudo recente, desenvolvido por Massue et al. (2010), associou o estilo de vida e a 

presença de IU. Os resultados demonstraram valores de IMC superior entre as mulheres 

incontinentes (p< 0,001), sugerindo que o sobrepeso é um fator modificável que aumenta a 

ocorrência de IU.  

Além disso, existem poucas publicações que analisam as taxas de IU após a mudança 

do estilo de vida, uma vez que essas modificações têm sido recomendadas por médicos e 

outros profissionais da saúde.  

Assim, através desse modelo proposto por Grewar e McLean (2008), é possível que 

profissionais da saúde possam identificar e priorizar os déficits entre os fatores modificáveis 

observados, além de desenvolver estratégias efetivas para alterá-los em mulheres com IU. O 

Quadro 4 apresenta alguns fatores de risco modificáveis, o mecanismo da IU, estratégias e o 

grau de recomendação.  
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Fator de 
Risco 

Modificável 
Mecanismo da IU Estratégias Grau* 

Constipação 
Intestinal 

O acúmulo de fezes na porção 
final do intestino causa danos 
neurológicos ao assoalho 
pélvico.   

Práticas de auto cuidado como 
o aumento de fibras na dieta, 
aumento moderado da ingesta 
líquida e prática de exercícios 
físicos.  

C 

Consumo de 
alimentos 
irritantes da 
bexiga 

Algumas bebidas compostas de 
cafeína promovem diurese ou 
irritabilidade da bexiga, 
exacerbando a urgência 
miccional.   

Substituir por alternativas 
descafeinadas ou reduzir o 
consumo. 

B  

Tabagismo 

O aumento da pressão 
intrabdominal causado pela 
tosse crônica pode 
comprometer a função do 
assoalho pélvico. A nicotina 
também pode aumentar a 
atividade detrusora, gerando 
urgência miccional.  

Cessação do tabagismo. C 

Sobrepeso 

O conteúdo adiposo aumenta a 
pressão intrabdominal, 
ocasionando sobrecarga crônica 
do assoalho pélvico e, 
consequentemente, dano 
estrutural e neurológico do 
assoalho pélvico.  

A perda de peso é considerada a 
primeira opção para o 
tratamento de mulheres 
incontinentes e obesas. Pode-se 
recomendar dieta específica e 
exercícios físicos.  

A  

Inatividade 
Física 

Um estilo de vida sedentário 
priva a mulher dos efeitos do 
exercício físico sob o assoalho 
pélvico, como a contração 
reflexa desses músculos durante 
o aumento da pressão 
intrabdominal.   

Prática de atividade física 
regular de intensidade baixa a 
moderada. 

B 

Quadro 4: Alguns fatores de risco modificáveis, o mecanismo da IU, estratégias e o grau de recomendação. 
Fonte: Hay-Smith et al (2008), Sousa et al. (2009), Wyman, Burgio, Newman (2009), Bø (2004). 

* Grau= Grau de recomendação para intervenções terapêuticas segundo o sistema Oxford2. 
      
 

A adoção de um estilo de vida ativo pautado em hábitos saudáveis e prática regular de 

atividade física pode, conforme observado no quadro acima, reduzir a incidência de IU, seja 

em mulheres jovens ou idosas.  

                                                 
2 A= Recomendação efetiva, envolvendo ensaios clínicos randomizados de boa qualidade e meta análises desses 
ensaios; B= recomendação segundo ensaios clínicos de baixa qualidade, meta analises de estudos prospectivos 
de coorte, estudos de caso controle retrospectivo de boa qualidade e estudos de série de boa qualidade; C= 
recomendação segundo especialistas da área, sem estudos com evidência científica, mas com princípios 
fisiológicos e anatômicos; D= Sem recomendação possível, podendo ser utilizado quando as evidências são 
inadequadas ou conflitantes 
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2.5.1 A atividade física regular como fator modificável da continência urinária  
 

 De acordo com o Quadro 4, a inatividade física é um fator comportamental 

modificável da continência urinária. Alguns estudos apontam que o aumento da atividade 

física moderada reduz os episódios de perda de urina (BROWN; MILLER, 2001; 

HANNESTAD et al., 2003; TOWNSEND et al., 2008B). Para Bø (2004), simultaneamente ao 

aumento da pressão intrabdominal durante o exercício físico, ocorre uma contração reflexa 

dos músculos do assoalho pélvico, que pode justificar as menores taxas de IU entre as 

mulheres ativas fisicamente.  

 Além da redução dos episódios de perda urinária, existe uma série de benefícios 

indiretos promovidos pela prática regular de exercícios físicos como a redução da incidência 

de diabetes e do número de medicamentos hipertensivos, considerados fatores de risco 

clínicos da IU (KNOWLER et al., 2002; ROLIM; AMARAL; MONTEIRO, 2007; 

WARBURTON; NICOL; BREDIN, 2006). A constipação intestinal e o sobrepeso também 

podem ser modificados diretamente pela prática de exercícios físicos (WYMAN; BURGIO; 

NEWMAN, 2009; HAY-SMITH et al., 2008) .    

Dessa forma, além de ser um fator modificável na prevenção de doenças 

cardiovasculares, a prática de atividade física surge também como um fator modificável da 

continência urinária que pode influenciar nos demais fatores comportamentais. 

No contexto do presente estudo, o entendimento da prática de atividade física como 

um fator modificável assume relevância, pois os fatores de risco para IU serão associados com 

a amostra total e segundo o nível de atividade física. Dessa forma, será possível reconhecer 

fatores modificáveis em cada grupo analisado. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

   

Este estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa exploratória do tipo transversal 

analítica (GRIMES; SCHULZ, 2002, PEREIRA, 1995), pois pretende analisar 

simultaneamente os fatores de risco e a presença de incontinência urinária entre idosas, 

segundo o nível de atividade física (Grupo Muito Ativa, Grupo Pouco Ativa e Grupo 

Sedentária) ou a prática de atividade física (Grupo Praticante e Grupo Não Praticante).  

Através desse tipo de estudo é possível investigar a associação entre exposição (fatores de 

risco) e desfecho (incontinência urinária). Conforme se observa na Figura 8, essa análise será 

realizada com a amostra total e entre os grupos, segundo o nível de atividade física.  

 

 
Figura 8: Delineamento da pesquisa: presença dos fatores de risco (exposição) e da incontinência urinária 

(desfecho) em mulheres idosas da amostra total e segundo o nível de atividade física (categorias). 
 
 
 
 



 

 

41 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

3.2.1 População 
 

 Segundo as projeções do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) para 

2009, a população idosa do município de Florianópolis, SC, Brasil é de 44.460 habitantes, 

sendo que 25.616 (57,6%) são do sexo feminino. 

 A população desse estudo são mulheres idosas, com 60 anos ou mais, residentes no 

município de Florianópolis, participantes de grupos formais de programas de exercícios 

físicos (Grupo de Estudos da Terceira Idade do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – CEFID/UDESC e Programa Saúde e Lazer do 

Instituto Federal de Santa Catarina – IF/SC) e idosas que participam de grupos de convivência 

para idosos, em Florianópolis, e que não praticam exercícios físicos regularmente. 

 

3.2.2 Amostra  
 

Segundo o nível de atividade física, a amostra foi dividida em três grupos: um grupo 

de idosas muito ativas (GMA), outro de idosas pouco ativas (GPA) e outro de idosas 

sedentárias (GSE). Os grupos GMA e GPA foram definidos segundo a classificação em 

METs - minutos por semana do Domínio 4 (Atividades Físicas de Recreação, Esporte, 

Exercícios e de Lazer) do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ).   

  A partir do somatório dos resultados em METs - minutos por semana são propostos 

três níveis de classificação da atividade física (IPAQ, 2005), conforme o Quadro 5.    
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Classificação e Critérios Pontuação 
aproximada 

A. Alto Nível  
A1. Pelo menos três dias na semana de atividades de 
intensidade vigorosa com gasto de pelo menos 1.500 
MET – minutos por semana.  
A2. A combinação de atividades vigorosas e moderadas 
em sete dias da semana com gasto de pelo menos 3.000 
MET – minutos por semana.  

 
Acima de 1500 METs 
– minutos por semana. 

B. Nível Moderado  
B1. Três dias de atividades físicas de intensidade 
moderada ou vigorosa por pelo menos 20 minutos / dia. 
B2. Cinco dias ou mais de atividades moderadas por 
pelo menos 30 minutos por dia. 
B3. Cinco dias ou mais de atividades de intensidade 
moderada ou vigorosa com gasto de pelo menos 600 
MET – minutos por semana. 

Entre 600 e 1.500 
METs – minutos por 
semana. 

C. Baixo Nível  
C1. Indivíduos que não se encontram nos critérios acima 
mencionados 

Até 600 METs – 
minutos por semana 

Quadro 5: Classificação, Critérios e Pontuação Aproximada do nível de atividade física a partir do somatório dos 
resultados em METs do Domínio 4 do Questionário Internacional de Atividade Física. Fonte: IPAQ, 
2005.   

 
 Para identificação dos grupos segundo o nível de atividade física em METs – minutos 

por semana, levou-se em consideração que apenas quatro idosas foram classificadas como 

Alto Nível. Assim, o Grupo de Idosas Muito Ativas (GMA) foram aquelas que se 

enquadraram como Alto Nível (A.1 e A.2) e Nível Moderado (B.1, B.2 e B.3). O Grupo de 

Idosas Pouco Ativas (GPA) foram aquelas que estavam no Baixo Nível (C.1) e o Grupo de 

Idosas Sedentárias (GSE) foi composto por idosas que não praticam quaisquer modalidades 

de exercício físico, ou seja, que obtiveram somatório 0 METs – minutos por semana no 

domínio 4 no IPAQ.     

O processo de seleção da amostra foi realizado de forma intencional, em que se 

buscou proporcionalidade na formação dos grupos segundo o nível de atividade física. Cada 

grupo apresentou critérios de inclusão e exclusão diferentes. O grupo de mulheres sedentárias 

(GSE) foi composto de idosas que não praticam qualquer modalidade de exercícios físicos há 

pelo menos 6 meses e foram selecionadas em grupos de convivência para idosos de 

Florianópolis ou no Grupo de Estudos da Terceira Idade em modalidades que não representam 

exercícios físicos, como informática e cantoterapia. Idosas dependentes para qualquer função 

foram excluídas da amostra. Já os grupos de mulheres muito ativas e pouco ativas (GMA e 

GPA) foram compostos de idosas que praticavam exercícios físicos regularmente em grupos 

formais de atividades físicas para idosos e foram selecionadas no Grupo de Estudos da 
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Terceira Idade da UDESC e no Programa Saúde e Lazer do Instituto Federal de Santa 

Catarina – IF/SC. 

Foram excluídas de ambos os grupos, idosas que relatarem alguma lesão do trato 

urinário inferior, presença de dor ao urinar ou qualquer outro indicativo de infecção urinária.   

Acrescenta-se ainda, que devido o número reduzido da amostra na análise dos 

sintomas de gravidade das mulheres idosas com incontinência urinária (n= 69) e na análise da 

função muscular perineal (n= 39), optou-se por dividir a amostra em dois grupos, segundo a 

prática regular de atividade física: um grupo composto por mulheres que praticam exercícios 

físicos regularmente (GMA e GPA) e outro de mulheres que não praticam (GSE). Esses 

grupos foram chamados de GP (Grupo Praticante) e GNP (Grupo Não Praticante), 

respectivamente.  

A composição da amostra segundo o nível ou prática de atividade física pode ser 

observada no esquema abaixo (Figura 9).   

 

 
Figura 9: Composição da amostra segundo o nível ou prática de atividade física de acordo com os diferentes 

objetivos do estudo.   
 

3.3 INSTRUMENTOS  

 

Neste estudo, foram utilizados instrumentos para identificar os fatores de risco para a 

incontinência urinária, a presença desse sintoma e o nível de atividade física na amostra 

estudada. Todas idosas, independente do grupo, responderam a esses instrumentos. Àquelas 



 

 

44 

idosas interessadas em participar do exame físico, foi realizada uma avaliação da função 

perineal, conforme um roteiro previamente elaborado.  

Segue abaixo a descrição e o objetivo dos instrumentos que foram utilizados neste 

estudo: 

 

3.3.1 Ficha de identificação dos fatores de risco para incontinência urinária 
 

 Para coleta dos dados, foi realizada uma entrevista em que serão abordados dados 

referentes aos fatores de risco para o desenvolvimento da incontinência urinária (Apêndice 

A). Os fatores de risco pesquisados foram divididos em: ginecológicos, obstétricos, clínicos, 

comportamentais, hereditários e antropométricos. Essa ficha de avaliação tomou como base os 

fatores de risco para incontinência urinária conhecidos na literatura (HIGA; LOPES, 2005; 

HIGA, LOPES, REIS, 2008; AGOSTINHO; AMARO; TRINDADE, 2005; BØ, 2004; 

CHIARAPA; CACHO; ALVES, 2007; MORENO, 2004). As variáveis referentes a cada fator 

de risco estão demonstrados no Quadro 3.   

A massa corporal foi determinada por meio de uma balança digital Plenna Wind MEA 

07710 e a estatura pelo estadiômetro WCS 217cm com plataforma da marca CARDIOMED. 

O Índice de Massa Corporal foi calculado dividindo-se a massa corporal (em kg) pelo 

quadrado da altura (m2). Para identificação da circunferência da cintura, foram aferidos as 

circunferências da última costela e da crista ilíaca, por meio de uma fita métrica redonda com 

1,50 m da marca ISP. A circunferência da cintura é dada pela média aritmética das 

circunferências da última costela e da crista ilíaca (cm).   

 
3.3.2 Ficha de identificação da incontinência urinária 

 

A IU foi avaliada de acordo com o relato dos sintomas de perda urinária, definido por 

Abrams et al. (2003) como "queixa de qualquer perda involuntária de urina" através da 

questão: "1.a Durante o último ano, você perdeu urina (sem querer, na calcinha) pelo menos 

uma vez no mês?" (HUANG et al., 2007). Quando a resposta foi positiva, caracterizou-se 

como presença de sintomas de incontinência urinária. Se negativo, caracterizou-se como 

ausência de sintomatologia.   

Conforme o Apêndice B, a tipologia da IU foi identificada através das questões:  

1.b Você perde urina quando tosse, espirra, faz força ou carrega peso?” Se afirmativo, 

foi considerado incontinência urinária de esforço.  
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1.c Você perde urina antes de chegar ao banheiro depois de sentir forte vontade de 

urinar ou sem perceber?” Se afirmativo, foi considerado incontinência urinária de urgência.  

1.d Você perde urina de alguma outra forma, diferente das duas perguntas anteriores?" 

Se afirmativo, foi considerado como tipo indefinido.  

Quando a idosa responder afirmativamente às duas primeiras questões, foi considerado 

como incontinência urinária mista. 

 Essa ficha também contém perguntas referentes à duração e gravidade das perdas 

urinárias, que foram ser questionadas somente para idosas com sintomatologia positiva, 

independente do tipo de incontinência. As perguntas são: tempo de incontinência urinária e 

período de surgimento; realização de tratamento prévio; dificuldade de chegar ao banheiro no 

primeiro desejo forte de urinar, quantas vezes vai ao banheiro urinar durante o dia e durante a 

noite; volume miccional, perda de urina durante o sono, incontinência fecal, situações em que 

ocorrem as perdas urinárias, quantidade de urina perdida por episódio e o uso de proteção 

diária (forrinho ou absorvente). Também foi identificada a presença de dor ao urinar a fim de 

excluir aquelas idosas com probabilidade de infecção urinária.   

 
 
3.3.3 Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ  
 

 O Questionário Internacional de Atividade Física (International Physical Activity 

Questionnaire – IPAQ) foi proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e pelo Instituto Karolinska, 

na Suécia. Trata-se de um questionário que permite estimar o tempo semanal gasto em 

atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos do cotidiano, 

como: trabalho, transporte, tarefas domésticas e lazer, e ainda o tempo despendido em 

atividades passivas, realizadas na posição sentada (IPAQ, 2005).  

 A versão longa do IPAQ apresenta 27 questões relacionadas com as atividades físicas, 

realizadas numa semana normal, com intensidade vigorosa, moderada e leve, com a duração 

mínima de 10 minutos contínuos, distribuídas em quatro dimensões de atividade física 

(trabalho, transporte, atividades domésticas e lazer) e do tempo despendido por semana na 

posição sentada. A versão curta do IPAQ, proposta por Mazo e Benedetti (2010), é composta 

por sete questões abertas e suas informações permitem estimar o tempo despendido, por 

semana, em diferentes dimensões de atividade física (caminhadas e esforços físicos de 

intensidades moderada e vigorosa) e de inatividade física (posição sentada). No presente 
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estudo foi utilizado o Domínio 4 do IPAQ  referente às atividades físicas de recreação, 

esporte, exercícios e de lazer, adaptado pelas autoras  (Anexo 1).  

Este domínio é composto de três questões e refere-se às atividades físicas que o idoso 

faz em uma semana normal / habitual de atividades físicas de recreação, esporte, exercícios 

físicos e lazer. São consideradas as atividades físicas com duração de pelo menos 10 minutos 

contínuos e sua intensidade moderada ou vigorosa.  

   Para analisar e apresentar os resultados do IPAQ existem várias formas. Os criadores 

do questionário sugerem o somatório dos METs de cada domínio. Como nesse estudo foi 

utilizado somente o Domínio 4 e os dados coletados em minutos / semana (min / sem), foi 

necessário a seguinte conversão: caminhada = 3,3 METs por min / sem; atividades moderadas 

= 4,0 METs por min / sem e atividades vigorosas = 8,0 METs por min / sem. Para o total de 

METs min / sem soma-se: atividades vigorosas + moderadas + caminhadas realizadas nas 

atividades de lazer. Nesse domínio, as atividades vigorosas são representadas por atividades 

como corrida, natação, musculação, canoagem, remo e esportes em geral. As atividades 

consideradas moderadas são pedalar em ritmo moderado, jogar voleibol recreativo, fazer 

hidroginástica, ginástica para a terceira idade e danças.  

  

 
3.3.4 Roteiro do exame físico para avaliação da função muscular perineal 
 

 A avaliação da função muscular perineal foi realizada segundo um roteiro previamente 

elaborado (Apêndice C), conforme proposto por Chiarapa, Cacho e Alves (2007) e Moreno 

(2004).  

As variáveis investigadas durante o exame físico foram: distância anu-vulvar em 

centímetros, tonicidade do núcleo fibroso do centro tendíneo do períneo, contração ciente dos 

músculos do assoalho pélvico, utilização de musculatura parasita e da articulação lombossacra 

na contração do assoalho pélvico, presença de simetria dos feixes bilaterais do assoalho 

pélvico e presença de prolapsos.  

 A musculatura do assoalho pélvico pode ser classificada em diferentes graus 

funcionais. Esta avaliação pode ser realizada por diferentes métodos como: palpação digital 

vaginal, esquema PERFECT, perineômetro, cones vaginais, eletromiografia e ultra-sonografia 

(COLETTI; HADDAD; BARROS, 2005).   

Neste estudo, a função do assoalho pélvico será avaliada de maneira subjetiva, através 

do esquema PERFETC, e objetiva, através de um perineômetro digital.  
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3.3.4.1 Esquema PERFECT 

 

O esquema PERFECT (Quadro 6) foi desenvolvido por Bø e Larson em 1990 e tem 

como objetivo quantificar a intensidade, a duração e a sustentação da contração muscular 

perineal.  

 

Esquema PERFECT 

P Power (Força) Força muscular 
E Endurance (Manutenção) Manutenção da contração 
R Repetitions (Repetições) Repetição das contrações mantidas 
F Fast (Rapidez) Número de contrações rápidas 
E Every (Muitas) 
C Contractions (Contrações) 
T Timed (Cronometragem) 

Monitoramento do progresso por meio da 
cronometragem das contrações 

Quadro 6: Esquema PERFECT de avaliação funcional subjetiva do assoalho pélvico. Fonte: Bø; Larson (1990).   
 

  A força muscular (P – Power) é graduada de zero a cinco, avaliando, assim, a presença 

e a intensidade da contração muscular voluntária, de acordo com o sistema Oxford adaptado 

(Quadro 7). 

 

Grau Avaliação da Força Muscular do Assoalho Pélvico 

0 Ausência de contração muscular dos músculos perineais. 
1 Esboço de contração muscular não sustentada. 
2 Presença de contração de pequena intensidade, mas que se sustenta. 

3 
Contração moderada, sentida como um aumento de pressão intra-vaginal, que 
comprime os dedos do examinador com a pequena elevação cranial da parede 
vaginal. 

4 
Contração satisfatória, aquela que aperta os dedos do examinador com 
elevação da parede vaginal em direção a sínfise púbica. 

5 
Contração forte: compressão firme dos dedos do examinador com movimento 
positivo em direção à sínfise púbica. 

Quadro 7: Graus de força muscular segundo o sistema Oxford adaptado. Fonte: Bø; Larson (1990).   
 

A manutenção da contração perineal (E – Endurance) corresponde ao tempo, em 

segundos, com a contração voluntária mantida e sustentada, resultado das fibras musculares 

lentas. Registra-se o tempo alcançado (no máximo dez segundos).   

As repetições das contrações mantidas (R – Repetition) correspondem ao número de 

contrações com sustentações satisfatórias (de cinco segundos), que consegue-se realizar após 

um período de repouso de quatro segundos entre as mesmas. O número atingido sem 

comprometimento da intensidade é registrado (no máximo dez repetições).  
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O número de contrações rápidas (F – Fast) é a medida de contratilidade das fibras 

musculares rápidas determinadas após dois minutos de repouso. Anota-se os número de 

contrações rápidas de um segundo sem comprometimento da intensidade (no máximo dez 

vezes).  

Os itens com objetivo de monitorar o progresso do tratamento, E – Every; C – 

Contractions e T – Timed não foram utilizados nesse estudo. 

 

3.3.4.2 Perineômetro 

  

Para a mensuração objetiva da função muscular perineal será utilizado o perineômetro 

digital Perina da marca QUARK® (Figura 10).  

Trata-se de um eletromiógrafo de pressão que registra os potenciais de ação das 

contrações musculares do assoalho pélvico e traduz sua intensidade por sinais visuais.  Utiliza 

uma sonda vaginal inflável como sensor e mede a função muscular perineal através da 

ativação pressórica dos músculos do assoalho pélvico em contração. A unidade de medida do 

equipamento é em cm H2O.  

No entanto, o principal problema desse equipamento é que a pressão vaginal 

mensurada pode aumentar quando a participante contrai o abdômen ou os músculos adutores 

da coxa, quando há mudança de lugar da sonda e até mesmo com a mudança de posição. 

  

 

 
 

Figura 10: Perineômetro digital desenvolvido conforme proposto por Arnold Kegel. Disponível em: 
http://www.quarkmedical.com.br/catalogo/lancamentos/kit-perina.php. 
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3.4 ESTUDO PILOTO 

 

3.4.1 Homogeneização dos entrevistadores 
 

Anteriormente ao início da coleta de dados, foi realizado um treinamento dos 

avaliadores para homogeneização das suas condutas na aplicação dos instrumentos.  

 

 1ª Etapa  

� Exposição dos objetivos, importância, amostra e instrumentos de pesquisa: Ficha de 

Identificação dos Fatores de Risco para Incontinência Urinária (Apêndice A), Ficha 

de Identificação da Incontinência Urinária (Apêndice B) e Roteiro do Exame Físico 

para Avaliação da Função Muscular Perineal (Apêndice C); 

� Orientação sobre a coleta de dados, a postura do avaliador com os instrumentos de 

pesquisa, principalmente durante o exame físico. 

 

2ª Etapa 

� Aplicação dos instrumentos entre os avaliadores e esclarecimento de dúvidas; 

 
 
3.4.2 Aplicação dos instrumentos 
 

Com o propósito de testar os instrumentos de pesquisa – Ficha de Identificação da 

Incontinência Urinária e de seus Fatores de Risco – quanto a sua viabilidade, aplicabilidade, 

demanda de tempo e análise dos dados, foi realizado um estudo piloto com 25 mulheres 

idosas praticantes de exercícios físicos do programa de extensão Grupo de Estudos da 

Terceira Idade da Universidade do Estado de Santa Catarina – GETI/UDESC, sendo 11 com 

sintomas de incontinência urinária e 14 sem sintomas.  

Para testar o Roteiro do Exame Físico para Avaliação da Função Muscular Perineal, 

participaram do estudo piloto 5 mulheres idosas praticantes de exercícios físicos do 

GETI/UDESC.   
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a) Ficha de Identificação dos Fatores de Risco para Incontinência Urinária 

 

As idosas selecionadas para esse piloto responderam à entrevista com facilidade, 

clareza e sem constrangimento. Acredita-se que não ficaram constrangidas devido as 

entrevistas serem realizadas por pesquisadoras do sexo feminino. 

O tempo médio de aplicação dos instrumentos foi satisfatório, totalizando 15 minutos, 

sendo 10 minutos para a entrevista e 5 minutos para as medidas antropométricas.   

A pré-análise dos fatores de risco coletados pode ser observada no Apêndice D. 

Constatou-se que a forma de investigação das variáveis foi viável para a análise estatística 

proposta nesse estudo. Acrescenta-se ainda que o item “Medicamentos” não foi analisado pois 

muitas idosas não recordavam ou não tinham certeza do nome. Sugere-se, dessa forma que, ao 

marcar o dia da entrevista para coleta de dados, as idosas sejam avisadas para trazer a bula 

dos medicamentos em uso.   

   

b) Ficha de Identificação da Incontinência Urinária 

 

 A aplicação desse instrumento também foi realizada com facilidade e sem 

constrangimentos. As idosas com presença de sintomas de incontinência urinária, 

independente do tipo, demoraram cerca de 5 minutos para responder à entrevista.   

 A partir das questões elaboradas para esse instrumento foi possível identificar o tipo 

de incontinência urinária que a idosa apresentava, bem como a duração e gravidade das 

perdas. Entre as 11 idosas incontinentes selecionadas para este estudo piloto, 46% tinham 

sintomas de incontinência urinária de esforço, 18% incontinência urinária de urgência e 36% 

incontinência urinária mista. O tempo, em anos, que as idosas relataram essa sintomatologia 

variou de 1 a 32 anos. O Apêndice E revela as medidas de gravidade das perdas urinária 

identificadas nesse estudo piloto.    

   

c) Roteiro do Exame Físico para Avaliação da Função Muscular Perineal 

  

 A realização do exame físico foi considerada a etapa da pesquisa em que as idosas 

encontravam-se mais ansiosas já que precisavam despir-se. No entanto, ao serem informadas 

sobre o procedimento da avaliação, local que seria realizado e que o teste seria feito por uma 

profissional mulher, resultou no interesse em realizarem essa avaliação.       
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 A única dificuldade encontrada no exame físico foi a avaliação da força (P – Power) 

do esquema PERFECT. A definição proposta por Bø e Larson (1990), ao adaptar o sistema 

Oxford, tornou-se de difícil aplicação à prática já que não é clara a diferença entre contração 

perineal moderada (grau 3); contração perineal satisfatória (grau 4) e contração perineal forte 

(grau 5).  

 Diante disso, sugere-se a substituição dessa escala pela Avaliação Funcional do 

Assoalho Pélvico (AFA) proposta por Ortiz et al. (1994). Trata-se de uma avaliação também 

subjetiva da atividade contrátil da musculatura do assoalho pélvico, de fácil entendimento e 

amplamente utilizada (COLETTI; HADDAD; BARROS, 2005; BARBOSA et al., 2005, 

MORENO, 2004), conforme observa-se no Quadro 8.  

 

Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico (AFA) 
Grau 0 Sem função perineal objetiva, nem mesmo a palpação. 
Grau 1 Função perineal objetiva ausente, contração reconhecível somente à palpação. 
Grau 2 Função perinel objetiva débil, contração reconhecível à palpação. 
Grau 3 Função perineal objetiva presente e resistência opositora não mantida mais do 

que cinco segundos à palpação. 
Grau 4 Função perineal objetiva presente e resistência opositora mantida mais do que 

cinco segundos à palpação. 
Quadro 8: Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico (AFA). Fonte: Ortiz et al. (1994). 

 

 Para a mensuração do AFA, a participante permanecerá na mesma posição que o fora 

solicitada no esquema PERFECT, de forma que não prejudicará a continuidade do exame. 

Acrescenta-se ainda que as etapas do esquema PERFECT não resultam em um somatório 

total, dessa forma, não haverá qualquer prejuízo na substituição da avaliação da força (P – 

Power) pela Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico (AFA). 

  

3.4.2 Aplicabilidade da pesquisa 
 

De um modo geral, as idosas foram receptivas e cooperaram com a realização da 

pesquisa. Nesse estudo piloto, os instrumentos mostraram-se viáveis, com relação à demanda 

de tempo e aplicabilidade, exceto o Roteiro do Exame Físico para Avaliação da Função 

Muscular Perineal que sofreu modificação.  

Acredita-se que as perguntas foram de fácil entendimento por tratar-se de assuntos 

comuns do contexto feminino e não demonstraram constrangimento por serem aplicadas por 

uma pesquisadora do sexo feminino. Assim, propõe-se que os instrumentos dessa pesquisa 

sejam realizados por pesquisadoras mulheres. 
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3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.5.1 Aspectos éticos 

 

Para realização dessa pesquisa, foram cumpridos os princípios éticos de acordo com o 

item IV da resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi enviado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e aprovado sob 

protocolo número 03/2010 (Anexo 2). 

Os nomes das participantes do estudo serão mantidos em sigilo, isto é, não serão 

divulgados na apresentação dos resultados da pesquisa e não constaram no questionário, 

sendo identificados apenas por número.  

As participantes do estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice F). A participação foi facultativa, podendo deixar de responder a qualquer uma das 

perguntas, sem que isto implique em qualquer constrangimento para com a pesquisadora. 

 

3.5.2 Primeira etapa da coleta de dados 
 

Inicialmente foi realizado contato com as idosas. Aquelas selecionadas no Grupo de 

Estudos da Terceira Idade da UDESC e no Programa Saúde e Lazer do Instituto Federal de 

Santa Catarina foram entrevistadas antes das aulas do programa de exercício físico, no próprio 

local onde acontecem, nos dias e horários de suas atividades. Com as idosas dos Grupos de 

Convivência, o contato ocorreu antes das atividades propostas pelos grupos. Neste contato 

inicial, foram expostos do que se trata a pesquisa, a importância da sua participação, os 

instrumentos utilizados, o sigilo das informações e o convite para participar dessa primeira 

fase da pesquisa.  

As entrevistas foram aplicadas de forma individual, nas dependências dos centros de 

convivência ou no próprio local onde ocorrem os programas de atividades físicas.  

Nessa fase inicial do estudo, a idosa foi avaliada através de uma entrevista em que 

foram abordados dados referentes aos fatores de risco para incontinência urinária (Apêndice 

A). Os fatores de risco pesquisados foram divididos em: ginecológicos, obstétricos, clínicos, 

comportamentais, hereditários e antropométricos.  

Posteriormente à análise dos fatores de risco, também foi identificada a presença de 

sintomas de IU, bem como a duração e gravidade dos sintomas, através de uma ficha de 

identificação da incontinência urinária (Apêndice B). Quando a idosa respondeu 
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negativamente às perguntas 1.a, 1.b, 1.c e 1.d, foi considerada ausência de sintomas de 

incontinência urinária.  

 

3.5.3 Segunda etapa da coleta de dados 
 

Finalizada a entrevista, independente da presença ou ausência de sintomas de 

incontinência urinária, as idosas foram convidadas a participar de um exame físico. Essa 

segunda etapa da pesquisa foi realizada nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia do 

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina ou no 

Ambulatório de Fisioterapia da Maternidade Carmela Dutra, conforme preferência das 

participantes. Foram agendados previamente a data e o horário do exame físico. 

Para realização desse exame, a participante foi posicionada em decúbito dorsal em 

uma maca, com a cabeça apoiada em um travesseiro, o quadril levemente abduzido e os 

joelhos apoiados em uma cunha de aproximadamente 20 centímetros de altura.  Verificou-se a 

tonicidade do centro fibroso tendíneo do períneo, a distância anu-vulvar, a consciência da 

contração dos músculos do assoalho pélvico, a utilização de musculatura parasita e a 

influência da articulação lombossacra durante essa contração.  

Ainda nessa posição, foi realizado um toque vaginal para verificação subjetiva da 

função muscular do assoalho pélvico. Nesse procedimento, o examinador, utilizando luvas 

estéreis, introduz diagonalmente os dedos indicador e médio no canal vaginal e, em seguida, 

realiza pronação do punho.  

Durante o toque vaginal, foi verificada a simetria dos feixes do assoalho pélvico, a 

presença de prolapsos durante a manobra de Valsalva e a função muscular subjetiva do 

assoalho pélvico através do esquema PERFECT. Salienta-se que a variável força foi 

verificada através da Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico (AFA).  

Finalizado o procedimento, o examinador retorna a posição inicial, com o punho em 

posição neutra, e retira lentamente os dedos do canal vaginal.   

Em seguida, para mensuração da função muscular perineal objetiva foi utilizado o 

perineômetro Perina da marca QUARK® (Figura 10) e a participante permaneceu na mesma 

posição do exame físico. A sonda vaginal, protegida com um preservativo não lubrificado, foi 

introduzida no canal vaginal da participante. Após a introdução, o insuflador foi lentamente 

pressionado uma única vez até que uma leve resistência fosse percebida. Através desse 

procedimento, a parte central da sonda foi inflada para captar a pressão dos músculos 

perineais.  
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A idosa foi orientada a relaxar os músculos do assoalho pélvico e, antes de iniciar a 

contração perineal, o marcador do perineômetro foi zerado para que a sonda acomode-se ao 

tônus vaginal. Realizou-se, então, 5 (cinco) contrações perineais rápidas de 1 (um) segundo, 

com intervalo de 5 segundos cada. Posteriormente, realizou-se 5 contrações perineais lentas 

de 5 segundos, com intervalo de 5 segundos cada. Todos os valores atingidos foram 

registrados. As contrações perineais foram realizadas durante a expiração e houve o cuidado 

de controlar o uso de musculatura parasita como músculos adutores do quadril, glúteos e 

abdominais. 

Tanto o exame físico quanto a mensuração da função perineal foram realizados em 

uma sala fechada para tranqüilizar a participante, não podendo haver observadores. O roteiro 

do exame físico pode ser observado no Apêndice C.  

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

3.6.1 Tratamento dos dados 
 

Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados no programa Microsoft 

Excel® e cada participante foi cadastrada segundo um número codificador. A análise 

estatística foi realizada no pacote estatístico SPSS – Statistical Package for Social Sciences 

(versão 17.0).  

As variáveis derivadas de cada instrumento de pesquisa podem ser observadas no 

Apêndice G. 

 Para facilitar a análise estatística, algumas variáveis foram categorizadas. O nível de 

atividade física foi coletado em minutos por semana e transformado em METs por semana, 

conforme exposto no item 3.3 Instrumentos. A categorização adotada foi revelada no item 3.2 

Amostra. 

 As varáveis antropométricas Índice de Massa Corporal (IMC), dado pela divisão entre 

a massa corporal (em kg) e o quadrado da altura (m2) e a Circunferência da Cintura (CC), 

dada pela média aritmética das circunferências da última costela e da crista ilíaca (cm), 

também foram categorizadas, conforme os valores de referência expostos no Quadro 9.  
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Variáveis Categorias Valores de referência 
Índice de Massa Corporal (kg/m²)* Normal 

Sobrepeso 
Até 24,9 
Acima de 25 

Circunferência da Cintura (cm)* Normal 
Aumentada 

Até 79 
Acima de 80 

Quadro 9: Categorias e valores de referência do Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência da Cintura 
(cm). Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS, 1990).  

  
 
3.6.2 Análise dos dados 
  

 Para esclarecer os procedimentos estatísticos que foram utilizados nessa pesquisa, 

elaborou-se a Figura 11.   

 

 
Figura 11: Esquema referente ao tratamento estatístico utilizado na pesquisa. 

IU = Incontinência Urinária; AF= Atividade Física. 
* Foram inseridos no modelo de regressão somente as variáveis com p≤ 0,200 na comparação ou 
associação com a presença ou não de incontinência urinária. 

 
 Inicialmente, todas as variáveis foram analisadas descritivamente através de 

freqüência simples e porcentagens (variáveis categóricas) e medidas de posição e dispersão 

(variáveis numéricas).   

 Para associação entre variáveis categóricas, utilizou-se o teste de Qui-Quadrado (χ2) 

ou Exato de Fisher, quando necessário. A comparação entre dois grupos, com variáveis 

numéricas, foi realizada através do teste t para amostras independentes ou teste de Mann-

Whitney, conforme a distribuição dos dados. Os dados numéricos distribuídos em três grupos 

foram comparados pela Análise de Variância (ANOVA- teste post hoc de Bonferoni) ou teste 
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de Kruskal-Wallis, também conforme a normalidade dos dados. Adotou-se um nível de 

significância de 5%.  

 Para verificar a distribuição dos dados (normalidade), foi realizado o teste de 

Kolmogorov- Smirnov (Apêndice H). 

 Para o cálculo do valor de ODDS RATIO (OR) e Intervalos de Confiança (IC) foi 

utilizada a Regressão Logística Binária entre a presença de IU e os grupos de fatores de risco, 

na amostra total e nos grupos muito ativo, pouco ativo e sedentário.  

 Foram inseridos no modelo de regressão somente as variáveis com p≥ 0,200 na 

comparação ou associação com a presença de incontinência urinária. Essa análise foi realizada 

por grupos de fator de risco (Idade, Ginecológicos, Obstétricos, Clínicos, Comportamentais, 

Hereditários e Antropométricos) e com o total de variáveis, na amostra total.  

 A análise de regressão por grupos de fator de risco também foi realizada com os 

grupos nos grupos muito ativo, pouco ativo e sedentário. No entanto, devido o número 

reduzido de participantes por grupo, na análise com o total de variáveis, utilizaram-se somente 

aquelas com p≤ 0,05 na análise de regressão anterior (por fator de risco).   

 Acrescenta-se ainda que, para facilitar a análise das variáveis numéricas significativas 

inseridas na regressão logística binária, utilizou-se a seguinte fórmula (MUNRO, 2005):  

 

Cálculo das chances = e (B.x) 

Onde: 

e é base do logaritmo natural, 2,718; 

B é o coeficiente logístico; 

x é número de unidades da variável independente que se deseja inferir.  
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4 RESULTADOS 
 

 

 Com relação aos dados sociodemográficos, as idosas da amostra eram, em sua 

maioria, casadas (49,3%) ou viúvas (34,9%), aposentadas (53,1%) e com ensino fundamental 

completo (30,6%) ou ensino médio completo (28,2%). Conforme as categorias referentes aos 

níveis de atividade física propostas nesse estudo, 39,7% foram classificadas como muito 

ativas (GMA), 33,0% como pouco ativas (GPA) e 27,3% como sedentárias (GSE). 

 A ocorrência de sintomas de IU, segundo os grupos definidos a partir do nível de 

atividade física, pode ser observada na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Associação entre a sintomatologia da incontinência urinária e os grupos, segundo o nível de atividade 
física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n= 209).  

GMA  
(n=83) 

GPA 
(n=69) 

GSE 
(n=57) 

Total  
(n=209) Variáveis 

f (%) f (%) f (%) f (%) 
χ

2 p 

Presença de IU 24 (28,9) 25 (36,2) 20 (35,1) 69 (33,3) 1,06 0,590 
Presença de IUE 21 (25,3) 22 (31,9) 17 (29,8) 60 (28,7) 0,84 0,650 
Presença de IUU 9 (11,0) 8 (11,6) 14 (24,6)¥ 31 (14,9) 5,78 0,050* 
Presença de IUM 6 (7,2) 5 (7,2) 11 (19,3)¥ 22 (10,5) 6,40 0,040* 

IU = Incontinência Urinária; IUE = Incontinência Urinária de Esforço; IUU = Incontinência Urinária de 
Urgência; IUM = Incontinência Urinária Mista; GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = 
Grupo Sedentária; χ2= teste Qui-Quadrado; p= nível de significância. 
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 
 

 A presença de incontinência urinária na amostra foi de 33,3%, sendo 28,7% com 

sintomas de incontinência urinária de esforço (IUE), 14,8% incontinência urinária de urgência 

(IUU) e 10,5% incontinência de sintomas mistos (IUM). A associação entre a presença de 

IUU e IUM e os grupos segundo o nível de atividade física foi significativa (p= 0,05 e p= 

0,04, respectivamente). Conforme o ajuste residual (¥), há uma tendência das mulheres idosas 

sedentárias (GSE) apresentarem IUU e IUM.  

 O tempo de prática de atividade física no GMA e GPA físicas foi 3,99 ± 6,85 anos e 

2,04 ± 2,50 anos, respectivamente, havendo diferença significativa entre os grupos (p= 0,028). 

No entanto, não houve diferença entre idosas continentes e incontinentes (GMA= 0,505 e 

GPA= 0,158 anos), sugerindo que o tempo de prática de atividade física não influenciou a 

gênese da IU nos grupos praticantes.    
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 Com relação aos fatores de risco para desenvolvimento da IU, foi possível observar, 

conforme o nível de atividade física, que os grupos eram homogêneos. Houve diferença 

significativa apenas nas variáveis: idade, tempo de menopausa, mediana de partos cesáreos, 

ocorrência de laceração, presença de constipação, histórico familiar de IU e Índice de Massa 

Corporal (Tabela 2).  

Tabela 2: Comparação/associação entre os fatores de risco para incontinência urinária e os grupos segundo o 
nível de atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n= 209). 

Variáveis GMA  
(n=83) 

GPA 
(n=69) 

GSE 
(n=57) 

Total  
(n=209) p 

Idade (média ± DP anos) 67,3±5,1a 70,2±6,1b 70,6±7,4b 69,1±6,3 0,003* 
Fatores Ginecológicos 
Tempo de menopausa (média ± DP anos)  
Terapia de reposição hormonal (sim: f (%)) 
Procedimento cirúrgico (sim f (%)) 
Via de acesso da cirurgia (vaginal: f (%)) 

 
18,2±7,9 a 
9(10,8) 
34(41,0)  
16(48,5) 

 
21,1±9,0b 

6(8,7) 
36(52,2) 
9(25,0) 

 
22,9±11,1b 

3(5,3) 
30(52,6) 
12(40,0) 

 
20,4±9,4 
18(8,6) 

100(47,8) 
37(37,4) 

 
0,011* 
0,512 
0,270 
0,157 

Fatores Obstétricos 
Gestações (mediana (IQ)) 
Partos (mediana (IQ)) 
Partos Normais (mediana (IQ)) 
Partos Cesáreos (mediana (IQ)) 
Realização de episiotomia (sim f (%)) 
Ocorrência de laceração (sim f (%)) 
Utilização do fórceps (sim f (%)) 

Peso do maior nascido (média ± DP quilogramas) 

 
3 (3) 
3 (2) 
2 (3) 
0 (1) 

44(53,0) 
5(6,0) 

10(12,0) 
3,3±1,2 

 
3 (3) 
3 (2) 
2 (3) 
0 (1) 

28(40,6) 
17(24,6)¥ 
11(15,9) 
3,3±1,2 

 
4 (2) 
3 (3) 
3 (2) 
0 (1) 

31(54,4) 
8(14,0) 
11(19,3) 
3,5±1,4 

 
3 (3) 
3 (2) 
2 (4) 
0 (1) 

103(49,3) 
30(14,4) 
32(15,3) 
3,4±1,3 

 
0,349 
0,410 
0,089 
0,005* 
0,207 
0,005* 
0,496 
0,252 

Fatores Clínicos 
Doenças (mediana (IQ)) 

Artrose (sim f (%)) 

Hipertensão arterial (sim f (%)) 
Diabetes (sim f (%)) 
Hipercolesterolemia (sim f (%)) 
Uso de anti-hipertensivo (sim f (%)) 
Uso de diuréticos (sim f (%)) 

 
2 (2) 

21 (25,3) 
46 (55,4) 
13 (15,7) 
24 (28,9) 
36 (43,4) 
8 (9,6) € 

 
2 (3) 

22 (31,9) 
35 (50,7) 
9 (13,0) 
18 (26,1) 
25 (36,2) 
16 (23,2) 

 
2 (2) 

15 (26,3) 
34 (59,6) 
9 (15,8) 
21 (36,8) 
26 (45,6) 
10 (17,5) 

 
2 (2) 

58 (27,8) 
115(55,0) 
31 (14,8) 
63 (30,1) 
87 (41,6) 
35 (16,3) 

 
0,311 
0,639 
0,602 
0,877 
0,404 
0,521 
0,075 

Fatores Comportamentais 
Hábito de fumar (sim f (%)) 

Hábito de beber (sim f (%)) 

Hábito de consumir cafeína (sim f (%)) 

Aumento de peso (sim f (%)) 
Presença de constipação (sim f (%)) 

 
3(3,6) 
4(4,8) 

72(86,7) 
38(46,9) 
23(28,4)€ 

 
1(1,4) 
5(7,2) 

54(78,3) 
30(43,5) 
33(47,8) 

 
2(3,5) 
1(1,8) 

48(84,2) 
20(35,1) 
25(43,9) 

 
6(2,9) 
10(4,8) 

174(83,3) 
88(42,5) 
81(39,1) 

 
0,688 
0,356 
0,368 
0,376 
0,036* 

Fatores Hereditários 
Raça (branca: f (%)) 
Histórico familiar de IU (sim f (%)) 

 
71(85,5) 
18(21,7)€ 

 
63(91,3) 
30(43,5) 

 
55(96,5) 
18(31,6) 

 
188(90,4) 
66(31,6) 

 
0,092 
0,016* 

Fatores Antropométricos 
Índice de Massa Corporal (média ± DP kg/m2) 
Circunferência da Cintura (média ± DP cm) 

 
29,0±5,0c 
91,8±11,7 

 
28,1±4,2d 
91,7±9,4 

 
26,6±3,3e 
90,7±8,4 

 
28,1±4,4 
91,5±10,2 

 
0,005* 
0,776 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; DP= Desvio Padrão; IQ= 
Distância Interquartílica; f= freqüência; IU= Incontinência Urinária.  
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; € Ajuste Residual < 2,0; * p ≤ 0,05. 

A= GMA; b= GPA e GSE; a ≠ b.  
c= GMA; d= GPA; e= GPA; c ≠ b e c; d ≠ e.  
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 Na análise das variáveis categóricas, destaca-se a ocorrência de laceração que se 

associou com o GPA (p=0,005), bem como a ausência de constipação e histórico familiar 

negativo com o GMA (p= 0,036 e p= 0,016, respectivamente). Acrescenta-se ainda, que a 

maioria das idosas (53,0%) mencionou a mãe como o grau de parentesco relacionado ao 

histórico familiar de IU.   

 O número de partos cesáreos apresentou diferença significante entre os grupos (p= 

0,005). Entretanto, por tratar-se de uma variável não paramétrica, o teste estatístico utilizado 

não permite identificar onde ocorre essa diferença. Em se tratando da variável idade e tempo 

de menopausa, demonstraram-se superior no GPA e GSE, quando comparado ao GMA (p= 

0,003 e p= 0,011, respectivamente) e a variável IMC foi superior no GMA (p= 0,005).  

 Com relação às modalidades de exercício físico, a maioria das idosas ativas (GMA e 

GPA) pratica ginástica (82,9%), seguida da caminhada (38,8%), hidroginástica (14,5%) e 

outras, com menor percentagem (Figura 12). 

   

 
Figura 12: Modalidades de exercício físico praticadas pelas idosas da amostra (n= 152). 

 

 A ginástica foi a única modalidade que se associou com a incontinência urinária (χ2= 

4,530; p= 0,003). Conforme o ajuste residual (2,1), a prática de ginástica associou-se com a 

ausência de incontinência urinária, revelando que 71,4% das idosas, que praticam ginástica, 

não sofrem esse sintoma. 

 O número de modalidades praticadas pelas idosas ativas (GMA e GPA) pode ser 

observado na Figura 13.  A maioria pratica apenas uma modalidade (52,0%), enquanto 39% 

praticam duas modalidades e 9% praticam três. Não houve associação entre o número de 

modalidades a ocorrência de IU.  
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Figura 13: Número de modalidades de exercício físico praticadas pelas idosas da amostra (n= 152). 

  

 Através da Ficha de Identificação da Incontinência Urinária (Apêndice B), foram 

identificados os sintomas de gravidade dos episódios de perda urinária entre as 69 idosas 

incontinentes da amostra. Foi possível observar, que para a maioria (43,5%), o início dos 

sintomas deu-se após a menopausa; 29% não se recordam de qualquer fato gerador e apenas 

8,7% relataram o início dos sintomas após o parto. Aproximadamente, 25% da amostra já 

procuraram tratamento clínico para solucionar o quadro de perdas urinárias, sendo que 9 

(13%) realizaram procedimento cirúrgico e 5 (7,2%) farmacológico.  

 Quanto ao ato miccional, 3 (4,3%) relataram dificuldade de iniciá-lo e mais da metade 

(52,2%) considerava seu volume miccional médio. A perda de urina durante o sono (11,6%) e 

a incontinência fecal (5,8%) foram mencionados por uma minoria da amostra.     

 Conforme proposto na metodologia, devido o número reduzido de mulheres com 

incontinência urinária (n= 69), a amostra foi dividida em dois grupos: um composto por 

mulheres que praticam exercícios físicos regularmente (GMA e GPA), chamado de Grupo 

Praticante (GP) e outro de mulheres que não praticam (GSE), intitulado como Grupo Não 

Praticante (GNP).  

 Na Tabela 3, apresentam-se algumas medidas de gravidade segundo os grupos 

praticantes e não praticantes.  
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Tabela 3: Comparação/associação entre as medidas de gravidade da incontinência urinária e os grupos 
praticantes e não praticantes de exercícios físicos (n= 69). 

 GP  
(n=49) 

GNP 
(n=20) 

Total  
(n=69)   

Variáveis Numéricas    U p 
Tempo de IU (média ± DP anos) 8,06±10,10 7,85±11,97 8,00±10,61 470,0 0,790 
Idas ao banheiro dia (mediana (IQ)) 5 (3) 4,5 (2) 5 (2) 484,0 0,935 
Idas ao banheiro noite (mediana (IQ)) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 389,0 0,167 

Variáveis Categóricas f (%) f (%) f (%) X2 p 
Desejo forte de urinar 

Retém com dificuldade 
Retém sem dificuldade 
Não consegue reter 

 
17 (34,7) 
27 (55,1)¥ 
5 (10,2) 

 
12 (60,0) 
4 (20,0) 
4 (20,0) 

 
29 (42,0) 
31 (44,9) 
9 (13,0) 

7,104 0,029* 

Uso de absorvente 
Sempre 
Ocasionalmente 
Nunca 

 
14 (28,6) 
14 (28,6) 
21 (42,9)¥ 

 
7 (35,0) 
10 (50,0) 
3 (15,0) 

 
21 (30,4) 
24 (34,8) 
24 (34,8) 

5,237 0,073 

Quantidade de perda urinária 
Algumas gotas 
Jato 

 
29 (59,2) 
20 (40,8) 

 
12 (60,0) 
8 (40,0) 

 
41 (59,4) 
28 (40,6) 

0,004 0,950 

IU= Incontinência Urinária; GP= Grupo Praticante; GNP= Grupo Não Praticante; IQ= Distância Interquartílica 
f= freqüência; U= teste U de Mann-Whitney; χ2= teste Qui-Quadrado; p= nível de significância. 
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 
 

 As medidas de gravidade, observadas na Tabela 3, são semelhantes entre as idosas 

incontinentes do GP e GNP, com exceção da retenção urinária ao desejo forte de urinar (p= 

0,029), havendo uma tendência do grupo praticante de exercícios físicos em reter a urina sem 

dificuldade (55,1%). Também houve uma tendência desse grupo em não utilizar absorventes, 

porém, sem associação significativa (p= 0,073).  

 Entre as idosas praticantes, apenas 7 (14,3%) declararam perda urinária durante o 

exercício físico, sendo que 4 mencionaram perda em gotas e 3 em forma de jato. Para manter-

se seca e por precaução, o dobro de mulheres (14) utilizava absorvente durante o exercício 

físico.      

 As atividades de perda urinária citadas pelas idosas da amostra (GP e GNP) estão 

expostas na Figura 14.  
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Figura 14: Atividades de perda urinária relatada pelas idosas incontinentes da amostra (n= 69). 

 

 Observa-se, que tossir e espirrar foram as atividades motivadoras de maior incidência 

de perda urinária na amostra. As atividades menos mencionadas foram: levantar da posição 

deitada (8,7%), situações de frio (8,7%), situações de stress (8,7%), orgasmo (4,3%), levantar 

da posição sentada (4,3%) e barulho da torneira (4,3%). Não houve diferença significativa 

entre a freqüência dessas atividades de perda urinária e os grupos praticantes e não praticantes 

de exercício físico.  

 Com relação aos fatores de risco no desenvolvimento da IU, observa-se que não há 

diferença da variável idade entre mulheres idosas com e sem incontinência urinária (IU) na 

amostra total (Tabela 4). No entanto, no grupo de mulheres muito ativas (GMA), foi 

encontrado média superior entre as idosas incontinentes (69,63 ± 6,20 anos) com diferença 

significativa (p= 0,029). No grupo de mulheres sedentárias (GSE), a maior média foi entre as 

mulheres sem sintomas de IU (72,03 ± 7,70 anos), também com diferença significativa (p= 

0,041).  

 

Tabela 4: Comparação entre a presença/ausência de incontinência urinária e a variável idade na amostra total e 
nos grupos, segundo o nível de atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n= 209). 

Incontinência Urinária    
Idade Presença 

Média ± DP 
Ausência 

Média ± DP t p 

Total 69,22 ± 6,19 69,16 ± 6,40 0,064 0,949 
GMA 69,63 ± 6,20 66,46 ± 4,30 2,280 0,029* 
GPA 69,80 ± 6,10 70,36 ± 6,31 -0,361 0,719 
GSE 68,00 ± 6,42 72,03 ± 7,70 -1,992 0,041* 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; DP= desvio padrão; t= teste t 
para amostras independentes; p= nível de significância. 
* p ≤ 0,05 
 

 A variável idade foi analisada através da regressão logística binária (univariada) 

apenas nos grupos GMA e GSE, pois apresentaram p ≤ 0,200 na comparação. Conforme se 
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observa na Tabela 5, o aumento da idade é um fator de risco para a ocorrência de IU entre 

mulheres idosas muito ativas (OR= 1,130; p= 0,014). A análise univariada ainda demonstra 

que o risco de desenvolver IU aumenta 2 vezes para cada aumento de 6 anos entre as idosas 

desse grupo. No GSE, não houve diferença significativa.  

 
Tabela 5: Análise de regressão logística da variável idade na ocorrência de IU, no grupo de mulheres muito 
ativas (n= 83). 

Variável B OR IC 95% OR p 
Grupo Muito Ativa (GMA) 

Idade 
 

0,122 
 

1,130 
 

1,025 
 

1,246 
 

0,014* 
B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR = Intervalo de Confiança 
para a Razão de Risco; p= nível de significância. 
* p ≤ 0,05. 
 

 Com relação aos fatores de risco ginecológicos para o desenvolvimento da IU, 

observa-se que não existem diferenças significativas para a amostra total (n=209), 

demonstrando que as variáveis tempo de menopausa, uso de terapia de reposição hormonal, 

realização de cirurgia ginecológica e via cirúrgica vaginal são semelhantes entre mulheres 

com e sem IU (Tabela 6).  No entanto, o tempo de menopausa, em anos, foi maior entre as 

idosas incontinentes do GMA e menor no GSE (p= 0,014 e p= 0,021, respectivamente). Cabe 

salientar, que a histerectomia foi o tipo de cirurgia ginecológica realizada pela maioria da 

amostra (28,7%) e a menopausa, considerada o momento em que houve cessação da 

menstruação, seja de maneira natural ou cirúrgica.   
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Tabela 6: Comparação/associação entre a presença/ausência de incontinência urinária e as variáveis 
ginecológicas na amostra total e nos grupos nos grupos segundo o nível de atividade física - muito ativa, pouco 
ativa e sedentária (n=209). 

Incontinência Urinária    Variáveis Ginecológicas 
Presença Ausência   

Numéricas Média ± DP Média ± DP U p 
Total 

Tempo de Menopausa   
 

21,04±9,89 
 

20,20±9,16 
 

4574,0 
 

0,533 
GMA 

Tempo de Menopausa 
 

21,96±10,05 
 

16,73±6,35 
 

462,5 
 

0,014* 
GPA 

Tempo de Menopausa  
 

22,00±9,09 
 

20,64±9,03 
 

515,0 
 

0,662 
GSE 

Tempo de Menopausa  
 

18,75±10,75 
 

25,22±10,76 
 

232,5 
 

0,021* 
Categóricas f (%)  f (%)  χ

2 p 
Total 

Terapia de Reposição Hormonal 
Realização de Cirurgia 
Via Cirúrgica Vaginal 

 
6 (33,3) 
38 (38,0) 
14 (37,8) 

 
12 (66,6) 
62 (62,0) 
23 (62,2) 

 
0,001 
2,155 
1,724 

 
0,976 
0,142 
0,422 

GMA 
Terapia de Reposição Hormonal 
Realização de Cirurgia 
Via Cirúrgica Vaginal  

 
2 (22,2) 
10 (29,4) 
6 (37,5) 

 
7 (77,8) 
24 (70,6) 
10 (62,5) 

 
0,220 
0,007 
1,638 

 
1,000 
0,934 
0,200 

GPA 
Terapia de Reposição Hormonal 
Realização de Cirurgia 
Via Cirúrgica Vaginal  

 
2 (33,3) 
15 (41,7) 
3 (33,3) 

 
4 (66,6) 
21 (58,3) 
6 (66,6) 

 
0,024 
0,962 
0,343 

 
1,000 
0,327 
0,705 

GSE 
Terapia de Reposição Hormonal 
Realização de Cirurgia 
Via Cirúrgica Vaginal 

 
2 (66,7) 
13 (43,3) 
5 (41,7) 

 
1 (33,3) 
17 (56,7) 
7 (58,7) 

 
1,386 
1,891 
1,353 

 
0,279 
0,169 
0,508 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; DP= desvio padrão; f= 
freqüência; U= teste U de Mann-Whitney; χ

2= teste Qui-Quadrado; p= nível de significância. 
* p ≤ 0,05 
 

 Com relação à amostra total, apenas a variável - realização de cirurgia ginecológica foi 

analisada através da regressão logística binária (univariada), pois apresentou p ≤ 0,200. No 

entanto, ao incluí-la no modelo, não se associou com a ocorrência de IU. Quanto ao GMA, 

foram inseridas no modelo de regressão logística, as variáveis - tempo de menopausa e 

cirurgia via vaginal e no GSE, tempo de menopausa e realização de cirurgia ginecológica. Na 

Tabela 7, observa-se que aumento do tempo de menopausa apresentou-se como um fator 

ginecológico de risco para a ocorrência de IU (OR= 1,092; p= 0,009) no GMA. No entanto, 

no GSE, esta variável mostrou-se como um fator de proteção (OR= 0,383; p= 0,032). O 

aumento de 10 anos no tempo em estado menopausal aumenta em duas vezes o risco de IU no 

GMA, enquanto no GSE, essa chance diminui em igual proporção.   
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Tabela 7: Análise de regressão logística das variáveis ginecológicas na ocorrência de IU no grupo de mulheres 
muito ativas (n= 83) e sedentárias (n= 57). 

Variável B OR IC 95% OR p 
Grupo Muito Ativa (GMA) 

Tempo de Menopausa 
 

0,088 
 

1,092 
 

1,023 
 

1,166 
 

0,009* 
Grupo Sedentárias (GSE) 

Tempo de Menopausa 
 

-0,068 
 

0,383 
 

0,116 
 

0,994 
 

0,032* 
B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR = Intervalo de Confiança 
para a Razão de Risco; p= nível de significância. 
*p≤0,05. 
 

Com relação aos fatores de risco obstétricos no desenvolvimento da IU feminina, 

observou-se que o peso do maior nascido foi maior entre as mulheres sem sintomas de IU, 

tanto na amostra total quanto no GMA (p= 0,012 e p= 0,026, respectivamente). As mulheres 

do GMA sem IU também apresentaram maiores medianas na variável número de partos 

cesáreos (p= 0,010). Esses resultados são bastante contraditórios, já que os fatores de risco 

analisados na pesquisa apresentaram maiores valores entre as mulheres continentes (Tabela 

8). Entre as variáveis categóricas, a realização de episiotomia associou-se com a ausência de 

IU, reiterando a ocorrência de resultados colidentes. 

No entanto, a mediana de partos cesárea, nas mulheres pouco ativas, foi superior entre 

as mulheres com sintomas de IU (p= 0,025).     
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Tabela 8: Comparação/associação entre a presença/ausência de incontinência urinária e as variáveis obstétricas 
na amostra total e nos grupos segundo o nível de atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n=209). 

Incontinência Urinária    Variáveis Obstétricas 
Presença Ausência   

Numéricas Md (IQ) Md (IQ) U p 
Total 

Gestações (mediana (IQ))  
Partos (mediana (IQ))  
Partos Normais (mediana (IQ))  
Partos Cesáreos (mediana (IQ)) 
Peso do maior nascido (média ± DP kg) 

 
4 (2) 
3 (2) 
3 (3) 
0 (1) 

3,23 (1,16) 

 
3 (3) 
3 (2) 
2 (3) 
0 (1) 

3,45 (1,32) 

 
4424,0 
4440,5 
4245,5 
4606,0 
3709,5 

 
0,318 
0,334 
0,148 
0,516 
0,012* 

GMA 
Gestações (mediana (IQ)) 
Partos (mediana (IQ))  
Partos Normais (mediana (IQ))  
Partos Cesáreos (mediana (IQ)) 
Peso do maior nascido (média ± DP kg)  

 
4 (3) 
3 (2) 

2,5 (4) 
0 (0) 

3,04 (1,26) 

 
3 (3) 
3 (2) 
2 (3) 
1 (2) 

3,50 (1,23) 

 
684,0 
706,5 
600,5 
474,5 
486,0 

 
0,806 
0,988 
0,267 
0,010* 
0,026* 

GPA 
Gestações (mediana (IQ))  
Partos (mediana (IQ)) 
Partos Normais (mediana (IQ))  
Partos Cesáreos (mediana (IQ)) 
Peso do maior nascido (média ± DP kg)  

 
4 (4) 
3 (3) 
3 (5) 
0 (1) 

3,18 (1,32) 

 
2,5 (4) 
2 (3) 
2 (3) 
0 (0) 

3,40 (1,25) 

 
461,5 
411,0 
477,5 
4,15,0 
437,0 

 
0,264 
0,078 
0,358 
0,025* 
0,158 

GSE 
Gestações (mediana (IQ)) 
Partos (mediana (IQ)) 
Partos Normais (mediana (IQ)) 
Partos Cesáreos (mediana (IQ))  
Peso do maior nascido (média ± DP kg) 

 
4 (2) 
3 (2) 
3 (2) 
0 (1) 

3,56 (1,19) 

 
3 (4) 
3 (3) 
3 (3) 
0 (1) 

3,45 (1,56) 

 
347,5 
351,0 
368,0 
341,5 
311,5 

 
0,702 
0,745 
0,973 
0,545 
0,589 

Categóricas f (%)  f (%)  χ
2 p 

Total 
 Realização de episiotomia  
 Ocorrência de laceração  
Utilização do fórceps  

 
32 (31,1) 
8 (26,7) 
10 (31,1) 

 
71 (68,9) 
22 (73,3) 
22 (68,9) 

 
0,348 
0,638 
0,053 

 
0,555 
0,424 
0,818 

GMA 
 Realização de episiotomia  
 Ocorrência de laceração  
Utilização do fórceps  

 
14 (31,8) 

0 (0) 
2 (20,0) 

 
30 (68,2) 
5 (100,0) 
8 (80,0) 

 
0,384 
2,164 
0,440 

 
0,536 
0,315 
0,716 

GPA 
 Realização de episiotomia 
 Ocorrência de laceração  
Utilização do fórceps  

 
6 (21,4) 
5 (29,4) 
2 (18,2) 

 
22 (78,6) ¥ 
12 (70,6) 
9 (81,8) 

 
4,469 
0,454 
1,845 

 
0,035* 
0,500 
0,305 

GSE 
 Realização de episiotomia  
 Ocorrência de laceração  
Utilização do fórceps  

 
12 (38,7) 
3 (37,5) 
6 (54,5) 

 
19 (61,3) 
5 (62,5) 
5 (45,5) 

 
0,391 
0,024 
2,266 

 
0,532 
0,877 
0,132 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; Md= Mediana; IQ= 
Amplitude Interquartílica; f= freqüência; U= teste U de Mann-Whitney; χ2= teste Qui-Quadrado; p= nível de 
significância.  
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 
  

 Todas as variáveis que apresentaram p ≤ 0,200, tanto da amostra total quanto dos 

grupos muito ativa, pouco ativa e sedentária, foram analisadas através da regressão logística 
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binária. Observou-se, que nenhuma das variáveis inseridas apresentou associação 

significativa, sugerindo que, na amostra do presente estudo, os fatores obstétricos não alteram 

a ocorrência de IU. 

 Outro fator de risco obstétrico analisado foi a via de parto (Tabela 9). Para a amostra 

total não houve diferença estatística, no entanto, para os grupos de idosas muito ativas (GMA) 

e pouco ativas (GPA) houve associação significativa entre a presença de IU e as mulheres que 

tiveram apenas partos normais (p= 0,025) e ambos os tipos de partos (p= 0,033), 

respectivamente. Na análise de regressão logística univariada, a via de parto não associaou-se 

com ambos os grupos.   

 
Tabela 9: Associação entre a presença/ausência de incontinência urinária e a via de parto na amostra total e nos 
grupos segundo o nível de atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n=209). 

Incontinência Urinária    
Presença Ausência   Via de Parto 

f (%) f (%) χ
2 p 

Total 
Apenas Parto Normal 
Apenas Parto Cesáreo 
Ambos 
Nunca engravidou 

 
41 (34,7) 
10 (27,8) 
12 (34,3) 
6 (30,0) 

 
77 (65,3) 
26 (72,2) 
23 (65,7) 
14 (70,0) 

0,714 0,870 

GMA 
Apenas Parto Normal 
Apenas Parto Cesáreo 
Ambos 
Nunca engravidou 

 
16 (43,2) ¥ 

4 (19,0) 
1 (5,9) 
3 (37,5) 

 
21 (56,8) 
17 (81,0) 
16 (94,1) 
5 (62,5) 

9,365 0,025* 

GPA 
Apenas Parto Normal 
Apenas Parto Cesáreo 
Ambos 
Nunca engravidou  

 
13 (28,3) 
4 (40,0) 
6 (85,7) ¥ 
2 (33,3) 

 
33 (71,7) 
6 (60,0) 
1 (14,3) 
4 (66,6) 

8,767 0,033* 

GSE 
Apenas Parto Normal 
Apenas Parto Cesáreo 
Ambos 
Nunca engravidou 

 
12 (34,3) 
2 (40,0) 
5 (45,5) 
1 (16,7) 

 
23 (65,7) 
3 (60,0) 
6 (54,5) 
5 (83,3) 

1,476 0,688 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; f= freqüência; χ
2= teste Qui-

Quadrado; p= nível de significância.  
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 
   

  Quanto aos fatores clínicos, observa-se que na amostra total, a presença de hipertensão 

arterial e uso de diuréticos associou-se com a ocorrência de IU (p= 0,018 e p= 0,007, 

respectivamente). Com relação aos grupos segundo o nível de atividade física, essa associação 

se manteve entre a presença de IU e o uso de diuréticos, apenas no GPA (p= 0,003). Apesar 

de não apresentar diferença significativa, um número maior de doenças também ocorreu entre 

as mulheres incontinentes da amostra total e do GMA (Tabela 10).    
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Tabela 10: Comparação/associação entre a presença/ausência de incontinência urinária e as variáveis clínicas na 
amostra total e nos grupos segundo o nível de atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n=209). 

Incontinência Urinária    Variáveis Clínicas 
Presença Ausência   

Numéricas Md (IQ) Md (IQ) U p 
Total 

Número de doenças 
 

2 (3) 
 

2 (2) 
 

4122,0 
 

0,079 
GMA 

Número de doenças 
 

3 (2) 
 

2 (1) 
 

525,5 
 

0,060 
GPA 

Número de doenças 
 

2 (3) 
 

2 (2) 
 

428,5 
 

0,123 
GSE 

Número de doenças 
 

2 (2) 
 

2 (3) 
 

312,5 
 

0,326 
Categóricas f (%)  f (%)  χ

2 p 
Total 

Presença Artrose  
Presença de Hipertensão Arterial 
Presença de Diabetes 
Presença de Hipercolesterolemia 
Uso de Antihipertensivo 
Uso de Diurético 

 
21 (36,2) 

46 (40,0) ¥ 
6 (19,4) 
22 (34,9) 
34 (39,1) 

18 (52,9) ¥ 

 
37 (63,8) 
69 (60,0) 
25 (80,6) 
41 (65, 1) 
53 (60,9) 
16 (47,1) 

 
0,370 
5,642 
3,071 
0,148 
2,480 
7,291 

 
0,543 
0,018* 
0,080 
0,700 
0,115 
0,007* 

GMA 
Presença Artrose  
Presença de Hipertensão Arterial 
Presença de Diabetes 
Presença de Hipercolesterolemia 
Uso de Antihipertensivo 
Uso de Diurético  

 
7 (33,3) 
17 (37,0) 
4 (30,8) 
8 (33,3) 
12 (33,3) 
3 (37,5) 

 
14 (66,7) 
29 (63,0) 
9 (69,2) 
16 (66,7) 
24 (66,7) 
5 (62,5) 

 
0,267 
3,246 
0,026 
0,321 
0,604 
0,317 

 
0,605 
0,072 
1,000 
0,571 
0,437 
0,685 

GPA 
Presença Artrose  
Presença de Hipertensão Arterial 
Presença de Diabetes 
Presença de Hipercolesterolemia 
Uso de Antihipertensivo 
Uso de Diurético 

 
11 (50,0) 
16 (45,7) 
1 (11,1) 
9 (50,0) 
11 (44,0) 
11 (68,8) ¥ 

 
11 (50,0) 
19 (54,3) 
8 (88,9) 
9 (50,0) 
14 (56,0) 
5 (31,1) 

 
2,650 
2,764 
2,827 
1,998 
1,024 
9,533 

 
0,104 
0,096 
0,141 
0,158 
0,312 
0,003* 

GSE 
Presença Artrose  
Presença de Hipertensão Arterial 
Presença de Diabetes 
Presença de Hipercolesterolemia 
Uso de Antihipertensivo 
Uso de Diurético 

 
3 (20,0) 
13 (38,2) 
1 (11,1) 
5 (23,8) 
11 (42,3) 
4 (40,0) 

 
12 (80,0) 
21 (61,8) 
8 (88,9) 
16 (76,2) 
15 (57,7) 
6 (60,0) 

 
2,035 
0,367 
2,698 
1,857 
1,094 
0,128 

 
0,213 
0,545 
0,139 
0,173 
0,296 
0,728 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; Md= Mediana; IQ= 
Amplitude Interquartílica; f= freqüência; U= teste U de Mann-Whitney; χ2= teste Qui-Quadrado; p= nível de 
significância.  
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 

 

Todas as variáveis com p ≤ 0,200 foram incluídas no modelo de regressão logística, 

tanto da amostra total, quanto dos grupos segundo o nível de atividade física. Na Tabela 11, 

verifica-se que a presença de hipertensão arterial aumenta 2,11 vezes o risco de desenvolver 

IU entre mulheres idosas (OR= 2,100; p= 0,025). A presença de diabetes, no entanto, aparece 
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como um fator de proteção, sugerindo que a sua presença diminui, em mais da metade o risco 

de desenvolvimento de perdas urinárias (OR= 0,346; p= 0,034). No GMA, o número de 

doenças apresenta-se como um fator de risco para a IU (OR= 1,403; p= 0,049), sendo que os 

riscos duplicam para cada aumento de duas doenças diagnosticadas. No GPA, o uso de 

diuréticos aumenta aproximadamente 6 vezes o risco de IU (OR= 6,129; p= 0,004).  

 

Tabela 11: Análise de regressão logística das variáveis clínicas na ocorrência de IU na amostra total (n= 209), no 
grupo de mulheres muito ativas (n= 83) e pouco ativas (n= 69). 

Variável B OR IC 95% OR p 
Amostra Total 

Presença de hipertensão arterial  
Presença de diabetes 

 
0,742 
-1,060 

 
2,100 
0,346 

 
1,099 
0,130 

 
4,013 
0,925 

 
0,025* 
0,034* 

Grupo Muito Ativa (GMA) 
Número de doenças 

 
0,339 

 
1,403 

 
1,002 

 
1,966 

 
0,049* 

Grupo Pouco Ativa (GPA) 
Uso de diurético 

 
1,813 

 
6,129 

 
1,808 

 
2,776 

 
0,004* 

B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR = Intervalo de Confiança 
para a Razão de Risco; p= nível de significância.  
*p≤0,05. 
 

 Com relação aos fatores de risco comportamentais para o desenvolvimento da IU 

feminina, observou-se associação significativa entre a presença desse sintoma e o aumento de 

peso (p= 0,023) na amostra total. Quanto aos grupos segundo o nível de atividade física, 

mulheres com e sem IU apresentaram caraterísticas comportamentais semelhantes. Verifica-se 

uma tendência entre o hábito de fumar e a presença de IU no grupo de sedentárias, apesar de 

não ter associação significativa (Tabela 12).   
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Tabela 12: Associação entre a presença/ausência de incontinência urinária e as variáveis comportamentais na 
amostra total e nos grupos segundo o nível de atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n= 209). 

Incontinência Urinária    
Presença Ausência   Variáveis Comportamentais 

f (%)  f (%)  χ
2 p 

Total 
Hábito de fumar 
Hábito de beber  

Hábito de consumir cafeína  

Aumento de peso  
Presença de constipação 

 
3 (50,0) 
5 (50,0) 
56 (32,2) 

37 (41,6) ¥ 
31 (37,8) 

 
3 (50,0) 
5 (50,0) 

118 (67,8) 
52 (58,4) 
51 (62,2) 

 
0,806 
1,370 
0,324 
5,134 
1,400 

 
0,399 
0,242 
0,569 
0,023* 
0,237 

GMA 
Hábito de fumar 
Hábito de beber  

Hábito de consumir cafeína  

Aumento de peso  
Presença de constipação  

 
0 (0,0) 
1 (25,0) 
20 (27,8) 
15 (38,5) 
9 (37,5) 

 
3 (100,0) 
3 (75,0) 
52 (72,2) 
24 (61,5) 
15 (62,5) 

 
1,266 
0,031 
0,342 
3,261 
1,210 

 
0,553 
0,859 
0,559 
0,071 
0,271 

GPA 
Hábito de fumar 
Hábito de beber  

Hábito de consumir cafeína  

Aumento de peso  
  Presença de constipação 

 
1 (100,0) 
3 (60,0) 
19 (35,2) 
13 (43,3) 
13 (39,4) 

 
0 (0,0) 
2 (40,0) 
35 (64,8) 
17 (56,7) 
20 (60,6) 

 
1,786 
1,318 
0,118 
1,159 
0,274 

 
0,362 
0,344 
0,731 
0,282 
0,601 

GSE 
Hábito de fumar 
Hábito de beber  

Hábito de consumir cafeína  

Aumento de peso  
  Presença de constipação 

 
2 (100,0) ¥ 

1 (100,0) 
17 (35,4) 
9 (45,0) 
9 (36,0) 

 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

31 (64,6) 
11 (55,0) 
16 (64,0) 

 
3,835 
1,883 
0,014 
1,329 
0,016 

 
0,119 
0,351 
0,904 
0,249 
0,898 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; f= freqüência; χ
2= teste Qui-

Quadrado; p= nível de significância. 
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 
 

Para análise de regressão, todas as variáveis com p ≤ 0,200 foram incluídas no modelo, 

tanto da amostra total, quanto segundo o nível de atividade física. Na Tabela 13 (análise 

univariada), verifica-se que o aumento de peso no último ano pode aumentar em 

aproximadamente duas vezes o risco de desenvolver IU entre mulheres idosas (OR: 1,957; p= 

0,024). As demais variáveis referentes aos grupos não apresentaram associação significativa.  

 

Tabela 13: Análise de regressão logística da variável aumento de peso no último ano na ocorrência de 
incontinência urinária na amostra total (n= 209). 

Variável B OR IC 95% OR p 
Amostra Total 

Aumento de peso no último ano 
 

0,671 
 

1,957 
 

1,091 
 

3,510 
 

0,024* 
B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR = Intervalo de Confiança 
para a Razão de Risco; p= nível de significância.  
*p≤0,05. 
 
 Outro aspecto relacionado ao desenvimento da IU feminina são os fatores hereditários. 

Na Tabela 14 observa-se que a variável história familiar positiva associou-se com a presença 



 

 

71 

de IU na amostra total, no GPA e no GSE (p< 0,001; p= 0,010 e p= 0,005, respectivamente). 

As idosas continentes e incontinentes de raça branca foram semelhantes em todos os grupos.  

 

Tabela 14: Associação entre a presença/ausência de incontinência urinária e as variáveis hereditárias na amostra 
total e nos grupos segundo o nível de atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n= 209). 

Incontinência Urinária    
Presença Ausência   Variáveis Hereditárias 

f (%)  f (%)  χ
2 p 

Total 
Raça (branca) 
História Familiar de IU 

 
64 (34,2) 
33 (50,0) ¥ 

 
123 (65,8) 
33 (50,0) 

 
1,117 
12,584 

 
0,278 

< 0,001* 
GMA 

Raça (branca) 
História Familiar de IU  

 
22 (31,9) 
6 (33,3) 

 
47 (68,1) 
12 (66,6) 

 
1,754 
0,218 

 
0,185 
0,640 

GPA 
Raça (branca) 

 História Familiar de IU 

 
23 (36,5) 
16 (53,3)¥ 

 
40 (63,5) 
14 (46,7) 

 
0,024 
6,719 

 
1,000 
0,010* 

GSE 
Raça (branca) 

 História Familiar de IU 

 
19 (34,5) 
11 (61,1)¥ 

 
36 (65,5) 
7 (38,9) 

 
0,202 
7,685 

 
1,000 
0,005* 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; f= freqüência; χ
2= teste Qui-

Quadrado; p= nível de significância. 
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 
 

Todas as variáveis hereditárias com p ≤ 0,200 foram incluídas no modelo de regressão 

logística, tanto da amostra total, quanto dos grupos segundo o nível de atividade física. Na 

Tabela 15, verifica-se que o histórico familiar positivo de IU pode aumentar em quase três 

vezes o risco de desenvolver IU entre mulheres idosas (OR= 2,972; p< 0,001). No GPA e 

GSE, essa variável também se apresentou como um fator de risco importante (OR= 3,810; p= 

0,011 e OR= 5,238; p= 0,007, respectivamente).   

 

Tabela 15: Análise de regressão logística da variável histórico familiar de IU na ocorrência de incontinência 
urinária na amostra total (n= 209), no grupo de mulheres pouco ativas (n= 69) e sedentárias (n=57). 

Variável B OR IC 95% OR p 
Amostra Total 

História Familiar de IU 
 

1,089 
 

2,972 
 

1,611 
 

5,485 
 

< 0,001* 
Grupo Pouco Ativo (GPA) 

História Familiar de IU 
 

1,338 
 

3,810 
 

1,354 
 

10,715 
 

0,011* 
Grupo Sedentário (GSE) 

História Familiar de IU 
 

1,656 
 

5,238 
 

1,569 
 

17,484 
 

0,007* 
IU= Incontinência Urinária; B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR= 
Intervalo de Confiança para a Razão de Risco; p= nível de significância.  
*p≤0,05. 
 

 Quanto aos fatores antropométricos envolvidos na gênese da IU, foram analisados o 

Índice de Massa Corporal (IMC) e a Circunferência da Cintura (CC) de forma numérica e 

categórica, conforme se observa na Tabela 16. Na amostra total, os valores numéricos do IMC 
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e CC foram maiores entre as mulheres incontinentes (p= 0,010 e p= 0,001, respectivamente). 

Nos grupos segundo o nível de atividade física, essa diferença também ocorreu com o GPA 

(p= 0,017 e p= 0,001) e com a variável CC no GMA (p= 0,009).  

Quando essas variáveis são dicotomizadas, conforme o Quadro 9, ocorre associação 

significativa do sobrepeso e CC aumentada com a presença de IU na amostra total (p= 0,040 e  

p= 0,020, respectivamente). No entanto, essa associação não ocorreu entre os grupos segundo 

o nível de atividade física. 

 

Tabela 16: Comparação/associação entre a presença/ausência de incontinência urinária e as variáveis Índice de 
Massa Corporal (IMC) e Circunferência da Cintura (CC) na amostra total e nos grupos segundo o nível de 
atividade física - muito ativa, pouco ativa e sedentária (n=209).   

Incontinência Urinária    Variáveis 
Antropométricas Presença Ausência   

Numérica Média ± DP Média ± DP t p 
Total 

IMC (kg/m2) 
CC (cm) 

 
29,18 ± 4,10 
94,83 ± 9,65 

 
27,52 ± 4,45 
89,84 ± 10,02 

 
2,60 
3,42 

 
0,010* 
0,001* 

GMA 
IMC (kg/m2) 
CC (cm) 

 
30,40 ± 4,79 
97,07 ± 12,12 

 
28,50 ± 4,98 
89,71 ± 11,00 

 
1,60 
2,68 

 
0,115 
0,009* 

GPA 
IMC (kg/m2) 
CC(cm) 

 
29,69 ± 3,32 
96,48 ± 7,15 

 
27,20 ± 4,41 
89,05 ± 9,62 

 
2,45 
3,37 

 
0,017* 
0,001* 

GSE 
IMC (kg/m2) 
CC(cm) 

 
27,08 ± 3,42 
90,07 ± 7,54 

 
26,32 ± 3,18 
91,00 ± 8,94 

 
0,83 
-0,39 

 
0,408 
0,697 

Categórica f (%)  f (%)  χ
2 p 

Total 
Sobrepeso 
CC Aumentada 

 
59 (36,6%)¥ 
66 (35,7%)¥ 

 
102 (63,4%) 
119 (64,3%) 

 
4,18 
5,16 

 
0,041* 
0,023* 

GMA 
Sobrepeso 
CC Aumentada 

 
20 (30,9%) 
22 (30,6%) 

 
47 (69,1%) 
50 (69,4%) 

 
0,71 
0,71 

 
0,400 
0,399 

GPA 
Sobrepeso 
CC Aumentada 

 
22 (41,5%) 
24 (40,0%) 

 
31 (58,5%) 
36 (60,0%) 

 
2,75 
2,82 

 
0,071 
0,093 

GSE 
Sobrepeso 
CC Aumentada 

 
16 (40,0%) 
20 (37,7%) 

 
24 (60,0%) 
33 (62,3%) 

 
1,42 
2,32 

 
0,233 
0,127 

GMA = Grupo Muito Ativa; GPA = Grupo Pouco Ativa; GSE = Grupo Sedentária; IMC = Índice de Massa 
Corporal; CC = Circunferência da Cintura; t = teste t para amostras independentes; χ

2= teste Qui-Quadrado; p= 
nível de significância. 
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 
  

Acrescenta-se ainda, que 77% da amostra foi classificada com sobrepeso e 88,5% com 

CC aumentada. A presença de sobrepeso foi maior no grupo de mulheres muito ativas 

(81,9%) e de CC aumentada no grupo de mulheres sedentárias (93%).     
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 Todas as variáveis antropométricas com p ≤ 0,200 foram incluídas no modelo de 

regressão logística, tanto na amostra total, quanto segundo o nível de atividade física. Essa 

análise foi realizada apenas com as variáveis numéricas, pois apresentaram menor nível de 

significância (Tabela 17). Observa-se que o aumento da CC é um fator de risco no 

desenvolvimento da IU feminina, tanto na amostra total, como nos grupos muito ativo e 

pouco ativo (OR= 1,054; p= 0,001; OR= 1,063; p= 0,013 e OR= 1,116; p= 0,003, 

respectivamente).    

 
Tabela 17: Análise de regressão logística da variável circunferência da cintura, na ocorrência de incontinência 
urinária na amostra total (n= 209), no grupo de mulheres muito ativas (n= 83) e pouco ativas (n=69).  

Variável B OR IC 95% OR p 
Amostra Total 

Circunferência da cintura  
 

0,053 
 

1,054 
 

1,021 
 

1,089 
 

0,001* 
Grupo Muito Ativo (GMA) 

Circunferência da cintura 
 

0,061 
 

1,063 
 

1,013 
 

1,115 
 

0,013* 
Grupo Pouco Ativo (GPA) 

Circunferência da cintura 
 

0,110 
 

1,116 
 

1,037 
 

1,201 
 

0,003* 
B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR = Intervalo de Confiança 
para a Razão de Risco; p= nível de significância. * p≤0,05. 
 

 A variável CC mostrou-se como um fator de risco leve, pois para dobrar o risco de 

desenvolver IU na amostra total e no GMA, a CC deve aumentar aproximadamente 13 cm, 

enquanto no GPA, cerca de 7 cm já são suficientes.  

 Para finalizar a análise dos fatores de risco na amostra total, todas as variáveis com p ≤ 

0,200 foram inseridas em um único modelo (multivariado). As variáveis categóricas foram: 

realização de cirurgia ginecológica (p= 0,142), presença de hipertensão arterial (p= 0,018), 

presença de diabetes (p= 0,080), uso de antihipertensivo (p= 0,115), uso de diurético (p= 

0,007), aumento de peso no último ano (p= 0,023) e histórico familiar de IU (p< 0,001). As 

variáveis numéricas também inseridas no modelo foram: número de partos normais (p= 

0,148), peso do maior nascido (p= 0,012), número de doenças (p= 0,079), circunferência da 

cintura (p= 0,001) e índice de massa corporal (p= 0,010). O modelo logístico final da amostra 

total pode ser observado na Tabela 18:  

 
Tabela 18: Análise de regressão logística multivariada na ocorrência de incontinência urinária na amostra total 
(n=209). 

Variável B OR IC 95% OR p 
Presença de hipertensão arterial 0,675 1,964 1,007 3,830 0,048* 
Presença de diabetes -1,699 0,183 0,060 0,557 0,030* 
Histórico familiar de IU 1,335 3,800 1,918 7,529 <0,001* 
Circunferência da cintura 0,078 1,081 1,040 1,123 <0,001* 

B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR = Intervalo de Confiança 
para a Razão de Risco; p= nível de significância.*p≤0,05. 
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 Observa-se que a presença de hipertensão arterial e o histórico familiar de IU são 

fatores de risco na ocorrência da IU (OR= 1,964; p= 0,048 e OR= 3,800; p< 0,001, 

respectivamente). Dessa forma, a chance de desenvolver IU em mulheres idosas duplica com 

a presença de hipertensão arterial e, aproximadamente, quadriplica, se houver histórico de IU 

na família. O aumento da circunferência da cintura também apresentou-se como um fator de 

risco (OR= 1,081; p< 0,001), sendo que o risco duplica para cada aumento de 9 cm dessa 

medida. Observa-se, ainda, que a presença de diabetes surgiu como um fator de proteção 

(OR= 0,183; p= 0,030) na ocorrência de IU.  

Para a análise multivariada final, dos grupos segundo o nível de atividade física, foram 

inseridas no modelo, apenas as variáveis que apresentaram significância na regressão logística 

conforme os fatores de risco (p≤ 0,05). Essa estratégia foi adotada devido o número reduzido 

de idosas quando divididas em grupos. Dessa forma, no GMA foram inseridas as variáveis 

idade (p= 0,014), tempo de menopausa (p= 0,009) e circunferência da cintura (p= 0,013). No 

GPA, uso de diurético (p= 0,004), histórico familiar de IU (p= 0,011) e circunferência da 

cintura (p= 0,003). No GSE, tempo de menopausa (p= 0,032) e histórico familiar de IU (p= 

0,007). O modelo logístico final dos grupos pode ser observado na Tabela 19:  

 

Tabela 19: Análise de regressão logística multivariada na ocorrência de incontinência urinária, no grupo de 
mulheres muito ativas (n= 83), pouco ativas (n= 69) e sedentárias (n= 57). 

Variável B OR IC 95% OR p 
Grupo Muito Ativo (GMA) 

Tempo de menopausa 
Circunferência da cintura 

 
0,091 
0,065 

 
1,095 
1,067 

 
1,023 
1,014 

 
1,172 
1,122 

 
0,009* 
0,012* 

Grupo Pouco Ativo (GPA) 
Uso de diurético 
Histórico Familiar de IU 
Circunferência da cintura 

 
1,711 
1,429 
0,112 

 
5,532 
4,175 
1,118 

 
1,389 
1,345 
1,029 

 
12,039 
12,959 
1,215 

 
0,015* 
0,013* 
0,008* 

Grupo Sedentário (GSE) 
Histórico Familiar de IU 

 
1,477 

 
4,381 

 
1,271 

 
15,102 

 
0,019* 

B= Coeficiente Logístico; OR (Odds Ratio) = Razão de Risco para IU; IC 95% OR = Intervalo de Confiança 
para a Razão de Risco; p= nível de significância.  
*p≤0,05. 
 

 Pode-se observar, que no GMA, o tempo de menopausa e a circunferência da cintura 

são fatores de risco na ocorrência da IU (OR= 1,095; p= 0,009 e OR= 1,067; p= 0,012, 

respectivamente). Acrescenta-se ainda, que o risco de desenvolver IU duplica a cada 8 anos 

na menopausa e com o aumento de 10 cm na circunferência da cintura. No GPA, o uso de 

diuréticos e histórico familiar de IU também se apresentou como fator de risco para IU (OR= 

5,532; p= 0,015 e OR= 4,175; p= 0,013, respectivamente). A circunferência da cintura 

também se apresentou como um fator de risco (OR= 1,118; p= 0,008), sendo que o risco de 
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desenvolver IU duplica a cada aumento de 6 cm nessa medida. No GSE, apenas o histórico 

familiar associou-se com a ocorrência de IU (OR= 4,381; p= 0,019).  

 A integridade da musculatura do assoalho pélvico também é um fator que deve ser 

analisado na ocorrência da IU. Diante disso, as idosas entrevistadas foram convidadas a 

participar de um exame físico para avaliar a função muscular perineal. Dessa forma, essa 

etapa do estudo contou com uma amostra de 39 mulheres idosas, divididas em dois grupos, 

devido o número reduzido de interessadas: 28 praticantes de exercícios físicos (GP) e 11 não 

praticantes (GNP). As modalidades de exercícios físicos praticadas pelo GP foram: ginástica 

(85,7%), natação (10,7%), dança (10,7%) e musculação (2,6%).  

Verifica-se na Tabela 20, a associação entre os sintomas de IU e a prática de 

exercícios físicos. Nota-se que 56,4% das idosas interessadas no exame físico apresentam 

queixa de incontinência, sendo a perda urinária ao esforço (IUE), o tipo mais comum (51,3%). 

Acredita-se que essa alta prevalência deva-se ao fato, que a maioria das mulheres interessadas 

em participar do exame correspondeu àquelas com perdas urinárias e, portanto, preocupadas 

com a função dos músculos do assoalho pélvico.   

 

Tabela 20: Associação entre a sintomatologia da incontinência urinária e os grupos praticante e não praticante de 
exercícios físicos que participaram do exame físico do assoalho pélvico (n= 39).  

GP  
(n=28) 

GNP 
(n=11) 

Total  
(n=39) Variável 

f (%) f (%) f (%) 
χ

2 p 

Presença de IU 14 (63,6%) 8 (36,4%) 22 (56,4%) 1,66 0,288 
Presença de IUE 13 (65,0%) 7 (35,0%) 20 (51,3%) 0,93 0,333 
Presença de IUU 5 (45,5%) 6¥ (54,5%) 11 (28,2%) 5,25 0,022* 
Presença de IUM 4 (44,4%) 5¥ (55,6%) 9 (23,1%) 4,32 0,085 

IU= Incontinência Urinária; IUE= Incontinência Urinária de Esforço; IUU= Incontinência Urinária de Urgência; 
IUM= Incontinência Urinária Mista; χ2= teste Qui-Quadrado; p= nível de significância  
¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05 

 

Verifica-se também que a presença de IUE é superior no GP, porém sem associação 

significativa (p= 0,333). A presença de incontinência urinária de urgência (IUU) foi relatada 

por 28,2% da amostra. Observa-se que a IUU associou-se significantemente com o GP e GNP 

(χ 2= 5,25; p= 0,022), havendo uma tendência das idosas do GNP (54,5%) apresentarem esse 

tipo de sintoma. Apesar da ausência de significância entre a incontinência urinária mista 

(IUM) e ambos os grupos, observa-se uma tendência do GNP (55,6%) em apresentar esse tipo 

de incontinência urinária. Acrescenta-se, que apenas uma idosa declarou perda urinária 

durante a prática de exercícios físicos.  

Na Tabela 21 encontram-se os fatores de risco para IU nas idosas do GP e GNP que 

participaram do exame físico do assoalho pélvico.  
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Tabela 21: Comparação/associação entre os fatores de risco para incontinência urinária e os grupos praticantes e 
não praticantes de exercício físicos que participaram do exame físico do assoalho pélvico (n= 39).  

Variável GP 
(n=28) 

GNP 
(n=11) 

Total 
(n=39) p 

Idade (média ± DP anos) 68,14±5,1 64,82±4,2 67,21±5,1 0,04* 
Fatores Ginecológicos 

Tempo de menopausa (média ± DP anos)  
Terapia de reposição hormonal (sim f (%)) 
Procedimento cirúrgico (sim: f (%)) 

Via de acesso da cirurgia (vaginal: f (%)) 

 
19,68±7,5 

1 (3,6) 
14 (50,0) 
8 (57,1) 

 
16,91±7,0 
2 (18,2) 
8 (72,7) 
4 (50,0) 

 
18,90±7,4 

3 (7,7) 
22 (56,4) 
12 (54,5) 

 
0,302 
0,187 
0,198 
0,746 

Fatores Obstétricos 
Gestações (mediana ± IQ) 
Partos (mediana ± IQ) 
Partos Normais (mediana ± IQ) 
Partos Cesáreos (mediana ± IQ) 
Realização de episiotomia (sim: f (%)) 
Ocorrência de laceração (sim: f (%)) 
Utilização do fórceps (sim: f (%)) 

Peso do maior nascido (média ± DP Kg) 

 
4 (2) 
3 (3) 
3 (3) 
0 (1) 

17 (60,7) 
2 (7,1) 
2 (7,1) 

3,58±0,54 

 
4 (3) 
3 (3) 
3 (3) 
0 (1) 

5 (45,5) 
1 (9,1) 
2 (18,2) 

2,95±1,55 

 
4 (2) 
3 (2) 
3 (3) 
0 (1) 

22 (56,4) 
3 (7,7) 
4 (10,3) 
3,40±0,9 

 
0,724 
0,286 
0,590 
0,272 
0,387 
0,837 
0,501 
0,379 

Fatores Clínicos 
Doenças (mediana (IQ)) 

Artrose (sim f (%)) 

Hipertensão arterial (sim f (%)) 
Diabetes (sim f (%)) 
Hipercolesterolemia (sim f (%)) 
Uso de anti-hipertensivo (sim f (%)) 
Uso de diuréticos (sim f (%)) 

 
1,5 (2) 
8 (18,2) 
13 (46,4) 
3 (10,7) 
10 (35,7) 
10 (35,7) 
4 (14,3) 

 
2 (1) 

2 (18,2) 
6 (54,6) 
1 (9,1) 
2 (18,2) 
6 (54,5) 
3 (27,3) 

 
2 (2) 

10 (25,6) 
19 (48,7) 
4 (10,3) 
12 (30,8) 
16 (41,0) 
7 (17,9) 

 
0,939 
0,693 
0,648 
0,880 
0,446 
0,282 
0,379 

Fatores Comportamentais 
Hábito de fumar (sim: f (%)) 

Hábito de beber (sim f (%)) 

Hábito de consumir cafeína (sim f (%)) 
Aumento de peso (sim: f (%)) 
Presença de constipação (sim: f (%)) 

 
0 (0,0) 
1 (3,6) 

23 (82,1) 
13 (46,4) 
10 (35,7) 

 
0 (0,0) 
1 (9,1) 

10 (90,9) 
7 (63,4) 
7 (63,6) 

 
0 (0,0) 
2 (5,1) 

33 (84,6) 
20 (51,3) 
17 (43,6) 

 
-- 

0,490 
0,655 
0,333 
0,114 

Fatores Hereditários 
Raça (branca: (f (%)) 
Histórico familiar de IU (sim: f (%)) 

 
25 (89,3) 
7 (25,0) ¥ 

 
10 (90,9) 
8 (72,7) 

 
35 (89,7) 
15 (38,5) 

 
0,548 
0,006* 

Fatores Antropométricos 
Índice de Massa Corporal (média ± DP kg/m2) 
Circunferência da Cintura (média ± DP cm) 

 
28,61±5,3 
93,38±13,8 

 
26,16±3,0 
86,26±3,5 

 
27,92±4,9 

91,66 ±12,1 

 
0,083 
0,038* 

GP= Grupo Praticante; GNP= Grupo Não Praticante; DP= Desvio Padrão; IQ= Distância Interquartílica; f= 
freqüência; IU= Incontinência Urinária.  

¥Ajuste Residual ≥ 2,0; * p ≤ 0,05. 

 

Observa-se que o GP e GNP possuem características semelhantes, com exceção da 

variável idade (p= 0,040) e circunferência da cintura (p= 0,038) que apresentaram médias 

superiores no GP. A presença de histórico familiar de IU também foi maior entre as idosas do 

GP (p= 0,006). Dessa forma, nota-se que as idosas praticantes de atividades físicas têm idade 

mais avançada, apresentam maior acúmulo de gordura na região abdominal e histórico 

familiar de IU, quando comparados às idosas não praticantes.  
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Entre os fatores antropométricos, o Índice de Massa Corporal (IMC) também 

chamou atenção, pois apresentou médias superiores no GP (28,61 ± 5,3 Kg/m2) em relação ao 

GNP (26,16 ± 3,0 Kg/m2), apesar da ausência de diferença significante (p= 0,083). 

Na Tabela 22, apresentam-se as variáveis do exame físico e observa-se que não houve 

associação entre as variáveis categóricas e os grupos GP e GNP. No entanto, chama atenção a 

alta freqüência de prolapso vesical entre as mulheres do GP (82,4%), bem como a presença de 

consciência de contração dos músculos do assoalho pélvico nesse grupo (78,1%). 

 

Tabela 22: Associação/comparação entre os itens do exame físico do assoalho pélvico e os grupos de mulheres 
idosas praticantes (GP) e não praticantes (GNP) de exercício físico (n=39). 

Variável GP 
(n=28) 

GNP 
(n=11) 

Total  
(n=39) 

Categóricas f (%) f (%) f (%) 
χ

 2 p 

Distância anu-vulvar 
Maior que 3 cm 
Menor que 3 cm 

 
10 (76,9) 
18 (69,2) 

 
3 (23,1) 
8 (30,8) 

 
13 (33,3) 
26 (66,7) 

0,253 0,615 

Tonicidade do NFCTP 
Normal 
Alterada 

 
24 (75,0) 
4 (57,1) 

 
8 (25,0) 
3 (42,9) 

 
32 (82,1) 
7 (17,9) 

0,904 0,379 

Consciência da contração 
Ciente 
Não Ciente  

 
25 (78,1) 
3 (42,9) 

 
7 (21,9) 
4 (57,1) 

 
32 (82,1) 
7 (17,9) 

3,528 0,083 

Uso de musculatura parasita 
Sim 
Não 

 
18 (72,0) 
10 (71,4) 

 
7 (28,0) 
4 (57,1) 

 
25 (64,1) 
14 (35,9) 

0,001 1,000 

Uso da articulação 
lombossacra 

Sim 
Não 

 
 

4 (66,7) 
24 (72,7) 

 
 

2 (33,3) 
9 (27,3) 

 
 

6 (15,4) 
33 (84,6) 

 
0,092 

 
1,000 

Simetria dos feixes bilaterais 
Sim 
Não 

 
24 (77,4) 
4 (50,0) 

 
7 (22,6) 
4 (50,0) 

 
31 (79,5) 
8 (20,5) 

2,361 0,188 

Presença de prolapso vesical 
Sim 
Não 

 
14 (82,4) 
14 (63,6) 

 
3 (17,6) 
8 (36,4) 

 
17 (43,6) 
22 (56,4) 

1,659 0,288 

Ordinais Md Md Md U p 
Esquema PERFECT 

Power (Força) 
Endurance (Resistência) 
Repeticions (Repetições) 
Fast (Rapidez) 

4,0 (1,0) 
5,5 (7,0) 
5,0 (5,0) 
10,0 (3,0) 

 
3,0(4,0) 
4,0(10,0) 
2,0(5,0) 
5,0(10,0) 

 
3,0(2,0) 
5,0(9,0) 
5,0(5,0) 
10,0(5,0) 

 
96,0 
116,5 
70,0 
81,0 

 
0,072 
0,246 
0,008* 
0,022* 

Perineometria 
Fibras rápidas 
Fibras lentas 

 
22,0 (21,0) 
10,0 (21,3) 

 
6,5(15,5) 
2,0(12,0) 

 
16,0(19,5) 
8,0(20,0) 

 
70,5 
91,0 

 
0,008* 
0,050* 

NFCTP= Núcleo Fibroso do Centro Tendíneo do Períneo; χ 2= teste Qui-Quadrado; U= teste U de Mann-
Whitney; Md= Mediana; f= freqüência; p= nível de significância; 
*p<0,05 
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Quanto às variáveis da função muscular perineal, medidas de forma subjetiva através 

do esquema PERFECT (Força, Resistência, Repetições, Rapidez), todas apresentaram 

medianas superiores no GP, sugerindo que a função dessa musculatura é melhor nesse grupo. 

A repetição das contrações mantidas (Repetições) e contrações rápidas (Rapidez) 

apresentaram diferenças significantes quando comparados com o GNP (U= 70,0; p= 0,008 e 

U= 81,0; p= 0,022, respectivamente). 

 Na perineometria, as fibras de contração rápidas das idosas do GP foram 

significativamente superiores as do GNP, com medianas de 22 e 6,5 respectivamente (U= 

70,5; p= 0,008). O mesmo ocorreu nas fibras de contração lenta, com mediana 10 para o GP e 

2 para o GNP (U= 91,0; p= 0,050). 
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5 DISCUSSÃO 

  
 

Neste capítulo será realizada a discussão dos resultados obtidos nesta pesquisa, 

confrontando-os com dados da literatura. Inicialmente será abordada a prevalência e tipologia 

da IU entre as idosas da amostra, bem como medidas de gravidade entre as incontinentes. Em 

seguida, abordar-se-á a relação entre os fatores de risco analisados neste estudo e a presença 

de IU, tanto na amostra total, como segundo o nível de atividade física. Por fim, serão 

discutidas as comparações entre os itens do exame físico do assoalho pélvico e a prática de 

atividade física regular.   

 A amostra do presente estudo foi composta por mulheres com idade acima de 60 anos. 

A litetatura aponta que o sexo feminino é um fator de risco importante para a gênese da IU, 

bem como o avanço da idade (ÁLVARO et al., 2010; YAGMUR; ULUKOCA, 2010; ONUR 

et al., 2009). Acrescenta-se ainda, que nessa faixa etária, uma série de outros fatores de risco 

estão associados como a chegada da menopausa e os efeitos do parto sob a musculatura do 

assoalho pélvico (TAMANINI et al., 2009). 

 Todos esses possíveis fatores de risco resultam em uma alta incidência de IU entre 

mulheres idosas. Recentemente, um estudo espanhol, com aproximadamente 16.000 pessoas 

acima de 15 anos, observou que a prevalência da IU feminina aumenta com a idade, sendo 

12% de 45 a 64 anos, 26,6% com 65 a 74 anos e 41,8% com 75 anos ou mais (ESPUNÃ-

PONS et al., 2009). Outro estudo conduzido por Smith et al. (2010) encontrou uma 

prevalência de 29,5% entre mulheres com 60 anos ou mais, semelhante ao valor encontrado 

no presente estudo (33,3%). 

 Quanto à tipologia, a maioria das idosas relatou perda urinária aos esforços (28,7%), 

enquanto 14,9% apresentou incontinência urinária de urgência e apenas 10,5% incontinência 

de sintomas mistos. Tannenbaum, Corcos e Assalian (2006) encontraram incidência similar de 

IUE entre mulheres com 55 anos ou mais (32%), no entanto, os valores de IUU (22%) e IUM 

(32%) foram superiores. 

 Barros, Lucena e Anselmo (2007) e Mourão et al. (2008) explicam, que devido a 

deficiência de estrógenos, o trato urinário inferior feminino apresenta algumas alterações, tal 

como a diminuição da força de contração dos músculos do assoalho pélvico, que podem 
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provocar a perda involuntária de urina mediante esforços. Além disso, com o processo de 

envelhecimento, alterações estruturais do músculo detrusor como desenvolvimento de 

fibroses e hipersensibilidade à noradrenalina, resultam em redução da capacidade vesical e 

desenvolvimento de contrações involuntárias (SIROKY, 2004), provocando sintomas de 

urgência miccional e/ou IUU.  

 Com relação ao nível de atividade física, nota-se que as idosas pouco ativas (GPA) 

apresentaram maior incidência de perdas urinárias (36,2%), seguido do grupo de sedentárias 

(GSE; 35,1%) e o grupo de mulheres muito ativas (GMA; 28,7%). Smith et al. (2010) 

encontram associação entre a prática de exercícios físicos e menores taxas de IU. Conforme 

os autores, exercícios de intensidade moderada devem ser incentivados a fim de promover a 

continência urinária. Ree, Nygaard e Bø (2007) justificam esses achados quando afirmam que 

o exercício físico pode aumentar o volume dos músculos do assoalho pélvico, tornando-os 

capazes de contrair durante o aumento da pressão intrabdominal, diminuindo os episódios de 

IU.  

Nesse contexto, observa-se que o grupo de mulheres que praticava ginástica, atividade 

considerada de intensidade moderada, apresentou menores taxas de IU (p< 0,05). Segundo 

Danforth et al. (2007), a atividade física está associada com uma significante redução da IU 

entre mulheres idosas, sendo que os resultados estão mais relacionados com a IUE do que 

com a IUU. Hay-Smith et al. (2008) revela, na última publicação da ICI (International 

Consultation Incontinence), que o exercício físico de baixa e moderada intensidade diminui a 

incidência de UI em mulheres de meia idade e idosas, sendo classificado como nível de 

evidência 2, ou seja, existem bons estudos de coorte referentes a essa informação.  

No entanto, a prática de exercícios físicos extenuantes tem sido indicada como um 

fator de promoção de disfunções do assoalho pélvico (BØ, 2004; WILSON et al., 2005). Para 

Kikuchi et al. (2007), atividades físicas vigorosas podem levar ao aumento da pressão 

intrabdominal, tornando-se um importante fator associado com a ocorrência de IU. Nygaard et 

al. (1997) e Bø (2004) ainda afirmam que a prática esportiva profissional constitui um risco 

adicional ao desenvolvimento da IUE, principalmente quando relacionada à atividades de alto 

impacto. Entende-se como atividade de alto impacto aquela que ocasiona aumento excessivo 

da pressão intrabdominal, sobrecarregando os órgãos pélvicos e empurrando-os para baixo 

como, por exemplo, atividades com saltos e aterrissagens e, também, corridas (CAETANO; 

TAVARES; LOPES, 2007).  

A constituição dos grupos, segundo o nível de atividade física, pode explicar 

parcialmente a maior incidência de IU entre as mulheres do GPA. Conforme consta na 
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metodologia, o GMA foi composto por idosas que se enquadraram como Alto Nível e Nível 

Moderado, já que apenas 4 idosas foram classificadas como Alto Nível, enquanto o GPA foi 

constituído por mulheres categorizadas como Baixo Nível (Quadro 5). Nota-se, portanto, a 

ocorrência de menores taxas de IU entre idosas com maior nível de atividade física, reiterando 

os autores mencionados no parágrafo anterior.  

     Adiciona-se a esse caso, a associação entre o GMA com a ausência de constipação, 

ausência de história familiar de IU e média de idade inferior. A falta dessas características, 

que são apontadas na literatura como fatores de risco para a IU (HIGA; LOPES, 2005; JIANG 

et al., 2004), também podem justificar as menores cifras no GMA. Entre os fatores 

obstétricos, a associação entre ocorrência de laceração e o GPA pode, igualmente, explicar a 

maior incidência de IU nesse grupo (PEREIRA et al., 2009).      

 Com relação a associação entre o tipo de IU e os grupos, nota-se a tendência das 

idosas sedentárias apresentarem sintomas de urgência (p= 0,050). A média de idade superior 

nesse grupo pode justificar esse quadro. Além disso, em estudo transversal, Song et al. (2005) 

observaram que as mulheres que se exercitavam pelo menos uma vez por semana eram menos 

propensas a apresentar incontinência urinária por urgência. Townsend et al. (2008B) também 

encontrou menores taxas de IUU em mulheres com maior nível de atividade física (OR= 0,53; 

IC 95%= 0,31 a 0,90). Esses resultados demonstram que os sintomas de urgência miccional 

também podem ser amenizados com a prática regular de exercícios físicos. Complementa-se 

ainda à esse contexto, a associação significativa entre as idosas incontinentes do GP e a 

retenção urinária sem dificuldade, ao forte desejo de urinar (Tabela 3). 

No que se refere aos sintomas de gravidade, nota-se que a maioria das idosas 

incontinentes percebeu o início dos sintomas com a chegada da menopausa. Sánchez e 

Cevallos (2006) afirmam, que para manter a continência urinária, a pressão uretral deve 

permanecer estável, a partir da ação do esfíncter uretral interno e externo, da união 

uretrovesical e das vias neurológicas intactas. Todas essas estruturas apresentam uma 

expressiva densidade de receptores de estrogênios (ALDRIGHI; ALDRIGHI; ALDRIGHI, 

2002), portanto, a redução desse hormônio durante a menopausa pode levar ao quadro de 

perdas urinárias, conforme demonstrado na literatura referente ao tema (REIS et al., 2003; 

BERLEZI et al., 2009). 

 A incontinência urinária é erroneamente interpretada como parte natural do 

envelhecimento (REIS et al., 2003). Algumas mulheres desvalorizam o sintoma, quando o 

incômodo causado pela incontinência é pequeno, pois acham que isto não justifica consulta ao 

médico (HIGA; LOPES, 2007). Em um inquérito domiciliar, realizado em mulheres 
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incontinentes com idade variando de 45 a 60 anos, observou-se que 54% não consultaram um 

médico, pois acreditavam que os sintomas não mereciam atenção, 14% afirmaram que os 

sintomas não eram tão fortes ou não incomodavam e 9% não sentiam liberdade de falar desses 

sintomas com o médico (GUARISI et al., 2001). Em outro estudo realizado com mulheres 

profissionais de enfermagem, 79% das incontinentes não procuraram tratamento médico, 

sendo os principais motivos a pequena quantidade de urina perdida (28,8%) e a crença de que 

a IU é um problema comum entre as mulheres (22%) (HIGA; LOPES, 2007). Semelhante ao 

encontrado nesse último estudo, 75% das idosas entrevistadas na presente pesquisa não 

haviam procurado tratamento para o seu quadro de perdas urinárias. O tempo médio, em anos, 

que essas mulheres apresentam esses sintomas (8,00 ± 10,61) reitera a desvalorização do 

sintoma entre as participantes da amostra.  

 Quanto à perda involuntária de urina durante o sono, denominada enurese noturna 

(ALÓE; BIAGINI JÚNIOR; TAVARES, 2002), nota-se que 11,6% da amostra relatou essa 

queixa. A noctúria, ato de acordar para urinar uma ou mais vezes durante a noite (VAN 

KERREBROECK et al., 2002), costuma ser o tipo mais analisado entre os sintomas 

miccionais noturnos na população idosa. Um estudo realizado por Mourão et al. (2008) com 

mulheres a partir de 40 anos, participantes de grupos de atividades físicas, encontraram uma 

prevalência de enurese noturna de 52,38%. No entanto, a casuística do estudo foi muito 

pequena (50 mulheres, sendo que 42% tinham sintomas de incontinência urinária), 

dificultando a comparação com esse presente estudo. 

 Já com relação à noctúria, observa-se na Tabela 3, que a mediana de idas ao banheiro à 

noite da amostra total de mulheres incontinentes foi 2, sugerindo que além dos sintomas de 

incontinência urinária, essas mulheres acordam durante a noite para urinar, prejudicando a 

qualidade do sono (BLIWISE et al., 2009). Conforme Reis et al. (2002), essa é uma das 

alterações mais freqüentes do hábito urinário no idoso, pois alterações hormonais decorrentes 

do envelhecimento, como o aumento na secreção de vasopressina e do hormônio natriurético, 

podem resultar na eliminação preponderante dos líquidos ingeridos (durante o dia) no período 

noturno. 

  Quanto à presença de incontinência fecal (IF), apenas 5,8% das mulheres 

incontinentes mencionou tal queixa. Segundo Leung e Rao (2009), aproximadamente 20% da 

comunidade idosa apresentam esses sintomas. A prevalência aumenta entre idosos residentes 

em instituições de longa permanência (50%). A IF é caracterizada pela fraqueza do assoalho 

pélvico e da musculatura esfincteriana do canal anal. Assim como os demais músculos do 

corpo, essas estruturas estão sujeitas à interferência de processos degenerativos. Dessa forma, 
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aponta-se, além do número elevado de partos vaginais, o processo de envelhecimento, como 

principais causas dessa deficiência esfincteriana (LOREZENTTI; DAMBROS; CORREA, 

2009). 

  Com relação à perda de urina durante o exercício físico, apenas 7 (14,3%) relataram 

essa queixa. Nygaard et al. (2005) também encontraram valores semelhantes ao verificarem a 

prevalência de perda de urina entre mulheres de meia idade. Os autores constataram que 

11,8% das mulheres tinham perdas enquanto caminhavam, 15,1% em atividades físicas 

moderadas e 15,9% em atividades vigorosas. Nota-se que as idosas, com queixa de IU durante 

o exercício físico, praticavam ginástica. A baixa incidência de perdas urinárias durante o 

exercício pode ser justificada por tratar-se de uma modalidade de baixa a moderada 

intensidade. 

A IU afeta diretamente a qualidade de vidas das mulheres, exercendo múltiplos efeitos 

sobre as atividades diárias, interações sociais e percepção de saúde (DEDICAÇÃO et al., 

2008). Em uma pesquisa realizada por Lopes e Higa (2006) com 164 mulheres incontinentes, 

observou-se importante restrição das atividades sociais (33,5%), sendo que a IU impedia a 

mulher de sair de casa (27,4%), ir a festas e ao clube (6,7%), fazer viagens longas (5,5%), 

freqüentar a igreja (4,3%) e participar atividades físicas (3,7%). O estudo ainda revela que as 

mulheres que deixavam de sair de casa admitiam medo ou vergonha de perder urina em 

público e ficarem molhadas, cheirar a urina e medo de não encontrarem banheiro em caso de 

emergência. Diante dessas exposições, sugere-se que o número reduzido de idosas com perdas 

urinárias durante o exercício físico também pode refletir o abandono de atividades físicas e 

sociais devido às restrições causadas pela IU mencionadas acima.  

Com relação ao desenvolvimento da IU, o avanço da idade é um fator de risco 

importante (ÁLVARO et al., 2010; YAGMUR; ULUKOCA, 2010; ONUR et al., 2009). 

Segundo Higa e Lopes (2005), após os 41 anos, o risco de ocorrência de IU aumenta quase 3 

vezes (OR= 2,989; IC 95%= 1,213 a 7,370). No presente estudo, a idade foi considerada fator 

de risco, quando analisada por grupos de fatores, apenas no GMA (OR= 1,130; IC 95%= 

1,025 a 1,246). Por tratar-se de mulheres idosas muito ativas, a idade parece influenciar de 

sobremaneira nesse grupo, uma vez que a prática de atividade física regular é apontada na 

literatura como um fator associado a menores taxas de IU (SMITH et al., 2010). Salienta-se 

que no GSE, o grupo de mulheres incontinentes tinha idade inferior às continentes, 

contrariando a literatura. 

Concordando com a idade, o tempo de menopausa apresentou valores divergentes 

entre o GMA e GSE. No grupo muito ativo, o tempo de menopausa surgiu como um fator de 
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risco da IU (OR= 1,092; IC 95%= 1,023 a 1,166). As prevalências de IU em mulheres na pré 

e pós-menopausa têm sido muito estudadas e os resultados têm confirmado associação 

significativa (HIGA; LOPES; REIS, 2008; PERSSON; HANSSEN; RYDHSTROEM, 2000; 

BROWN et al., 1999).  

No entanto, o grupo sedentário incontinente, por ser composto de mulheres mais 

jovens, apontou associação independente entre IU e tempo de menopausa (OR= 0,383; IC 

95%= 0,116 a 0,994). Waetjen et al. (2008) acompanharam 2.415 mulheres incontinentes, no 

período de transição para a menopausa, e observaram que 52,9% não reportaram qualquer 

mudança, 32,4% reportaram melhora e 14,7% pioraram o quadro de perdas urinárias. Além 

disso, os autores afirmam que a pós menopausa reduziu o risco de piora do quadro (OR= 0,80; 

IC 95%= 0,66 a 0,95), e portanto, o desenvolvimento dos sintomas de IU não deve ser 

atribuído a esse período de transição. Song et al. (2005) complementam que a menopausa não 

é um fator de risco para a IUE, mas sim, para o sintoma de urgência (OR= 1,6; IC 95%= 1,1 a 

2,4).  

Conforme observado nos parágrafos acima, são necessários outros estudos a fim de 

analisar a influência do tempo em estado menopausal sobre as estruturas do assoalho pélvico 

e as perdas urinárias. Com base nas alterações estruturais e anatômicas, que são estrogênio 

dependentes, sugere-se que haja alguma alteração com o passar dos anos, como por exemplo, 

a atrofia dos tecidos da bexiga, uretra e do próprio assoalho pélvico (REIS et al., 2003; HIGA; 

LOPES; REIS, 2008). Portanto, os resultados do GSE vão de encontro aos resultados 

encontrados na literatura. 

Acrescenta-se ainda, que o tempo de menopausa, assim como a idade, não consiste em 

um fator modificável da IU feminina, portanto, a prática de exercícios físicos entre as 

mulheres incontinentes do GSE não poderá alterar o padrão dessa variável.  

Quanto ao uso de terapia de reposição hormonal, nota-se que não houve associação 

com presença de IU entre as mulheres da amostra total, bem como entre os grupos segundo o 

nível de atividade física. Para Aldrighi, Aldrighi e Aldrighi (2002), a melhora da 

incontinência urinária pela estrogenioterapia decorre da expressiva densidade de receptores de 

estrogênios na uretra e colo da bexiga. Entretanto, Milsom et al. (2008) consideram que essa 

relação ainda é pouco conhecida, pois somente a amenorréia ou sintomas vasomotores são 

usados para definir clinicamente a menopausa, sendo que níveis endógenos de hormônios 

podem variar durante todo o período que a antecede.    

A realização de cirurgia ginecológica e a via de acesso cirúrgico foram semelhantes 

entre mulheres com e sem sintomas de IU e a histerectomia foi o tipo de cirurgia realizada 
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pela maioria da amostra. No estudo de Danforth et al. (2006), a histerectomia apresentou risco 

modestamente elevado para o desenvolvimento de IU severa em mulheres de meia idade 

(OR= 1,59; IC 95%= 1,49 a 1,73). Alvaro et al. (2010) concordam, ao afirmar que cirurgias 

que envolvem o assoalho pélvico são fatores de risco para IU. Entre as cirurgias, o reparo da 

histerocele via vaginal apresenta alto risco relativo (RR= 17,0), seguido de cistocele via 

vaginal (RR= 5,0), histerectomia abdominal (RR= 3,2) e histerectomia via vaginal (RR= 2,6).   

A explicação das perdas urinárias após o procedimento cirúrgico, seja via vaginal ou 

abdominal, são descritos na literatura. Conforme Petros e Ricetto (2009), a sutura da cúpula 

vaginal durante a histerectomia, por exemplo, pode alterar as suas inserções ligamentares, 

sendo um fator etiológico importante na gênese da IU. Além disso, os autores afirmam, que 

nas histerectomias abdominais, a sutura transversal da cúpula vaginal também pode 

determinar esvaziamento vesical incompleto.  

Entre os fatores de risco obstétricos, alguns resultados do presente estudo foram 

conflitantes. Primeiramente, observou-se que no GMA, as variáveis número de partos 

cesáreos e peso do maior nascido apresentaram valores superiores entre as mulheres 

continentes. No GPA, houve associação entre realização de episiotomia e o grupo continente. 

O parto é um fator de risco estabelecido para incontinência urinária (HUNSKAAR et 

al., 2000; DANFORTH et al., 2006; MØLLER; LOSE; JØRGENSEN, 2000; ONUR et al., 

2009; LASSERRE et al., 2009). Tanto a gravidez quanto o parto são situações que 

influenciam a anatomia e fisiologia materna causando efeito sobre o assoalho pélvico e suas 

estruturas. Segundo Oliveira (2007), após o parto, independente da via, ocorre redução da 

força muscular do assoalho pélvico, sendo significativo apenas no parto vaginal. No presente 

estudo houve associação significativa entre a queixa de IU e a via de parto normal no GMA, 

sendo que 43,2% das mulheres que realizaram apenas parto normal eram incontinentes (p= 

0,025). Já no GPA, 85,7% das mulheres que realizaram ambos os partos, normal e cesárea, 

são incontinentes (p= 0,033). Esses resultados sugerem que o parto normal, somente ou 

combinado com o parto cesáreo, associa-se com a ocorrência de IU, no entanto, a via de parto 

não foi considerada um fator de risco significativo.  

A freqüente alegação feita em apoio ao uso liberal da episiotomia é que previne a 

flacidez do assoalho pélvico durante o parto e, consequentemente, acaba prevenindo a IUE e o 

prolapso genital. No entanto, esse procedimento parece ser vantajoso apenas na diminuição do 

risco de trauma anterior do assoalho pélvico, já que essa porção do músculo levantador do 

ânus é suscetível à rotura durante o período expulsivo do parto (BARBOSA et al., 2005; 

PALMA; PORTUGAL, 2009). 
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Essas forças expulsivas alongam e distendem o assoalho pélvico, resultando em 

alterações anatômicas e funcionais nos músculos, nervos e tecido conectivo. As lacerações e 

incisões do períneo durante o parto e os danos à inervação do elevador do ânus e dos 

músculos esfincterianos, têm sido associadas à diminuição da força muscular do assoalho 

pélvico no pós-parto (PEREIRA et al., 2009).  

Estudos recentes não apontam paridade, via de parto ou realização de episiotomia, 

como fator de risco para IU entre a população idosa (SMITH et al., 2010; TAMANINI et al., 

2009). Corroborando a esses autores, na análise de regressão logística, os fatores obstétricos 

não demonstram risco para o desenvolvimento da IU.  Portanto, diante dessas exposições, 

acredita-se que os resultados encontrados na comparação/associação das variáveis obstétricas 

e a presença/ausência de IU deram-se por erro amostral, já que nessa faixa etária outros 

fatores predisponentes podem atuar na ocorrência de IU.  

Na análise dos fatores de risco clínicos, a ocorrência de IU associou-se com a presença 

de hipertensão na amostra total (OR= 2,100; IC 95%= 1,099 a 4,013). Song et al. (2005) 

também encontraram essa comorbidade associada à perda involuntária de urina durante os 

esforços (OR= 2,7; IC 95%= 1,4 a 5,6). Higa e Lopes (2005) também identificaram a 

hipertensão como um fator de risco para IU entre mulheres profissionais de enfermagem 

(OR= 3,761; IC 95%= 1,469 a 9,630). Nota-se também que, na análise através do Qui-

Quadrado, o uso de diuréticos associou-se com a presença de IU (p= 0,007). Esse achado 

justifica a associação da IU e a presença de hipertensão. Møller, Lose e Jørgensen (2000) 

afirmam que a carga excessiva durante enchimento da bexiga, após o tratamento com 

diuréticos, possibilita a ocorrência de perda involuntária de urina, seja associada à urgência 

miccional ou às atividades de esforço físico.  

 No grupo de mulheres pouco ativas também ocorreu algo semelhante. O uso de 

diuréticos associou-se com a presença de IU (OR= 6,129; IC 95%= 1,808 a 2,776). Segundo 

Nunes e Resplande (2009), o uso de medicações descompensa o funcionamento do complexo 

vesico-esfincteriano da mulher, aumentando o número de ciclos miccionais e predispondo às 

perdas involuntárias de urina. Para Grewar e MacLean (2008), o uso de diuréticos leva à 

anormalidades do ritmo miccional, mas é considerado um fator modificável da incontinência 

urinária feminina.  

Nesse contexto, a prática de exercícios físicos pode contribuir para diminuir o uso de 

diuréticos em pacientes com hipertensão arterial, através da redução da eliminação de sódio 

pelo organismo, diminuindo o contingente líquido, em conseqüência do treinamento (MAZO; 

LOPES; BENEDETTI, 2009). Além dos benefícios ao curso da doença, a prática também 
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pode contribuir para a redução do peso, fator que é fortemente relacionado à presença de 

hipertensão arterial (BARROSO et al., 2008). Portanto, o exercício físico, juntamente com 

hábitos saudáveis como abstenção de alimentos gordurosos, diminuição do sal nos alimentos, 

minimização no uso de álcool e abandono do hábito de fumar, poderiam contribuir, de 

sobremaneira, na incidência de IU no GPA.        

 Ainda com relação ao nível de atividade física, observou-se associação entre IU e o 

número de doenças auto relatadas no GMA (OR= 1,402; IC 95%= 1,002 a 1,996). Smith et al. 

(2010) encontraram risco semelhante ao analisar 572 idosos latinos (OR= 1,66;  IC 95%= 

1,30 a 2,12). O autor ainda afirma, que alta prevalência de IU pode estar mais associada com 

o efeito cumulativo de múltiplas doenças (multicomorbidades), do que com uma doença em 

particular.  

 A presença de comorbidades pode ser considerada um fator modificável da 

continência urinária, uma vez que diabetes e hipertensão, doenças comuns entre a população 

idosas e causadoras de anormalidades miccionais, podem ser modificadas com um estilo de 

vida ativo.  Portanto, a prática de exercícios físicos pode diminuir o número de comorbidades, 

reduzindo também a taxa de IU. Diante dos resultados encontrados desse estudo, em que as 

mulheres muito ativas apresentaram o número de doenças como fator de risco para a IU, nota-

se a necessidade de rever essa prática, a fim de buscar o máximo de eficiência que esta pode 

proporcionar.  

 De maneira contraditória ao descrito na literatura, a presença de diabetes foi 

considerada um fator de proteção entre as mulheres da amostra total (OR= 0,346; IC 95%= 

0,130 a 0,925). Danforth et al. (2006) e Álvaro et al. (2010), por exemplo, apontam a diabetes 

como fator de risco para a IU (OR= 1,18; IC 95%= 1,10 a  1,26 e OR= 3,6;  IC 95%= 2,1 a 

6,0, respectivamente). No entanto, a diabetes ainda não está bem estudada, como um fator de 

risco. Para Brown et al. (2006), a hiperglicemia está associada com o aumento do volume de 

urina, hiperatividade do músculo detrusor e complicações microvasculares que podem 

danificar a inervação da bexiga, alterar a função do detrusor ou predispor a diminuição da 

sensação vesical.  

 Lifford et al. (2005) apontaram que a diabetes é um fator importante na gênese da IU 

severa apenas após cinco anos de diagnóstico, aumentando em até 50% o risco. Waetjen et al. 

(2008) afirmam que somente após um ano do diagnóstico de diabetes é que o risco de IU pode 

aumentar. Com base nessas referências, surge a necessidade de investigar o tempo de 

diagnóstico da diabetes entre as mulheres da amostra, a fim de entender porque essa variável 

clínica apresentou-se como um fator de proteção.  
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 Entre os fatores de risco hereditários envolvidos na gênese da IU, o fator étnico é 

muito citado na literatura. Para Danforth et al. (2006), as mulheres africanas (OR=0,49; IC 

95%= 0,40 a 0,60) e asiáticas (OR= 0,57; IC 95%= 0,46 a 0,72) tem risco reduzido para o 

desenvolvimento de IU severa quando comparadas com mulheres caucasianas. Recentemente, 

Townsend et al. (2010) acompanharam 76.724 mulheres continentes durante quatro anos e 

observaram que, após esse período, a incidência de IU entre as mulheres brancas era de 

7,3/100 (mulheres por ano), enquanto nas mulheres asiáticas era de 5,7 e nas negras 4,8, 

demonstrando que a taxa de IU difere segundo a raça. DeLancey et al. (2010) explica que 

mulheres negras têm maior pressão de fechamento uretral do que mulheres brancas, fato que 

pode justificar essa menor incidência de IU. Baragi et al. (2002) ainda afirmam que as 

mulheres brancas têm menor área transversal do assoalho pélvico, quando comparado com 

mulheres negras.  

 Apesar dos achados supracitados, no presente estudo a variável raça não se associou 

com a presença de IU, semelhante a Goode et al. (2010) que analisou 490 mulheres com idade 

acima de 65 anos e não encontrou diferença de prevalência da IU segundo as raças estudadas.   

 Entre os fatores hereditários para o desenvolvimento da IU, destaca-se o histórico 

familiar positivo que se associou com esses sintomas na amostra total (OR= 2,972; IC 95%= 

1,611 a 5,485), no GPA (OR= 3,810; IC 95%= 1,354 a 10,715) e no GSE (OR= 5,238; IC 

95%= 1,569 a 17,484). Koelbl et al. (2009) afirma que fatores genéticos influenciam o tônus 

normal do assoalho pélvico e, para Altman et al. (2008) existe alta incidência de disfunções 

do assoalho pélvico entre parentes, sendo mais notável entre gêmeos idênticos. No entanto, os 

fatores de risco hereditários, como o histórico familiar, não podem ser modificados através da 

pratica regular de exercícios físicos.   

 Quanto às características comportamentais, nota-se que constipação, consumo de 

cafeína, chá, álcool e fumo, não se apresentaram como fator de risco para o desenvolvimento 

de IU entre as idosas do estudo.  

 Alterações do ritmo intestinal têm sido relacionadas ao aumento dos sintomas 

urinários e a quadros de incontinência (ZERATI; MORAIS; FERREIRA, 2009). Higa e Lopes 

(2005) e Song et al. (2005) afirmam que a constipação é um fator de risco para IU (OR= 

3,100; IC 95%= 1,390 a 6,911 e OR= 2,6; IC 95%= 1,8 a 3,8, respectivamente). O álcool 

também desempenha um fator relevante na gênese dos sintomas urinários, tanto por seu efeito 

diurético, quanto por uma possível irritação direta da mucosa vesical (ZERATI; MORAIS; 

FERREIRA, 2009). Song et al. (2005) encontraram associação entre o consumo de álcool e a 
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presença de IU (OR= 4,7; IC 95%= 1,1 a 20,2), no entanto, essa relação não costuma ocorrer 

entre a população idosa, conforme os estudos de Smith et al. (2010) e Tamanini et al. (2009).  

O tabagismo também pode promover a ocorrência de IU devido o aumento crônico da 

pressão intrabdominal durante a tosse (NUNES; RESPLANDE, 2009; PIETRO et al., 2006). 

Danforth et al. (2006) encontram associação entre o hábito de fumar e a presença de IU (OR= 

1,34; IC 95%= 1,25 a 1,45), entretanto, conforme citado acima, essa relação não costuma ser 

freqüente na população idosa (SMITH et al., 2010; TAMANINI et al., 2009). 

A ingesta de bebidas cafeinadas como fator de risco para IU está demonstrada em 

alguns estudos. Arya, Myers e Jackson (2000) observaram que o consumo diário de cafeína é 

significantemente maior entre mulheres com contrações involuntárias do detrusor (484 

mg/dia) do que aquelas sem contrações (194 mg/dia). A quantidade de cafeína no chá é 

aproximadamente um terço da quantidade do café, no entanto, no estudo desenvolvido por 

Hannestad et al. (2003), a ingesta de três ou mais xícaras de chá foi considerada um fator de 

risco para a IU (OR= 1,3; IC 95%= 1,2 a 1,5), enquanto o consumo de cafeína não. Os autores 

acreditam que o chá apresente outros componentes que agravam a IU.   

 Apesar de poucas publicações acerca do assunto, modificações no estilo de vida têm 

sido recomendadas pela maioria dos médicos e outros profissionais da saúde (SOUZA et al., 

2009). A prática de atividade física pode contribuir para a promoção de um estilo de vida mais 

ativo, minimizando esses fatores de risco entre as mulheres continentes e incontinentes. 

 Outro fator de risco comportamental na ocorrência da IU, apresentado nesse estudo, 

foi a percepção do aumento de peso no último ano (OR= 1,957; IC 95%= 1,091 a 3,510). 

Com o aumento da idade, ocorrem alterações nas dimensões corporais das mulheres, 

principalmente na estatura, no peso e na composição corporal (KURA et al., 2004). Essas 

alterações incluem mudanças no Índice de Massa Corporal (IMC) e no perímetro da 

Circunferência da Cintura (CC), fatores antropométricos analisados nesse estudo.  

A presença de sobrepeso é uma característica comum entre mulheres após os 60 anos. 

Um estudo de Buzzachera et al. (2008), com 1069 mulheres idosas, encontrou uma 

prevalência de 43,5% de sobrepeso e 34,0% de obesidade quando mensurada através do IMC 

e 33,1% e 45,1% respectivamente, quando mensurada através da CC. Monteiro, Conde e 

Popkin (2004) justificam tais cifras às rápidas modificações ambientais, culturais, econômicas 

e demográficas ocorridas nas últimas décadas na sociedade brasileira que podem ter resultado 

em mudanças nos padrões de ingestão dietética e gasto energético, indicando assim um 

possível meio para a explicação desse processo de transição nutricional. 
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As variáveis antropométricas IMC e CC costumam se apresentar elevadas em 

mulheres com sintomas de IU, conforme se observou no presente estudo. Essa diferença se 

deu quando essas variáveis foram analisadas de forma numérica (p= 0,010 e p= 0,001, 

respectivamente), bem como quando categorizadas (p= 0,041 e p= 0,023, respectivamente). 

Townsend et al. (2008A) e Danforth et al. (2006) afirmam que altos níveis de adiposidade 

podem causar elevação crônica da pressão intrabdominal, enfraquecendo as estruturas de 

suporte pélvico e provocando a ocorrência de IU.  

Para Krause et al. (2010), tanto o aumento do IMC, quanto da CC, podem agir 

negativamente sobre as estruturas do assoalho pélvico, semelhante ao processo gravídico, 

causando dano vascular e impacto mecânico sobre a uretra (TOWNSEND et al., 2008A). 

Cummings e Rodning (2000) e Fenster et al. (2002) complementam essa assertiva afirmando 

que a obesidade ocasiona distúrbios no metabolismo oxidativo e resistência à insulina, que, 

por sua vez, pode danificar o sistema vascular do assoalho pélvico e levar a uma disfunção do 

detrusor e do músculo do esfíncter uretral. Vale lembrar que vários estudos apontam o 

excesso de peso como fator de risco para o desenvolvimento da IU (DANFORTH et al., 2006; 

MASSUE et al., 2010;  MØLLER; LOSE; JØRGENSEN, 2000; HANNESTAD et al., 2003; 

SONG et al., 2005).  

Townsend et al. (2008A) encontraram IMC e CC aumentados em mulheres com 

sintomas de IUE, entretanto, somente a CC foi um considerado um preditor significativo, o 

que corrobora com os achados do presente estudo, em que valores superiores da CC 

apresentaram associação significativa com a presença de IU na amostra total, no GMA e no 

GPA (OR= 1,054; IC 95%= 1,021 a 1,089, OR= 1,063; IC 95%= 1,013 a 1,115 e OR= 1,116; 

IC 95%= 1,037 a 1,201, respectivamente). Tal fato ocorre, pois o CC é um indicador válido 

do conteúdo de tecido adiposo visceral (JANSSEN et al., 2002), refletindo a adiposidade 

central, enquanto o IMC se refere ao sobrepeso geral.  

Em um estudo realizado por Tennestedt et al. (2008) constatou-se que os episódios de 

perda de urina aumentam em 15% para cada aumento de 10 cm da circunferência da cintura. 

Quanto ao IMC, Townsend et al. (2007) afirma, que para cada aumento de um Kg/m2 as 

chances de apresentar perda de urina crescem 7%. Whitcomb et al. (2009) verificaram que a 

prevalência de IUE pode aumentar de 19,7% em mulheres com IMC entre 30 e 34,9 Kg/m2 

para 30,2% em mulheres com IMC acima de 40 Kg/m2. No presente estudo, o risco de 

desenvolver IU duplica para cada aumento de 13 cm na CC na amostra total e GMA e 7 cm 

no GPA. 
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 Nesse contexto, alguns autores afirmam que a prática de atividades físicas pode agir 

de forma positiva no mecanismo da continência urinária, pois exerce forte influência na 

manutenção do peso corporal e prevenção da obesidade (TOWNSEND et al., 2008A e 

DANFORTH et al., 2006). Matsudo, Matsudo e Barros Neto (2001) reiteram tal assertiva ao 

confirmarem que a atividade física regular é um meio de promoção da saúde e da qualidade 

de vida para os idosos, proporcionando benefícios em nível antropométrico.  

Segundo Grewar e McLean (2008), situações de aumento crônico da pressão 

intrabdominal, como a CC aumentada devido o excesso de peso, são fatores externos 

modificáveis que podem influenciar na função do sistema de continência urinária, conforme 

ilustrou a Figura 7. Deste modo, alguns estudos têm demonstrado os efeitos da perda de peso 

na incontinência urinária (SUBAK et al., 2005; WING et al., 2010A; WING et al., 2010B).  

Wing et al. (2010B) afirmam que entre 5 a 10% de perda de peso é suficiente para 

reduzir significantemente os episódios de perda urinária. Portanto, a perda de peso deve ser 

considerada o tratamento inicial para mulheres incontinentes obesas ou com sobrepeso 

(WING et al., 2010A; WING et al., 2010B, SUBAK; RICHTER; HUNSKAAR, 2009; 

SUBAK et al., 2005).  

O grupo de idosas pouco ativas também apresentou valores de IMC e CC, quando 

analisados numericamente, superiores entre as mulheres com incontinência urinária (p= 0,017 

e p= 0,001, respectivamente). Diante desses resultados, acredita-se, que essas médias 

poderiam ser reduzidas se o nível de atividade física fosse associado à mudança no estilo de 

vida, diminuindo, assim, a incidência de IU nesse grupo, que foi de 36,2%. Estudos de 

SUBAK et al. (2005) e WING et al. (2010A) apontam que a prática de atividade física e a 

mudança comportamental nos hábitos de vida foram as principais alternativas para a redução 

de peso e conseqüente diminuição dos episódios de IU.  

Discordando com a literatura supracitada, o grupo de mulheres muito ativas (GMA), 

que apresentaram menor prevalência de IU (28,9%), também apresentaram a maior taxa de 

ocorrência de sobrepeso (81,9%), reiterando estudos anteriores que apontam múltiplos fatores 

de risco associados com a falência da musculatura do assoalho pélvico e conseqüentemente, a 

ocorrência de IU (SOUZA et al., 2009 ; HIGA; LOPES; REIS, 2008; BERNANDES et al., 

2000; CHIARAPA; CACHO; ALVES, 2007; MORENO, 2004).  

Na análise de regressão multivariada com todos os fatores de risco, nota-se que na 

amostra total, os fatores identificados na ocorrência de IU foram: hipertensão arterial (OR= 

1,964; IC 95%= 1,007 a 3,830), história familiar (OR= 3,800; IC 95%= 1,918 a 7,529) e 

circunferência da cintura (OR= 1,081; IC 95%= 1,040 a 1,123). Conforme já mencionado na 
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análise por grupo de fator de risco, as variáveis - presença de hipertensão e circunferência da 

cintura são fatores modificáveis pela prática de atividade física e adoção de um estilo de vida 

mais saudável. (HAY-SMITH et al., 2008; SOUSA et al., 2009; WYMAN; BURGIO; 

NEWMAN, 2009). No entanto, o histórico familiar de IU, que se mostrou como o fator de 

risco mais importante na ocorrência de IU entre as idosas da amostra, não pode ser 

modificável pela mudança do estilo de vida.  

Ainda na amostra total, a presença de diabetes foi considerada um fator de proteção no 

desenvolvimento da IU (OR= 0,183; IC 95%= 0,060 a 0,557). Apesar do tempo de 

diagnóstico da diabetes ser um fator importante na análise da severidade dos sintomas 

urinários (WAETJEN et al., 2008; LIFFORD et al., 2005), sugere-se que essa associação 

tenha se dado por erro amostral e pesquisas posteriores devem abordar minuciosamente essa 

morbidade entre a população idosa feminina com IU.  

No grupo de mulheres muito ativas, foram considerados fatores de risco na análise de 

regressão o tempo de menopausa (OR= 1,095; IC 95%= 1,023 a 1,172) e a circunferência da 

cintura (OR= 1,067; IC 95%= 1,014 a 1,122). Apenas a última variável pode ser modificada 

com a prática de atividade física, não obstante, o grupo ser composto por mulheres muito 

ativas. Dessa forma, essa prática precisa ser revista, a fim de contribuir de sobremaneira no 

controle do excesso de peso e, consequentemente, na redução das queixas de IU.  

No grupo de mulheres pouco ativas, o uso de diuréticos (OR= 5,532; IC 95%= 1,389 a 

12,039), a história familiar (OR= 4,175; IC 95%= 1,345 a 12,959) e a circunferência da 

cintura (OR= 1,118; IC 95%= 1,029 a 1,215) foram considerados fatores de risco na 

ocorrência de IU. Conforme mencionado anteriormente, o uso de diuréticos e a circunferência 

da cintura são fatores modificáveis na gênese da IU, portanto, a prática de atividade física e a 

adoção de hábitos saudáveis devem ser estimuladas nesse grupo.  

Por fim, no GSE, apenas o histórico familiar foi considerado fator de risco na 

ocorrência de IU (OR= 4,381; IC 95%= 1,271 a 15,102). Apesar desse fator não ser um 

modificável por um estilo de vida ativo, sua adoção é importante para, no âmbito biológico, 

atingir maior longevidade, prevenir o declínio cognitivo e manter a independência e 

autonomia no âmbito psicológico, melhorar a autoestima e a autoimagem e no social, 

proporcionar maior contato social e prazer pela vida (MAZO; LOPES; BENEDETTI, 2009).  

Com relação à função muscular perineal, um estudo desenvolvido por Stach-Lempinen 

et al. (2004) avaliou 82 mulheres com IU utilizando a escala de Oxford, que se trata de uma 

medida subjetiva da contractilidade perineal. Os autores encontraram associação entre o nível 

de atividade física e a contração da musculatura pélvica, em que 43,5% das mulheres mais 
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ativas atingiram um nível de contração boa, contra 27% entre as menos ativas. No presente 

estudo, todas as variáveis da funcionalidade da contração perineal também se apresentaram 

superiores entre as mulheres idosas praticantes de atividade física regular. Além disso, um 

estudo clássico de Bø e Finckenhagen (2001) apontou que a força média máxima de contração 

perineal entre mulheres saudáveis foi de 19,7 ± 3,2 cm H2O. Tal valor é semelhante ao 

encontrado na mensuração das fibras rápidas, no grupo de idosas praticantes (Md= 22,0 cm 

H2O).  

Jiang et al. (2004) afirma que, segundo a freqüência com que os exercícios físicos são 

realizados, principalmente aqueles de alto impacto, pode ocorrer perda do mecanismo de 

continência funcional (suporte da bexiga), devido o comprometimento dos mecanismos de 

sustentação, suspensão e contenção da musculatura pélvica que sofre sobrecarga intensa e 

repetida, promovendo o enfraquecimento do assoalho pélvico (BØ, 2004; CHIARAPA; 

CACHO; ALVES, 2007). Corroborando a esses achados, um estudo realizado por Borin 

(2006), cujo objetivo foi avaliar a pressão da musculatura do assoalho pélvico de mulheres 

atletas, observou que aquelas praticantes de voleibol e basquetebol apresentaram valores 

inferiores do que em mulheres sedentárias.  

Entretanto, conforme exposto no presente trabalho, a prática de atividade física parece 

contribuir para uma melhor função perineal. Bø (2004) relata essa hipótese ao sugerir, que 

simultaneamente ao aumento da pressão abdominal durante o exercício físico, ocorre uma 

contração reflexa dos músculos do assoalho pélvico. Conforme sustentam Brown e Miller 

(2001), Hannestad et al. (2003) e Townsend et al. (2008B), o aumento no nível de atividades 

físicas, leve a moderada, reduz os episódios de perda de urina.  

Ainda com relação à função muscular perineal, observou-se que as variáveis referentes 

às fibras lentas, tanto no esquema PERFECT (Endurance e Repeticions) quanto na 

perineometria, apontaram medianas inferiores quando comparadas às fibras rápidas, em 

ambos os grupos. Segundo Danforth et al. (2006), o avanço da idade determina o 

envelhecimento natural das fibras musculares, com consequente hipotrofia ou substituição 

delas por adipócitos que, no assoalho pélvico, pode contribuir de maneira efetiva no seu 

enfraquecimento e no processo de incontinência urinária. Acrescenta-se ainda, que 70% das 

fibras musculares do assoalho pélvico são de contração lenta (tipo I), no entanto, as fibras do 

tipo II têm fundamental importância nas respostas de contração rápida, principalmente em 

condições de estresse em que ocorre aumento brusco da pressão intrabdominal, tais como um 

espirro ou tosse (COLETTI; HADDAD; BARROS, 2005; VANDERVOORT, 2002).  



 

 

94 

Com relação às perdas urinárias, um estudo realizado por Kikuchi et al. (2007), 

encontrou-se uma prevalência menor de IU entre idosos com alto nível de atividade física, 

quando comparados a idosos com baixo nível, indicando que o exercício físico pode prevenir 

a ocorrência de perdas urinárias. No entanto, o GP apresentou uma prevalência superior de 

sintomas de perda (63,6%) do que o GNP (36,6%).  

A ocorrência de incontinência urinária, mesmo na presença de um assoalho pélvico 

íntegro, costuma ser freqüente na prática clínica. Para Souza et al. (2009), deve-se ter cuidado 

em atribuir somente ao suporte uretral inadequado ou à atrofia dos músculos do assoalho 

pélvico como fator etiológico das perdas urinárias. Nesse contexto, Figueiredo et al. (2009) 

relatam que mulheres com o mesmo grau de função muscular perineal podem relatar 

diferentes sintomas de IU. Dessa forma, é importante considerar que, apesar da IUE ser 

atribuída à hipermobilidade uretral, causada em parte pela fraqueza do assoalho pélvico, 

sugere-se que se considerem os múltiplos fatores de risco associados com a falência da 

musculatura do assoalho pélvico (SOUZA et al., 2009).  

A partir dessa observação, acredita-se que a alta prevalência de IUE entre as mulheres 

idosas do GP possa estar influenciada pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência 

da Cintura (CC) que apresentaram médias superiores nesse grupo (28,61 ± 5,3 kg/m2 e 93,38 

± 13,8 cm, respectivamente). Segundo Townsend et al. (2008A) e Krause et al. (2010), tanto o 

IMC quanto a CC aumentam o risco de desenvolvimento da IUE devido o aumento da pressão 

intrabdominal e os efeitos sob as estruturas uretrais. Assim, o tecido adiposo centralmente 

distribuído pode causar uma elevação crônica na pressão intrabdominal e, consequentemente, 

na pressão intravesical, resultando em tensão nas estruturas uretrais de sustentação e aumento 

no risco de perdas urinárias aos esforços, mesmo na presença de uma função muscular integra 

do assoalho pélvico (KRAUSE et al., 2010). Acrescenta-se ainda, que a pressão máxima de 

fechamento uretral e o número de fibras periuretrais diminuem com o avanço da idade 

(DELANCEY, 2010). Assim, a ocorrência de incontinência urinária no GP também pode ser 

justificada por esse fato já que a média de idade desse grupo foi superior ao GNP (p= 0,04).  

Ainda com relação às perdas urinárias, a prática de atividade física associou-se com 

menores índices de incontinência urinária de urgência (p= 0,022), consoante ao estudo de 

Townsend et al. (2008B). Esses resultados reiteram a hipótese de que os sintomas de urgência 

miccional podem ser moderados através da prática regular de exercícios físicos. 

Nygaard et al. (2005), ao verificar a prevalência de perda de urina entre mulheres de 

meia idade, constataram que 11,8% das mulheres tinham perdas enquanto caminhavam, 

15,1% em atividades físicas moderadas e 15,9% em atividades vigorosas. Segundo Kikuchi et 
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al. (2007), atividades físicas vigorosas podem levar ao aumento da pressão intrabdominal, 

tornando-se um importante fator associado com a ocorrência de IUE. Nygaard et al. (1997) e 

Bø (2004), ainda afirmam que a prática esportiva profissional constitui um risco adicional ao 

desenvolvimento da IUE, principalmente quando relacionada à atividades de alto impacto.  

Diante disso, acredita-se que o cunho recreativo da ginástica para idosos, modalidade 

praticada pela maioria das idosas (85,7%), pode justificar a baixa incidência de perdas 

urinárias durante o exercício físico, citada por apenas uma participante. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Sendo a idade e o sexo feminino fatores de risco importantes no desenvolvimento da 

incontinência urinária (IU), a presença desse sintoma na amostra total, composta por mulheres 

idosas, foi semelhante à literatura específica. A menor incidência entre as idosas muito ativas 

(GMA) pode ser atribuída aos benefícios da atividade física moderada (como por exemplo, a 

ginástica, praticada pela maioria das idosas) ao mecanismo de continência urinária. Além 

disso, essa modalidade associou-se significantemente com a ausência de IU. Quanto ao nível 

de atividade física, não houve associação entre esses grupos e a presença de IU. A 

incontinência urinária de esforço (IUE) foi o tipo mais comum, seguido da incontinência 

urinária de urgência (IUU) e incontinência urinária mista (IUM). Apenas os dois últimos tipos 

associaram-se com os grupos segundo o nível de atividade física. 

 Os fatores de risco apresentaram-se semelhantes entre os grupos, segundo o nível de 

atividade física. Apenas houve associação significativa entre o grupo de mulheres muito 

ativas (GMA) com o histórico familiar negativo e presença de constipação e entre o grupo 

pouco ativo (GPA) e a ocorrência de laceração. A idade foi maior no GPA e GSE (Grupo 

Sedentário), quando comparado com o GMA e o IMC foi superior no GMA.  

 Quanto aos sintomas de gravidade entre as idosas continentes, nota-se que o advento 

da menopausa é considerado um fato propiciador para a maioria das idosas. Além disso, 

também negligenciam suas perdas urinárias e não procuram ajuda para solucionar o quadro. 

Essas medidas foram semelhantes entre idosas praticantes (GP) e não praticantes de 

exercícios físicos (GNP), havendo associação somente entre o GP e a retenção de urina sem 

dificuldade. Diante desses resultados e associação significativa entre a IUU e o GSE, sugere-

se que a prática de exercícios físicos pode minimizar, também, os sintomas de urgência 

miccional.   

 Também entre as idosas incontinentes ativas, observou-se que poucas idosas 

declararam perda urinária durante a prática de exercícios físicos. Essas taxas podem ser 

justificadas pela modalidade de exercício físico que é de intensidade leve a moderada, sem 
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atividades de alto impacto. Vale lembrar, que mulheres com IU severa tendem a evitar 

contatos sociais, revelando baixa incidência entre praticantes de exercício físico.    

 Em ordem decrescente, os fatores de risco na amostra total foram histórico familiar, 

hipertensão arterial e circunferência da cintura. Observou-se que a variável que representa o 

maior risco, o histórico familiar, não pode ser modificada pela pratica regular de exercícios 

físicos e adoção de um estilo de vida saudável. Já a hipertensão arterial e circunferência da 

cintura são considerados fatores modificáveis, pois a manutenção do peso ideal, abandono do 

vício de fumar e beber, abdicação do consumo de alimentos riscos em gorduras, diminuição 

do sal e a prática de atividades físicas moderadas podem contribuir para reduzir o risco, não 

só de IU, mas também de uma série doenças cardiovasculares que afetam a população idosa.  

 Pode-se também identificar a presença de diabetes como fator de proteção da 

ocorrência de IU entre as idosas da amostra total. No entanto, esses resultados foram 

divergentes, pois a hiperglicemia pode danificar a inervação da bexiga, através de 

complicações microvasculares, alterando a função muscular do detrusor. Dessa forma, 

sugerem-se estudos futuros que abordem a ocorrência de diabetes entre mulheres idosas, a fim 

de identificar o tempo de diagnóstico e a medicação utilizada.    

 Entre as mulheres do GMA, tempo de menopausa e circunferência da cintura foram 

caracterizados fatores de risco no desenvolvimento de IU, ambos com valores semelhantes. 

Cabe salientar, que o tempo de menopausa não é um fator modificável, enquanto a 

circunferência da cintura pode ser modificada pela prática de atividade física regular e adoção 

de um estilo de vida saudável, através de dietas específicas. Apesar do GMA ser composto 

por mulheres ativas, acredita-se que o nível de atividade física parece não ser suficiente para 

modificar a variável antropométrica analisada. Além disso, outras características como a 

ingesta calórica não foram abordadas nesse estudo e podem estar influenciando nas dimensões 

corporais.  

Cabe salientar, que o GMA foi composto majoritariamente por mulheres idosas com 

nível moderado de atividade física (até aproximadamente 1.500 METs/minutos por semana), 

pois apenas quatro idosas foram classificadas como alto nível (acima de 1.500 MET/ minutos 

por semana). Dessa forma, todas essas idosas foram qualificadas como Muito Ativas, 

sugerindo que o nível de atividade física pode ser otimizado. Além dessas considerações, o 

instrumento utilizado para essa mensuração foi o Domínio 4 do Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ) que inclui atividades físicas de recreação, esporte, exercícios e de 

lazer, desconsiderando os minutos realizados durante as atividades domésticas e de 

deslocamento.    
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 No GPA foram considerados fatores de risco, em ordem decrescente, o uso de 

diuréticos, o histórico familiar e a circunferência da cintura. O primeiro e o último fator de 

risco podem ser modificados por um estilo de vida ativo. Assim como mencionado no 

parágrafo anterior, características referentes à ingesta calórica, que não foram mensurados 

nesse estudo, também podem influenciar nas dimensões corporais desse grupo de idosas. 

Portanto, o aumento do nível de atividade física desse grupo precisa ser incentivado, a fim de 

manter o peso ideal e reduzir o risco de IU e, também, outras doenças cardiovasculares.  

 No GSE, o único fator de risco no desenvolvimento da IU foi o histórico familiar. O 

avanço da idade é um fator de risco no desenvolvimento da IU e esse grupo apresentou uma 

característica em destaque: mulheres com sintomas urinários tinham idade inferior quando 

comparadas com as continentes e, portanto, estavam a menos tempo no estado menopausal. 

Essa situação gerou um grupo de mulheres sedentárias com características diferenciadas, 

resultando no histórico familiar, como o único fator de risco na ocorrência de IU.  

Diante disso, o risco de IU nesse grupo, formado por mulheres que não praticam 

qualquer tipo de modalidade de exercício físico, parece não se modificar com a prática regular 

de atividade física e adoção de um estilo de vida mais saudável. No entanto, esses hábitos 

devem ser incentivados entre essa população, com o objetivo de evitar os sintomas de IU e, 

também, outras doenças cardiovasculares.  

Com relação à musculatura do assoalho pélvico, as idosas praticantes de exercícios 

físicos (GP) apresentam melhor função do que as idosas não praticantes (GNP). No entanto, a 

prevalência de IUE foi maior no GP, sugerindo influência da variável idade e circunferência 

da cintura no mecanismo de continência urinária. Assim, além de todos os benefícios que a 

atividade física regular pode promover aos idosos, acrescenta-se ainda a melhora da 

funcionalidade do assoalho pélvico. Entretanto, essa prática também poderia colaborar, de 

sobremaneira, no controle do sobrepeso que contribui para o agravamento das perdas aos 

esforços.  

Diante disso, propõe-se que exercícios específicos de contração do assoalho pélvico 

possam ser incorporados na prática de exercícios físicos, proporcionando melhor automatismo 

das contrações reflexas do assoalho pélvico durante momentos de aumento da pressão 

intrabdominal. Esse tipo de treinamento pode também potencializar as contrações do assoalho 

pélvico durante a prática de exercícios físicos.  

 Conhecidos os fatores de riscos envolvidos no desenvolvimento da IU, torna-se 

importante proporcionar medidas de intervenção, a fim de modificar o padrão desses fatores, 

uma vez que alguns deles são passiveis a mudanças por meio da prática de atividade física 
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regular e adoção de um estilo de vida saudável. Hábitos como diminuição da ingesta de sal e 

alimentos gordurosos, minimização do uso de álcool, abandono do vicio de fumar e 

manutenção do peso ideal são estratégias que reduzem não só a taxa de IU, mas também, 

outras doenças comuns entre os idosos. Outras características constitucionais, como sexo, 

idade, raça e herança familiar são considerados fatores não modificáveis no desenvolvimento 

da IU feminina, porém não devem ser negligenciados por profissionais de saúde que lidam 

com esse público.  

 

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

No presente estudo, o diagnóstico de IU deu-se através da queixa clínica de perda 

urinária pelo menos uma vez ao mês. Exames mais apurados e também mais invasivos, como 

o urodinâmico, que é considerado padrão ouro, poderia fornecer maior subsídio na 

identificação da IU e sua tipologia, facilitando a identificação dos fatores de risco.  

Sugere-se, também, que novas pesquisas avancem no controle de outros fatores de 

risco como dificuldades no trabalho de parto, ocorrência de enurese durante a infância, 

realização de trabalhos pesados durante a vida e alterações posturais que podem influenciar no 

enfraquecimento do assoalho pélvico e na sintomatologia da IU. O acesso aos serviços de 

saúde também em uma variável interessante para analisar a ocorrência de IU em uma 

população. Além disso, o tempo de diagnóstico da doença também pode ser uma variável 

mensurada, pois, como observado na amostra geral, a diabetes foi considerado um fator de 

proteção e o tempo pode explicar essa condição divergente. Recomenda-se, também, que 

sejam identificados os fatores de risco dos diferentes tipos de IU, a fim de conhecer quais as 

variáveis que influenciam no seu desenvolvimento.  

Por fim, a utilização de todos os domínios do IPAQ pode ainda evidenciar a influência 

do nível de atividade física nas taxas de IU, já que no presente estudo, apenas o domínio 4 

(Atividades Físicas de Recreação, Esporte, Exercícios e de Lazer) foi utilizado e não houve 

associação entre IU e os grupos segundo o nível de atividade física. 
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Apêndice A: Ficha de Identificação dos Fatores de Risco para Incontinência Urinária 

 

 

 
 

1 DADOS PESSOAIS 

  

 Nome: ______________________________________    Código de Identificação:_______ 

1.a Idade:__________  

 

1.b Escolaridade: 
(  ) Analfabeto  
(  ) Fundamental Incompleto 
(  ) Fundamental completo 
(  ) Médio incompleto 
(  ) Médio completo 
(  ) Ensino superior 
(  ) Pós-graduação 

1.c Estado civil: 
(  ) Solteiro(a) 
(  ) Casado(a) 
(  ) Separado(a)/ 
Divorciado(a) 
(  ) Outros 

1.d Atualmente, o senhora é: 
(  ) Aposentado 
(  ) Pensionista 
(  ) Aposentado e Pensionista 
(  ) Ainda trabalho 
No que? 
___________________ 

 
 

2 FATORES GINECOLÓGICOS 

 

2.a Há quanto tempo a senhora esta na menopausa? __________ anos 

2.b A senhora faz terapia de reposição hormonal? (   ) Sim   (   ) Não    

2.c Qual o medicamento utilizado? ________________ 

2.d Já realizou procedimento cirúrgico ginecológico? (   ) Sim   (   ) Não    

Qual?_______________________ (   ) Via vaginal   (   ) Via Abdominal  Há quanto tempo? ______ anos 

Qual?_______________________ (   ) Via vaginal   (   ) Via Abdominal  Há quanto tempo? ______ anos 

Qual?_______________________ (   ) Via vaginal   (   ) Via Abdominal  Há quanto tempo? ______ anos 

 

3 FATORES OBSTÉTRICOS  

Qual o número de: 

3.a Gestações (    ) 3.b Partos (    ) 3.c Abortos (    ) 

3.d Cesáreas (    ) 3.e Partos Normais (    )  

 

3.f Qual o peso do maior nascido?  ___________ quilogramas 

3.g Foi realizado episiotomia durante o parto normal?   (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não lembro 

3.h Houve laceração durante o parto normal?   (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não lembro 

3.i Foi utilizado o fórceps durante o parto normal?  (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não lembro 

  

 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA  
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4 FATORES CLÍNICOS 

 

4.a Quais dessas doenças a senhora já foi diagnosticada?  

 

(  ) 1 – Artrose  (  ) 14 – Sinusite 
(  ) 2 – Artrite  (  ) 15 – Glaucoma   
(  ) 3 – Osteoporose  (  ) 16 – Fibromialgia  
(  ) 4 – Hipertensão Arterial  (  ) 17 – Osteopenia 
(  ) 5 – Diabetes  (  ) 18 – Hérnia de Disco  
(  ) 6 – Colesterol Alto  (  ) 19 – Epilepsia  
(  ) 7 – Histórico de Infarto  (  ) 20 – Bronquite 
(  ) 8 – Histórico de Derrame – AVC  (  ) 21 – Doença de Alzheimer  
(  ) 9 – Doença Cardíaca  (  ) 22 – Depressão  
(  ) 10 – Gastrite  (  ) 23 – Hipotireoidismo  
(  ) 11 – Parkinson  (  ) 24 – Traumas do SNC 
(  ) 12 – Labirintite  (  ) 25 – Outros. Quais? 
(  ) 13 – Insuficiência Renal    

 

4.b Medicamentos em uso: 

Medicamento 1: ............................ Medicamento 2: ............................Medicamento 3: ............................. 
 

5 FATORES COMPORTAMENTAIS 

 

5.a Costuma fumar com freqüência?  (   ) Sim   (   ) Não 

5.b Costuma beber álcool com freqüência?  (   ) Sim   (   ) Não 

5.c Costuma consumir café com freqüência? (   ) Sim   (   ) Não 

5.d Mudou de peso nos últimos anos? (   ) Sim   (   ) Não 

5.e Possui o intestino preso? (   ) Sim   (   ) Não 

5.f Realiza alguma atividade física regularmente (ginástica, 
caminhada, hidroginástica e esporte em geral...)? 

(   ) Sim   (   ) Não 
Qual? _______________ 

5.g Se realiza, qual a freqüência semanal? _____________ vezes 

 

6 FATORES HEREDITÁRIOS 

 

6.a Qual a sua raça?   (  ) Branca (  ) Negra (  ) Indígena  (  ) Asiática 

6.b Alguém na sua família tem incontinência urinária? (   ) Avó   (   ) Mãe   (   ) Irmã   (   ) Tia    
(   ) Outros:___________ 

 

7 FATORES ANTROPOMÉTRICOS  

 

7.a Peso: ________ Kg  7.b Altura: ________ m 7.c IMC: _________ kg/m² 

Circunferências:    

7.d Última Costela: ______ cm 7.e Crista Ilíaca: ________ cm 7.f Cintura: ________ cm 
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Apêndice B: Ficha de Identificação da Incontinência Urinária 
 

 

 

 

 

1 Identificação e tipologia da incontinência urinária  

1.a Durante o último ano, você perdeu urina (sem querer na calcinha) pelo 

menos uma vez no mês? 
(  ) Sim  (  ) Não 

1.b Você perde urina quando tosse, espirra, faz força ou carrega peso? (  ) Sim  (  ) Não 

1.c Você perde urina antes de chegar ao banheiro depois de sentir forte 

vontade de urinar ou sem perceber? 
(  ) Sim  (  ) Não 

1.d Você perde urina de alguma forma diferente das duas perguntas 

anteriores? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Qual? _______________ 

 

2 Perguntas relacionadas com  a presença de incontinência urinária 

2.a Há quanto tempo as alterações devido a IU apareceram?                                     ____________ anos  

2.b Essa perda de urina, surgiu em que período? 

(   ) Durante a infância    (   ) Durante a gestação    (   ) Após o parto (   ) Após uma cirurgia 

(   ) Após um trauma (   ) Na menopausa (   ) Na pós menopausa (   ) Outro: __________ 

2.c Ao primeiro desejo forte de urinar, consegue chegar ao banheiro?  

(   ) Sim, sem dificuldade    (   ) Sim, mas com dificuldade    (   ) Não consegue segurar   

2.d Quantas vezes a senhora vai ao banheiro?                                 (   ) ao dia            (   ) a noite 

2.e Seu volume miccional é            (   ) Pequeno                (   ) Médio                (   ) Grande     

2.f Ocorre perda urinária em alguma dessas situações? 

(   )  Espirrar (   ) Tossir (   ) Subir escadas 

(   ) Saltar (   ) Levantar Peso (   ) Rir  

(   ) Correr (   ) Contato com a água (   ) Orgamo 

(   ) Levantar da posição 

deitada 

(   ) Levantar da posição 

sentada 

(   ) Exercício Físico 

 
2.g Qual é a quantidade de urina que a senhora perde em cada episódio? 

(   ) Algumas gotas (   ) Um jato    (   ) Perda completa    (   ) Não sei identificar 

2.h Utiliza proteção como absorvente ou forrinho? (   ) Sempre     (   ) Ocasionalmente     (   ) Nunca 

2.i  Perde durante o exercício físico (   ) Sim, algumas gotas    (   ) Sim, um jato 

(   ) Não 

2.j  Utiliza proteção como absorvente ou forrinho 

durante o exercício físico? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

 

2.l Já realizou tratamento anterior? (   ) Sim                  (   ) Não 

2.m Qual tratamento?  

(   ) Fisioterapêutico (   ) Farmacológico (   ) Cirúrgico Qual? ____________ 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
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2.n Possui sintomas de incontinência fecal?                  (   ) Sim                  (   ) Não 

2.o Já perdeu urina durante o sono?                               (   ) Sim                  (   ) Não 

2.p Durante a micção, sente:    (   ) Dor no início          (   ) Dor no final           (   ) Dificuldade de iniciar 
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Apêndice C: Roteiro do Exame Físico para Avaliação da Função Muscular Perineal 
 

 

 

 
 

1.a Distância ano-vulvar: (   ) Maior de 3 cm    (   ) Menor de 3 cm 

1.b Tonicidade do Períneo: (   ) Normotônico    (   ) Hipotônico    (   ) Hipertônico 

1.c Contração dos músculos do assoalho pélvico: (   ) Ciente    (   ) Não Ciente 

1.d Utilização da musculatura parasita na contração: 

(   ) Abdominais    (   ) Adutores    (   ) Glúteos 

1.e Influência da articulação lombo-sacra na contração do assoalho pélvico: 

(   ) Ausência de movimento (   ) Anteroversão    (   ) Retroversão    

1.f Simetria de feixes bilaterais: 

(   ) Simétrico    (   ) Assimétrico   (   ) Predominante à direita    (   ) Predominante à esquerda 

1.g Presença de prolapso: (   ) Sim               (   ) Não    

Tipo: (   ) Cistocele    (   ) Histeroptose    (   ) Retocele    (   ) Uretrocele   

Grau do prolapso: ________    

 

1.h Esquema PERFECT: 
 
POWER (   ) Grau O    (   ) Grau 1     (   ) Grau 2         (   ) Grau 3        (   ) Grau 4     (   ) Grau 5   
ENDURANCE (   ) segundos de contração mantida em uma mesma intensidade 
REPETICIONS (   ) número de contrações de cinco segundos com a mesma intensidade 
FAST (   ) número de contrações de um segundo com a mesma intensidade 
 
1.i Mensuração através do Perineômetro: 

  

Fibras rápidas – contrações de um segundo  Fibras lentas – contrações de 5 segundos 

1ª tentativa: __________ cm H2O 

2ª tentativa: __________ cm H2O 

3ª tentativa: __________ cm H2O 

4ª tentativa: __________ cm H2O 

5ª tentativa: __________ cm H2O 

1ª tentativa: __________ cm H2O 

2ª tentativa: __________ cm H2O 

3ª tentativa: __________ cm H2O 

4ª tentativa: __________ cm H2O 

5ª tentativa: __________ cm H2O 

 

ROTEIRO DO EXAME FÍSICO PARA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO 
MUSCULAR PERINEAL 
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Apêndice D: Pré Análise dos Fatores de Risco para Incontinência Urinária entre Idosas Praticantes de Exercícios Físicos – Estudo Piloto 

Fator de Risco/Variáveis Tipo de Variável Participantes 
com IU 

Participantes 
sem IU 

Valor 
de p 

Teste Estatístico 
Utilizado 

Idade (média ± DP anos) Contínua 70,45 ± 5,22 68,79 ± 5,53 0,451 Teste t independente 
Fatores Ginecológicos 
 
Tempo de menopausa (média ± DP anos) 
Terapia de reposição hormonal (sim) 
Realização de procedimento cirúrgico (sim) 
Via de acesso da cirurgia (vaginal) 

 
 

Contínua 
Categórica 
Categórica 
Categórica 

 
 

19,18 ± 8,67 
1 (4,0%) 
6 (24,0%) 

2 (8%) 

 
 

18,93 ± 8,58 
1 (4,0%) 
9 (36,0%) 
2 (8,0%) 

 
 

0,943 
0,859 
0,465 
0,703 

 
 

Teste t independente 
Teste Exato de Fisher 

Qui-Quadrado 
Teste Exato de Fisher 

Fatores Obstétricos 
 
Número de gestações (mediana)  
Número de partos (mediana) 
Número de abortos (mediana) 
Número de partos normais (mediana) 
Número de partos cesáreas (mediana) 
Realização de episiotomia (sim) 
Ocorrência de laceração (sim) 
Utilização do fórceps (sim) 
Peso do maior nascido (média ± DP quilogramas) 

 
 

Discreta 
Discreta 
Discreta 
Discreta 
Discreta 

Categórica 
Categórica 
Categórica 
Contínua 

 
 

5,0 
5,0 
1,0 
4,0 
0,0 

3 (12,0%) 
1 (4,0%) 
1 (4,0%) 

3,52 ± 0 ,60 

 
 

4,0 
3,0 
0,5 
3,0 
0,0 

11(44,0%) 
6 (24,0%) 
6 (24,0%) 
3,81 ± 0,57 

 
 

0,727 
0,501 
0,979 
0,609 
0,344 
0,015* 
0,076 
0,076 
0,210 

 
 

Mann-Whitney 
Mann-Whitney 
Mann-Whitney 
Mann-Whitney 
Mann-Whitney 

Teste Exato de Fisher 
Teste Exato de Fisher 
Teste Exato de Fisher 
Teste t independente 

Fatores Clínicos 
 
Número de doenças (mediana) 
Presença de artrose (sim) 
Presença de hipertensão arterial (sim) 
Presença de diabetes (sim) 
Presença de hipercolesterolemia (sim) 

 
 

Discreta 
Categórica 
Categórica 
Categórica 
Categórica 

 
 

4,0 
4 (16,0%) 
7 (28,0%) 
1 (4,0%) 
8 (32,0%) 

 
 

2,0 
3 (12,0%) 
6 (24,0%) 
1 (4,0%) 
6 (24,0%) 

 
 

0,467 
0,351 
0,256 
0,697 
0,138 

 
 

Mann-Whitney 
Teste Exato de Fisher 

Qui-Quadrado 
Teste Exato de Fisher 
Teste Exato de Fisher 

Fatores Comportamentais 
 
Hábito de fumar (sim) 
Hábito de beber (sim) 

 
 

Categórica 
Categórica 

 
 

0 (0,0%) 
1 (4,0%) 

 
 

0 (0,0%) 
0 (0,0%) 

 
 

--- 
0,440 

 
 

---- 
Teste Exato de Fisher 
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Quadro 10: Pré análise dos fatores de risco para incontinência urinária entre idosas praticantes de exercícios físicos – estudo piloto. 
* p ≤ 0,05. 
 

Hábito de consumir café com freqüência (sim) 
Mudança de peso (sim) 
Presença de constipação (sim) 

Categórica 
Categórica 
Categórica 

10 (40,0%) 
9 (36,0%) 
4 (16,0%) 

10 (40,0%) 
9 (36,0%) 
5 (20,0%) 

0,245 
0,305 
0,648 

Teste Exato de Fisher 
Teste Exato de Fisher 
Teste Exato de Fisher 

Fatores Hereditários 
 
Raça (branca) 
Histórico familiar de IU (sim) 

 
 

Categórica 
Categórica 

 
 

10 (40,0%) 
5 (20,0%) 

 
 

12 (48,0%) 
6 (24,0%) 

 
 

0,593 
0,607 

 
 

Teste Exato de Fisher 
Qui-Quadrado 

Fatores Antropométricos 
 
Índice de massa corporal (média ± DP kg/m2) 
Circunferência da última costela (média ± DP cm) 
Circunferência da crista ilíaca (média ± DP cm) 
Circunferência do quadril (média ± DP cm) 

 
 

Contínua 
Contínua 
Contínua 
Contínua 

 
 

30,86 ± 4,33 
96,90 ±8,77 

104,31 ± 8,25 
110,36 ± 7,70 

 
 

26,70 ± 4,61 
82,35 ± 10,79 
89,39 ± 11,48 
100,21 ± 8,57 

 
 

0,031* 
0,001* 
0,001* 
0,005* 

 
 

Teste t independente 
Teste t independente 
Teste t independente 
Teste t independente 
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Apêndice E: Pré análise das medidas de gravidade da incontinência urinária entre idosas 

praticantes de exercícios físicos – estudo piloto. 

 

 

Entre as 25 idosas praticantes de exercícios físicos do Grupo de Estudos da 

Terceira Idade, 11 (44,0%) apresentavam perdas urinárias, cuja tipologia foi 46% com  

incontinência urinária de esforço (IUE), 18% incontinência urinária de urgência (IUU) e 

36% incontinência urinária mista (IUM).  

A literatura aponta que, entre os idosos, os sintomas de urgência miccional são 

mais prevalentes (PARAZZINI et al., 2003). No entanto, os valores desse estudo 

preliminar, sugerem que a perda urinárias aos esforços seja mais importante entre idosas 

praticantes de atividades físicas do que entre a população idosa geral.  

Ao identificar a presença de urgência miccional, observou-se que apenas uma 

(1) idosa referiu não conseguir chegar ao banheiro no primeiro desejo forte de urinar e 

outras quatro (4) chegavam com dificuldade. 

A sensação de esvaziamento vesical total após a micção foi relatado por 55% das 

idosas entrevistadas e 45% utilizavam algum protetor higiênico para manter-se seca.  

 A utilização de absorventes ou forrinhos é uma estratégia comum entre mulheres 

com perdas involuntárias de urina (MORENO, 2004). Nesse estudo piloto, a mediana de 

trocas diárias da proteção foi igual a dois (2), sugerindo uma perda urinária moderada. 

Durante a noite, nenhuma idosa referiu o uso de proteção.  

 Com relação às atividades de perda urinária, a tosse (81,8%) e o espirro (72,7%) 

foram as mais comuns na amostra. Também foi possível observar que as perdas 

urinárias ocorrem apenas aos grandes esforços o que sugere um grau de incontinência 

leve. Além disso, a maioria das idosas incontinentes perde uma pequena quantidade de 

urina nessas ocasiões (algumas gotas). Acrescenta-se ainda que somente uma idosa 

(9,1%) referiu perda urinária durante os exercícios físicos realizados semanalmente. 

 Diante dos resultados desse estudo piloto, observa-se que o tipo de sintomas de 

perdas urinárias nas idosas praticantes de exercícios físicos difere do encontrado na 

literatura e as medidas de gravidade refletem um grau leve de perdas urinárias. Dessa 

forma, reitera-se a necessidade de identificar essas medidas de gravidade também em 

idosas não praticantes de exercícios físicos a fim de comparar como se comportam 

nessa população. 

 



 

 

125 

 
 

Apêndice F: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

  

UUNNII VVEERRSSII DDAADDEE  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSAANNTTAA  CCAATTAARRII NNAA  
PPRRÓÓ--RREEII TTOORRII AA  DDEE  PPEESSQQUUII SSAA  EE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  ––  PPRROOPPPPGG  

CCOOMM II TTÊÊ  DDEE  ÉÉTTII CCAA  EEMM   PPEESSQQUUII SSAA  EEMM   SSEERREESS  HHUUMM AANNOOSS  ––  CCEEPPSSHH 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto: Análise dos Fatores de Risco para Incontinência Urinária e da 
Função Muscular Perineal em Idosas Praticantes e não Praticantes de Atividade Física 

 

A senhora está sendo convidada a participar de um estudo intitulado “Análise 
dos Fatores de Risco para Incontinência Urinária e da Função Muscular Perineal 
em Idosas Praticantes e não Praticantes de Atividade Física” que está sendo 
desenvolvida pela acadêmica Enaiane Cristina Menezes do curso de graduação em 
Educação Física da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). O objetivo 
dessa pesquisa é analisar os fatores de risco para a incontinência urinária e a função 
muscular perineal em mulheres idosas praticantes e não praticantes de atividade física 
regular.  
Serão previamente marcados a data e horário para a realização de uma entrevista e de 
um teste físico. Nesse encontro, será utilizado um questionário em forma de entrevista 
em que a senhora responderá questões referentes aos fatores de risco ginecológicos, 
obstétricos, clínicos, comportamentais e hereditários para incontinência urinária. 
Também será identificado a presença de sintomas de IU bem como a duração e 
intensidade dos sintomas. 

Posteriormente, será feito um teste físico semelhante àquele que a senhora 
realiza quando vai ao médico ginecologista. Para realização desse teste, você deitará em 
uma maca, sem suas roupas íntimas, e com as pernas apoiadas em uma cunha.  

Primeiramente, a pesquisadora, utilizando luvas estéreis, realizará um toque 
vaginal também semelhante ao do médico ginecologista. A senhora realizará algumas 
contrações perineais contra o dedo da pesquisadora para determinação da sua força 
perineal. A contração perineal acontece quando a senhora faz força para segurar a urina.  

Após esse teste, a pesquisadora finaliza o toque vaginal. Para finalizar, é 
realizado um ultimo teste com um aparelho chamado perineômetro. Esse aparelho é 
composto de uma sonda vaginal que será introduzido no canal vaginal. A senhora então 
realizará contrações perineais e o aparelho dará o valor numérico da força dos músculos 
perineais. É importante lembra-la que a sonda será revestida com um preservativo 
masculino para evitar contaminação. 

Estas medidas serão realizadas na Clínica de Fisioterapia e Reabilitação do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte/UDESC. A senhora não é obrigada a 
responder a todas as perguntas e realizar o exame físico.  



 

 

126 

Os riscos destes procedimentos serão considerados médios por envolver 
medições vaginais, já que trata-se de um procedimento semelhante ao exame 
ginecológico feito pelos médicos ginecologistas.  

A sua identidade será preservada pois cada indivíduo será identificado por um 
número. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão o conhecimento da 
sua força muscular perineal e identificação de quais fatores de risco para incontinência 
urinária você apresenta.  Acrescenta-se ainda que, você aprenderá, durante o exame, a 
correta contração dos músculos perineais, que poderá ser utilizado para melhora ou 
prevenção do quadro de perdas urinárias.  

As pessoas que estarão acompanhando serão estudantes de mestrado (Janeisa 
Franck Virtuoso) e um professor responsável (Giovana Zarpellon Mazo). 

A senhora poderá se retirar do estudo a qualquer momento. 
Solicitamos a vossa autorização para o uso de seus dados para a produção de 

artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não-
identificação do seu nome. 

Agradecemos a vossa participação e colaboração. 
 
PESSOA PARA CONTATO: Janeisa Franck Virtuoso 
NÚMERO DO TELEFONE: 48 8414-7815 
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Apêndice G: Variáveis derivadas dos instrumentos de pesquisa 
 

VARIÁVEIS CATEGORIAS TIPO 
Dados Sociodemográficos   

Estado Civil Solteira/Casada/Separada/Divorciada Nominal 
Escolaridade 
 

Analfabeto/Fund.Incompleto/Fund.completo/Médio 
incompleto/Médio completo/Ensino superior Nominal 

Ocupação Atual 
Aposentado/Pensionista/Aposentado e 

Pensionista/Ainda trabalho Nominal 

Idade -- Contínua 
Prática de Exercício Físico   

Realiza exercício físico Sim/Não Nominal 

Modalidade realizada 
Hidroginástica/Ginástica/ Caminhada/ 

Natação/Musculação/Dança/Academia do 
idoso/Pilates/Volei/Bicicleta 

Nominal 

Fatores Ginecológicos   
Tempo de menopausa -- Contínua 
Terapia de reposição hormonal Sim/Não Nominal 
Realização de cirurgia ginecológica Sim/Não Nominal 
Via de acesso da cirurgia Vaginal/Abdominal Nominal 

Fatores Obstétricos   
Gestações  -- Discreta 
Partos  -- Discreta 
Partos Normais  -- Discreta 
Partos Cesáreas  -- Discreta 
Realização de episiotomia Sim/Não Nominal 
Ocorrência de laceração Sim/Não Nominal 
Utilização do fórceps Sim/Não Nominal 
Peso do maior nascido  -- Contínua 

Fatores Clínicos   
Número de Doenças  -- Discreta 
Artrose  Sim/Não Nominal 
Hipertensão arterial  Sim/Não Nominal 
Diabetes  Sim/Não Nominal 
Hipercolesterolemia  Sim/Não Nominal 
Uso de anti-hipertensivo  Sim/Não Nominal 
Uso de diuréticos  Sim/Não Nominal 

Fatores Comportamentais   
Hábito de fumar  Sim/Não Nominal 
Hábito de beber  Sim/Não Nominal 
Hábito de consumir cafeína  Sim/Não Nominal 
Aumento de peso  Sim/Não Nominal 
Presença de constipação  Sim/Não Nominal 

Fatores Hereditários   
Raça Branca/negra/asiática Nominal 
Histórico familiar de IU  Sim/Não Nominal 

Fatores Antropométricos   
Índice de Massa Corporal  -- Contínua 
Circunferência da Cintura  -- Contínua 
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Quadro 11: Variáveis derivadas da Ficha de Identificação dos Fatores de Risco para Incontinência 
Urinária 

IU= Incontinência Urinária; Fund.= Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIÁVEIS CATEGORIAS TIPO 
Identificação e tipologia da 

incontinência urinária 
  

Incontinência Urinária  Sim/Não Nominal 
Incontinência Urinária de Esforço Sim/Não Nominal 
Incontinência Urinária de Urgência Sim/Não Nominal 
Incontinência Urinária Mista Sim/Não Nominal 

Identificação dos Sintomas de 
Gravidade da Incontinência Urinária 

  

Tempo de IU -- Contínua 

Período de início dos sintomas 
Durante a infância/durante a gestação/após o 

parto/após cirurgia/após trauma/na menopausa/na 
pós menopausa/nenhum fato marcante 

Nominal 

Realização de tratamento anterior Sim/Não Nominal 
Tratamento realizado Cirúrgico/Farmacológico/Fisioterapêutico Nominal 
Retenção ao desejo forte de urinar  Nominal 
Sensações durante a micção Dor no início/dor no final/dificuldade de iniciar Nominal 
Volume miccional Pequeno/médio/grande Nominal 
Idas ao banheiro ao dia -- Discreta 
Idas ao banheiro a noite -- Discreta 
Perda de urina durante o sono Sim/Não Nominal 
Perda urinária nas situações: espirrar, 
tossir, subir escadas, saltar, levantar 
peso, correr, rir, levantar da posição 
sentada, levantar da posição deitada, 
contato com a água, barulho da torneira, 
situações de stress e frio 

Sim/não Nominal 

Quantidade de perda urinária Algumas gotas/Um jato/Perda completa Nominal 
Uso de absorvente Sempre/Ocasionalmente/Nunca Nominal 
Perda urinária durante o exercício físico Não pratica/Sim/Não Nominal 
Quantidade de perda urinária durante o 
exercício físico 

Algumas gotas/Um jato/Perda completa/ Não se 
aplica Nominal 

Uso de absorvente durante o exercício 
físico 

Sim/Não/ Não se aplica Nominal 

Incontinência Fecal Sim/Não Nominal 
Quadro 12: Variáveis derivadas da Ficha de Identificação da Incontinência Urinária 
 
 

VARIÁVEIS CATEGORIAS TIPO 
Distância anu-vulvar Maior que 3 cm/Menor que 3 cm Nominal 
Tonicidade do NFCTP Normal/Alterada Nominal 
Consciência da contração Ciente/Não Ciente Nominal 
Uso de musculatura parasita Sim/Não Nominal 
Uso da articulação lombossacra Sim/Não Nominal 
Simetria dos feixes bilaterais Sim/Não Nominal 
Presença de prolapso  Sim/Não Nominal 
Esquema PERFECT   
Power (Força) -- Discreta 
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Endurance (Resistência) -- Discreta 
Repeticions (Repetições) -- Discreta 
Fast (Rapidez) -- Discreta 
Perineometria   
Fibras rápidas -- Contínua 
Fibras lentas -- Contínua 
Quadro 13: Variáveis derivadas do Roteiro do Exame Físico para Avaliação da Função Muscular Perineal 
 
 

 
Apêndice H: Testes de normalidade das variáveis contínuas derivadas dos instrumentos 

de pesquisa  
 
 
 
 
 

Variáveis GMA 
valor de p a 

GPA 
valor de p a 

GSE 
valor de p a 

Idade 0,060* 0,200* 0,064* 
Peso do recém nascido < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Tempo de menopausa 0,070* 0,200* 0,200* 
Índice de Massa Corporal 0,200* 0,200* 0,200* 
Circunferência da Cintura 0,200* 0,200* 0,200* 
Quadro 14: Testes de normalidade das variáveis contínuas derivadas da Ficha de Identificação dos 

Fatores de Risco para Incontinência Urinária (n= 209). 
a : Teste de Kolmogorov-Smirnov; * normalidade dos dados. 
 
 
 

 

Variáveis GP 
valor de p a 

GNP 
valor de p a 

Tempo com Incontinência 
Urinária 

< 0,001 < 0,001  

Quadro 15: Testes de normalidade das variáveis contínuas derivadas da Ficha de Identificação da 
Incontinência Urinária (n= 69). 

a : Teste de Shapiro-Wilk. 
 
 
 

 

Variáveis GP 
valor de p a 

GNP 
valor de p a 

Idade 0,200* 0,236* 
Peso do recém nascido 0,824* 0,077* 
Tempo de menopausa 0,908* 0,005 
Índice de Massa Corporal 0,800* 0,590* 
Circunferência da Cintura 0,731* 0,100* 
Perineometria fibras lentas 0,005 0,005 
Perineometria fibras rápidas 0,005 0,005 

Quadro 16: Testes de normalidade das variáveis contínuas da amostra que participou do Roteiro do 
Exame Físico para Avaliação da Função Muscular Perineal (n= 39). 
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a : Teste de Shapiro-Wilk; * normalidade dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – Domínio 4: 

Recreação, Esporte, Exercícios e de Lazer 

Anexo 2 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
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Anexo 1: Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – Domínio 4: 
Recreação, Esporte, Exercícios e de Lazer, adaptado por Mazo e Benedetti (2010) 

 
 

 

 
 

 
Para responder as questões lembre-se de que: 
 
- Atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar 
muito mais forte que o normal; 
- Atividades físicas moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar 
um pouco mais forte que o normal; 
- Atividades físicas leves são aquelas que o esforço físico é normal fazendo com que a respiração seja 
normal.    
 

Domínio 4: Atividades Físicas de Recreação, Esporte, Exercício e de Lazer 
 

 Este domínio se refere às atividades que você faz em uma semana normal / habitual unicamente 
por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas que você faz 
por pelo menos 10 minutos contínuos.  
  
 4.a Sem contar qualquer caminhada dentro de casa ou para ir até algum lugar, como à 
igreja ou supermercado, quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal 
você CAMINHA (exercício físico) no seu tempo livre por pelo menos 10 minutos contínuos? 
 
______ horas _____ minutos _____ dias por semana  (   ) Nenhum  Vá para a questão 4b 
 
Dias da Semana / Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Manhã         
Tarde        

Tempo 
Horas/min 

Noite        

   
 4.b Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 
atividades VIGOROSAS no seu tempo livre, como: correr, nadar rápido, musculação, canoagem, remo, 
enfim esportes em geral, por pelo menos 10 minutos contínuos?  
 
______ horas _____ minutos _____ dias por semana  (   ) Nenhum  Vá para a questão 4c 
 
Dias da Semana / Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Manhã         
Tarde        

Tempo 
Horas/min 

Noite        

   
 4.c Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 
atividades MODERADAS  no seu tempo livre, como: pedalar em ritmo moderado, jogar voleibol 
recreativo, fazer hidroginástica, ginástica para terceira idade, dançar..., por pelo menos 10 minutos 
contínuos? 
 
______ horas _____ minutos _____ dias por semana  (   ) Nenhum   
 
Dias da Semana / Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Manhã         
Tarde        

Tempo 
Horas/min 

Noite        

   
 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 
DOMÍNIO 4  
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Anexo 2: Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

 

 
 

 

 


