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Resumo 

A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina, acometendo 
mulheres em qualquer idade e tendo maiores chances de desenvolvimento naquelas que praticam 
atividades físicas de alto impacto. O objetivo deste trabalho foi analisar a prevalência da incontinência 
urinária de esforço (IUE) em mulheres que praticam atividades físicas de alto impacto e a repercussão 
na qualidade de vida (QV). A metodologia aplicada neste estudo consistiu em uma revisão integrativa 
da literatura, na qual foi realizada uma busca on-line nas bases de dados: Lilacs, Medline, Scielo, 
Pubmed, PEDro e Cochrane Library. A pesquisa foi restrita a artigos publicados entre os anos de 2010 
e 2020, escritos nos idiomas português e inglês, com descritores específicos. Dentre as modalidades 
citadas nos artigos, notou-se que a IUE é prevalente em qualquer atividade física de alto impacto, mas 
com destaque maior em musculação, saltos e voleibol. Em relação à qualidade de vida das mulheres 
praticantes e que tem a IUE, os artigos foram inconclusivos. 

Palavras-chave: Disfunção do assoalho pélvico; Perda de urina; Atividade física; Saúde da mulher. 

 

Abstract 

Urinary incontinence (UI) is defined as any involuntary loss of urine, affecting women at any age and 
with greater chances of development in those who practice high-impact physical activities. The objective 
of this study was to analyze the prevalence of stress urinary incontinence (SUI) in women who practice 
high impact physical activities and the repercussion on their quality of life (QL). The methodology applied 
in this study consisted of an integrative literature review, in which an online search was made in the 
following databases: Lilacs, Medline, Scielo, Pubmed, PEDro and Cochrane Library. The search was 
restricted to articles published between the years 2010 and 2020, written in Portuguese and English 
languages, with specific descriptors. Among the sports cited in the articles, it was noted that SUI is 
prevalent in any high-impact physical activity, but with greater emphasis on weight training, jumping and 
volleyball. Regarding the quality of life of women who practice and have SUI, the articles were 
inconclusive. 
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1. Introdução 

 

A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda de urina de modo 

involuntário ao apresentar pressão intra-abdominal, possuindo três tipos, os quais são: 

incontinência urinária de urgência (IUU), que se caracteriza como urgência em ir ao 

banheiro; incontinência urinaria de esforço (UIE), que é a perda da urina em qualquer 

tipo de esforço físico; e incontinência urinária mista (IUM), quando a pessoa apresenta 

os dois tipos de sintomas descritos anteriormente. Esse distúrbio evidencia-se como 

um problema de saúde pública, principalmente quando os sintomas passam a 

comprometer a qualidade de vida (QV) das mulheres em aspectos sociais e 

psicológicos, podendo assim diminuir ou largar a prática do exercício físico e avançar 

para alterações emocionais (PATRIZZI et al., 2014). A IU já afeta mais que 200 

milhões de pessoas, sendo a maioria do sexo feminino, e esses números aumentam 

a cada dia (LEAL et al., 2020). 

Algumas mulheres ainda não procuram as unidades de saúde por alguma 

razão, seja por vergonha ou por falta de conhecimentos de seus sintomas, o que 

dificulta a obtenção dos dados epidemiológicos corretos sobre a prevalência das 

mulheres acometidas com a IU de um modo geral. Ainda assim, estudos mostram que 

12,4% de mulheres jovens, 45% de mulheres na base dos 40 anos e 75% em 

mulheres idosas, já apresentam a perda da urina em algumas dessas fases (SABOIA 

et al., 2017). A IU, apesar de ser bastante comum em mulheres, também pode 

acometer homens, embora seja raro (CALDAS; MITIDIERI, 2018). 

A disfunção da musculatura do assoalho pélvico (MAP) é considerada 

importante para a morbidade da população acometida. Esse comprometimento vem 

afetando diretamente a qualidade de vida das mulheres, causando impactos 

negativos, constrangimentos pessoais, sociais e psicológicas (VASCONCELOS et al., 

2013). Essa disfunção está relacionada a diversos fatores como o aumento de peso 

da mulher, o aumento de peso do bebê durante a gestação, sobrecarregando a 

musculatura do assoalho pélvico, números de partos, realização de cirurgias pélvicas 

e o hipoestrogenismo, que é o baixo nível de estrogênio no organismo, bastante 

comum em prática de exercícios intensos, podendo, assim, gerar e/ou aumentar essa 
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deficiência na região da MAP, favorecendo o aparecimento da IU (ALMEIDA et al., 

2011). 

Atividades físicas com alta intensidade são consideradas um fator de risco para 

o surgimento da IU (GOLDSTICK; CONSTANTINI, 2013). Dentre os exercícios físicos 

de alta intensidade pode-se citar o crossfit, exercícios aeróbicos, ginástica, jump, 

saltos, entre outros. Estes podem favorecer a perda urinária após o alto índice de 

contração da MAP durante ou após o treino (XAVIER; LOPES, 2017). A prática desses 

exercícios intensos, executados por um longo período, podem estar desenvolvendo 

outras disfunções do assoalho pélvico em geral, além da incontinência urinária 

(GEPHART et al., 2018). 

A prática do exercício físico pelas mulheres vem crescendo e esses exercícios 

podem afetar diretamente a MAP, principalmente quando essa musculatura 

apresentar fraqueza, sendo tanto pela quantidade de força e choque que é transmitida 

dos pés e o chão para a musculatura quanto pela alta pressão intra-abdominal, 

levando a ocorrência de episódios da perda de urina ao esforço físico, mesmo quando 

não há outro fator pré-existente (REIS et al., 2011; PATRIZZI et al., 2014). 

Evidencia-se, assim, a relevância de pesquisas acerca da prevalência da IUE 

em mulheres que praticam exercícios físicos de alto impacto e como esse distúrbio 

pode estar afetando a qualidade de vida e a baixa autoestima dessas mulheres. Essas 

investigações podem contribuir para a ampliação do conhecimento dos profissionais 

de saúde e das mulheres que sofrem com a disfunção, fazendo assim com que elas 

possam procurar os serviços médicos para estar minimizando sintomas e promovendo 

a melhoria da qualidade de vida e autonomia. Diante do exposto surge a seguinte 

reflexão: qual a prevalência da incontinência urinária de esforço em mulheres que 

praticam atividades físicas de alto impacto e sua relação com a qualidade de vida? 

A partir do pressuposto, o objetivo geral deste estudo foi analisar a prevalência 

da incontinência urinária de esforço em mulheres que praticam atividades físicas de 

alto impacto e a repercussão na qualidade de vida. Apresentou, também, os objetivos 

específicos listados a seguir: comparar a relação da incontinência urinária de esforço 

com as atividades físicas de alto impacto; identificar em quais modalidades 

desportivas há uma maior ocorrência da IUE; descrever a qualidade de vida de 

mulheres com incontinência urinária de esforço decorrentes de atividades físicas de 

alto impacto. 
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2. Metodologia 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão integrativa da 

literatura. Os artigos foram selecionados a partir de uma busca criteriosa nas 

seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/ PUBMED), Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro) e Cochrane Library. 

Os descritores utilizados foram: “Incontinência urinária de esforço”. “Qualidade 

de vida”, “Atividade física”, “Prevalência”, “Mulher”, bem como, seus respectivos 

termos em inglês, ligados pelo operador booleano “AND”.  

O processo de busca e análises dos artigos foi realizado entre o período de 

outubro a novembro de 2020. Os seguintes critérios de inclusão foram adotados em 

relação aos artigos: todas as categorias de artigo (original, revisão de literatura, relato 

de experiência); artigos com resumos e textos completos disponíveis para análise; 

publicados nos idiomas português e inglês, com período de publicação entre os anos 

de 2010 e 2020. Foram excluídas monografias, dissertações ou teses acadêmicas e 

artigos sem disponibilidade de textos completos. 

Posteriormente as buscas nas bases de dados e aplicação das táticas de 

busca, foram selecionados os artigos relacionados à prevalência da IUE em mulheres 

praticantes de atividade física de alto impacto associando a qualidade de vida. 

Em seguida, foi realizada uma análise que abolia os artigos duplicados entre 

as bases, seleção por título, resumo e leitura na íntegra, totalizando uma quantidade 

de artigos relevantes para a realização desta revisão integrativa. 

 

3. Resultados  

 

Para coordenar as buscas foram utilizadas as associações dos descritores: 

prevalência and incontinência urinária de esforço and atividade física, qualidade de 

vida and incontinência urinária de esforço and mulher, incontinência urinária de 

esforço and atividade física, descritas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Combinação dos descritores e resultados dos bancos de dados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na busca realizada foram encontrados 398 artigos a partir dos descritores, 

dentre os quais 24 foram da SciELO, 121 da Medline, 5 do Lilacs, 4 do PEDro, 78 do 

PubMed e 166 do Cochrane library. Dos 24 encontrados na SciELO, 15 foram 

excluídos por leitura de título e os outros 4 por leitura dos resumos, finalizando um 

total de 5 artigos selecionados para serem lidos na íntegra. Dos 121 encontrados na 

Medline, 110 foram excluídos por leitura de título e 1 por leitura dos resumos, 

finalizando um total de 10 artigos selecionados para serem lidos na íntegra. Dos 5 

encontrados na Lilacs, 1 foi excluído por leitura de título e 1 por leitura dos resumos, 

finalizando um total de 3 artigos selecionados para serem lidos na íntegra. Dos 4 

encontrados na PEDro, 1 foram excluídos por leitura de título e outros 2 por leitura 

dos resumos, finalizando um total de 1 artigo selecionado para ser lido na íntegra. 

Dos 78 encontrados na PubMed, 70 foram excluídos por leitura de título e os outros 

6 por leitura dos resumos, finalizando um total de 2 artigos selecionados para serem 

lidos na íntegra. Dos 166 encontrados na Cochrane library, 162 foram excluídos por 

 

LILACS SCIELO MEDLINE PUBMED PEDro 
COCHRAN

E LIBRARY 

 

Prevalência and 
incontinência 
urinária de 
esforço and 
atividade física 

0 1 29 8 0 6 

 

 

Qualidade de 
vida and 
incontinência 
urinária de 
esforço and 
mulher 

2 5 12 55 1 144 

 

 

Incontinência 
urinária de 
esforço and 
atividade física 

3 18 80 15 3 16 

 

 

TOTAL 5 24 121 78 4 166 398 

ASSOCIAÇÕES 

BASE DE  
DADOS 
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leitura de título e os outros 2 por leitura dos resumos, finalizando um total de 2 artigos 

selecionados para serem lidos na íntegra. Ao final restaram 23 artigos para a leitura 

completa.  

Após a leitura completa dos 23 artigos, apenas 8 obedeciam aos critérios de 

inclusão deste estudo, e estes, assim, foram selecionados para análise desta revisão 

integrativa. A estratégia de busca e seleção está sumarizada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de busca e seleção dos artigos utilizados no estudo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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No Quadro 2, encontram-se as informações gerais sobre cada artigo, listando 

as características do autor/ano, título, objetivo do estudo e conclusão, facilitando a 

visualização e organização. 

AUTOR/ ANO TÍTULO OBJETIVO CONCLUSÃO 

McKenzie et al., 
2016. 

A incontinência 
urinária de 
esforço é 
altamente 
prevalente em 
mulheres 
recreacionalment
e ativas que 
frequentam 
academias ou 
aulas de ginástica 

Determinar a 
prevalência de 
incontinência urinária 
de esforço (IUE) em 
mulheres 
recreacionalmente 
ativas que 
frequentavam 
academias ou aulas 
de ginástica. 

A maioria das mulheres 
que frequentam 
academias e aulas de 
ginástica tem fatores de 
risco para IU, com muitos 
relatando sintomas de 
IUE; no entanto, poucas 
mulheres são testadas 
para disfunção de MAP 
antes de iniciar o 
exercício. Os instrutores 
de academias interagem 
com muitas mulheres 
todos os dias e parece 
lógico encorajar a 
conscientização sobre a 
disfunção dos MAP em 
academias e aulas de 
ginástica, para evitar que 
a IUE se torne uma 
barreira ao exercício. 

Almeida e 
Machado, 2012. 

A prevalência de 
incontinência 
urinária em 
mulheres 
praticantes de 
jump. 

Identificar a 
prevalência de IU em 
um grupo de mulheres 
praticantes de jump. 

Existe IU nas praticantes 
de jump investigadas, 
multíparas e nulíparas, 
em jovens, durante a 
prática de jump e em 
outras ocasiões, 
apontando a necessidade 
de estudos mais 
abrangentes sobre a 
temática. 

Silva et al., 2018. Disfunções 
urinárias em 
mulheres 
praticantes de 
atividade física 
em academias 
– um estudo 
transversal. 

Verificar a prevalência 
de IUE em mulheres 
com prática regular de 
atividade física em 
academias. 

A prevalência de IU em 
mulheres praticantes de 
exercícios aeróbicos e 
musculação nas 
academias foi baixa 
(12%), com severidade 
de moderada a grave e 
sem associação com 
idade, modalidade, tempo 
de prática, turno e 
frequência de exercícios. 

Fozzatti et al., 2012. Estudo de 
prevalência de 
incontinência 
urinária de esforço 
em mulheres que 
realizam exercícios 
de alto impacto. 

Avaliar a prevalência 
de IUE em mulheres 
que frequentam 
academias de 
ginástica e praticam 
exercícios de alto 
impacto e correlacioná-

Mulheres que frequentam 
academia e realizam 
exercícios de alto impacto 
apresentam maior 
prevalência de sintomas 
de IU, independente da 
modalidade de exercício, 
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la com mulheres que 
não frequentam 
academia. 

do que mulheres que não 
realizam exercícios de alto 
impacto. 

Chisholm et al., 2019. Atividade física e 
incontinência de 
estresse em 
mulheres. 

Discutir a literatura 
atual que aborda as 
associações entre 
atividade física e 
incontinência urinária 
de esforço em 
mulheres. 

A atividade física parece 
desempenhar um papel 
no desenvolvimento da 
IUE em mulheres ativas 
de todas as idades. As 
direções de pesquisas 
futuras devem ter como 
objetivo aumentar a 
compreensão dos 
mecanismos pelos quais a 
atividade física contribui 
para a disfunção MAP e 
sintomas clínicos, 
estabelecer estratégias 
para que os profissionais 
médicos ajudem no 
diagnóstico de sintomas 
em mulheres em risco e 
avaliar as intervenções 
para prevenir os sintomas 
em mulheres atléticas. 

Alves et al., 2017. Incontinência 
urinária em 
mulheres jovens 
fisicamente 
ativas: 
prevalência e 
fatores 
relacionados 

Verificar a prevalência 
de IUE, seu impacto na 
qualidade de vida de 
jovens nulíparas aptas 
de Florianópolis, Brasil. 
O objetivo secundário 
foi analisar se a IU é 
influenciada pela 
intensidade do esporte 
(alto vs. baixo 
impacto). 

Em conclusão, quase um 
quarto das mulheres 
inscritas neste estudo 
relatou sintomas de IU e 
pior qualidade de vida do 
que aquelas que eram 
continentes. Mulheres que 
praticam esportes de alto 
impacto ou que têm maior 
volume de treinamento 
devem estar atentas aos 
sintomas associados à 
disfunção da MAP, uma 
vez que parecem 
predispor à perda urinária. 

Hagovska et al., 
2017. 

Prevalência de 
incontinência 
urinária em 
mulheres que 
realizam 
exercícios de alto 
impacto. 

O objetivo foi monitorar 
a prevalência de 
sintomas (IUE) e (IUM) 
em atletas que 
realizam exercícios de 
alto impacto. Outro 
objetivo foi comparar 
os sintomas de 
incontinência urinária 
(IU) e a QV em 
esportistas.  

A prevalência de 
incontinência urinária de 
esforço foi encontrada em 
68 (13,52%) e a 
incontinência urinária de 
esforço em 4 (0,80%) 
esportistas. A cada sete 
(14,3%) esportistas do 
grupo de estudo relatou 
problemas de IU ao 
praticar atividades 
esportivas de alto 
impacto, com impacto 
negativo na qualidade de 
vida. 

Hagovska et al., 
2018. 

Prevalência e 
risco dos tipos de 
esportes para a 
incontinência 
urinária de 
esforço em 

O objetivo do estudo foi 
investigar a 
prevalência e o risco 
de desenvolver (IUE) 
em cada tipo de 
esporte de alta 

As jogadoras de voleibol 
têm 116% de chance de 
adquirir IUE em 
comparação com as 
mulheres que praticam 
outros tipos de esportes 
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mulheres 
esportistas: um 
estudo 
transversal. 

intensidade e o 
impacto associado na 
qualidade de vida em 
esportistas. 

analisados como parte 
deste estudo. Os 
profissionais de saúde 
devem informar a 
população de esportistas 
com fatores de risco para 
IUE, a fim de implementar 
fisioterapia preventiva 
para o fortalecimento da 
musculatura do assoalho 
pélvico. 

 

4. Discussão 

 

A elaboração deste artigo surgiu da necessidade de se buscar novos 

conhecimentos do tema proposto que ainda é pouco explorado no meio acadêmico, 

apesar de ser uma realidade que afeta milhares de mulheres no mundo.  

Chisholm et al. (2019) abordam as associações entre atividade física e IUE em 

mulheres. Os autores, neste artigo, esclarecem como a atividade física compromete 

a MAP, que é um possível fator para desencadear a IUE, e, para isso, seguem duas 

suposições, que são: a suposição de rede, onde se acredita que a prática da atividade 

física enfraquece a MAP, estira e aumenta devida o aumento da pressão intra-

abdominal, causando agravos maiores aos tecidos. E a segunda suposição é que, ao 

invés da atividade física enfraquecer a musculatura, ela vai melhorar a função da MAP 

e dos músculos abdominais, prevenindo assim de IUE futura. Essa relação de 

atividade física e IUE ainda é muito complexa e muitos fatores envolvidos são 

duvidosos. Estudos recentes descrevem que a IUE afeta com prevalências mais altas 

em mulheres fisicamente ativas, relacionado às que são sedentárias.  

No que se refere a estudos comparativos, Fozzatti et al. (2012), realizaram a 

pesquisa com 488 mulheres com idade média de 20 a 45 anos e dividindo-as em dois 

grupos, sendo eles: o grupo de estudo (GE), com 244 mulheres que frequentavam 

academia e que consequentemente realizavam atividades de alto impacto, e o grupo 

comparativo (GC), com 244 mulheres sedentárias. Foram realizados três 

questionários para dar início ao estudo, sendo: informações pessoais, questionário 

International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) e 

um último sobre perguntas especificas de atividade física. O grupo GE recebeu um 

questionário a mais a fim de evidenciar o tipo de atividade que cada uma realizava. 

Foram destacadas as seguintes modalidades: corrida, abdominal, musculação, saltos, 

alongamentos, bicicletas, entre outras, mas o destaque maior de participantes que 
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relataram a perca de urina com maior frequência foi no exercício de saltos, chegando 

à conclusão de que a prevalência de mulheres com IUE foi no grupo GE.  

Seguindo os resultados com pontuação média ao ICIQ-SF no GE do estudo 

supracitado, foi de 1,68 ± 3,46 e no GC de 1,02 ± 2,69 resultando num impacto 

moderado sobre a qualidade de vida em ambos os grupos. Mas pela falta de 

informações sobre seus sintomas, achavam normal a perca de urina durantes os 

exercícios e outras a desistirem pelo impacto em suas atividades diárias.  

Silva et al. (2018) estudaram, a partir de uma amostra de 56 mulheres com a 

idade média de 25 a 55 anos e praticantes de atividade físicas em academia, 

passando por questionários sobre dados pessoais, perguntas referentes ao tipo de 

exercício, seus sintomas, entre outros. Nesta amostra houve a divisão em dois grupos: 

G1 com 7 mulheres que apresentava algum tipo de IU e o G2 com 49 mulheres que 

negaram apresentar algum tipo de sintoma. Quatro modalidades eram mais 

frequentadas pelo grupo, sejam elas musculação, exercícios aeróbicos, jump e ritmos, 

tendo destaque a prática de musculação que é muito seguida hoje em dia por 

proporcionar resultados positivos, principalmente na melhora da qualidade de vida e 

autonomia de quem pratica. Das 7 participantes que apresentavam algum tipo de 

sintoma, 2 expressaram perder a urina ao se exercitar e 2 ao realizar esforço, 

prevalecendo assim, a IUE como destaque. 

Todos os três estudos supracitados entram em concordância em relação à 

necessidade real de novos estudos, a fim de esclarecer a correlação que o exercício 

tem com a IUE, entender a rotina que as mulheres têm e que facilita o aparecimento 

e desenvolvimento dessa disfunção, e para obter, também,  dados significativos diante 

da prevalência de mulheres com a IUE praticantes de exercícios físicos de alto 

impacto.    

Em um estudo transversal exploratório, McKenzie et al. (2016) avaliaram 361 

mulheres com idade entre 18 e 81 anos, e que participavam das aulas de ginastica ou 

academia. Propuseram a essas mulheres um questionário que trazia questões 

referentes a gravidade da IUE e questões pessoais, número de vezes que praticavam 

o exercício na semana e seu tipo, dentre outras perguntas que foram necessárias para 

a pesquisa. Nesse estudo cerca de 178 mulheres relataram que perderam urina ao 

tossir, espirrar, realizar esforços ou na atividade física, sintomas correspondentes de 

IUE. A maioria das mulheres participantes desse estudo utilizou táticas para controlar 
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os seus sintomas e não permitindo que a disfunção fosse uma barreira para parar com 

suas atividades e afetar na qualidade de vida. 

Alves et al. (2017) incluíram em seu estudo uma amostra com 245 mulheres 

que foram convidadas a preencher questionários com dados pessoais, dados 

relacionados a atividade física, o ICIQ-SF e o Kings Health Questionnaire (KHQ). A 

partir dos resultados, identificou-se que a IUE foi altamente prevalente com 60,7%, 

distribuído da seguinte forma: 55,5% para atividades de alto impacto e 44,5% em 

atividade de baixo impacto. Para melhor entendimento, os autores dividiram as 

modalidades em dois grupos a fim de classificar a intensidade do exercício sobre a 

MAP, sendo eles:  baixo impacto (dança, pilates, remo, natação e ciclismo) e de alto 

impacto (crossfit, judô, atletismo, ginastica, voleibol e tênis).  A frequência da atividade 

teve associação e significância com a frequência de perda de urina; sendo assim, as 

mulheres que praticavam atividades de alto impacto sofriam mais a perca de urina do 

que as de baixo impacto, afetando assim a qualidade de vida e o bem-estar.  

Hagovska et al. (2017) realizaram um estudo transversal com uma amostra de 

503 mulheres com idade entre 18 e 35 anos. Todas as participantes passaram por 

questionários de dados pessoais, o ICIQ-SF, a escala de Qualidade de Vida para 

Incontinência Urinária (I-QOL), Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

e Questionário de Bexiga Hiperativa (OAB-q). Ao final de todos os questionários foram 

destacadas as seguintes modalidades de esporte que são praticados pelas 

participantes: atletismo, tênis, fitness, futebol, musculação, voleibol, kickboxing, 

basquete, floorball, handebol, aeróbica e dança. Das 503 esportistas, 72 relataram ter 

perca de urina e as outras 431 relataram não perder urina. A prevalência de IUE foi 

percebida em 68 mulheres.  

Os resultados da IPAQ, do estudo supracitado, mostraram que quanto maior a 

intensidade do exercício maiores as chances de ter a perda de urina associada a 

quantidade de tempo que elas praticam. Na avaliação do I-QOL foram detectados 

comportamento de limitação, desvio, problemas psicossociais e constrangimentos; 

logo, são considerados como impactos negativos na vida dessas mulheres.  

Hagovska et al. (2018) publicaram um artigo que traz como base a pesquisa do 

estudo supracitado, identificando a prevalência da IUE de 10 tipos de alguns dos 

esportes de alto impacto descrito acima, a partir de uma amostra de 278 mulheres, 

seguindo os mesmos questionários de avaliação. A percentualidade de IUE nos 

esportes foram: basquete = 14,7%, handebol = 16,6%, atletismo = 23,8%, voleibol = 
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19,6%, dança = 6,9%, preparo físico = 15,6%, futebol = 5%; no tênis, skate e floorball 

foram = 0%. Dos 10 tipos de esportes que são praticados, o atletismo teve a maior 

prevalência, seguido pelo voleibol devido à alta repetição de saltos impactando na 

MAP. Para as participantes fitness, de basquete e de handebol o risco da IUE foi 

menor; para jogadores de floorball, tênis e patinação não houve nenhuma influência 

de tais atividades. Mesmo apresentando um leve vazamento de urina durante o 

exercício houve relatos de impactos negativos em relação à qualidade de vida, 

incluindo as mesmas limitações do estudo anterior. 

Almeida e Machado (2012), em seu artigo caracterizado como um estudo 

transversal quantitativo, avaliaram a prevalência entre 32 mulheres com idade média 

de 29 anos, respondendo questionário onde trazia informações sobre antecedentes 

obstétricos e a prática da atividade física, seguido pelo questionário de (ICIQ-SF). Os 

resultados revelaram que 62,5% das mulheres não relataram perdas urinárias, 9,4% 

relataram ser incontinentes durante o treino de jump, 18,8% relataram ser 

incontinentes no treino de jump junto com outras situações e 9,4% foram incontinentes 

em outras situações, tendo uma média de frequência de três ou mais vezes por 

semana. Dentre essas mulheres, 45% não tem filhos e 55% possuem filhos, sendo 

que ambas apresentam queixas de perdas urinárias, resultando assim um percentual 

de 1,2% a mais de chances de desenvolverem a incontinência urinária para aquelas 

que já tiveram filhos. 

 O estudo supracitado mostrou que a prevalência da IU tende a aumentar com 

a idade, mas que também é muito presente em mulheres jovens e que não possuem 

filhos. Os resultados do ICIQ-SF sobre o impacto na qualidade de vida evidenciaram 

que 62,5% não apresentam nenhum impacto, 9,4% com impacto leve, 12,5% impacto 

moderado, 12,5% impacto grave e 3,1% impacto muito grave. Concluiu-se que não se 

pode afirmar que haja prevalência significativa de IU em mulheres praticantes de jump 

pelo baixo número da amostra da pesquisa.  

 

5. Considerações finais 

 

De acordo com a metodologia escolhida e seguida de forma criteriosa, 

encontrou-se poucos artigos na literatura que fazia a associação da IUE com a 

atividade física. Os estudos científicos apontam para uma grande incidência dessa 

condição e, por conta disso, há a necessidade de se identificar em quais modalidades 
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tem o maior acometimento e como isso pode repercutir na qualidade de vida. A partir 

da análise dos artigos que foram selecionados, observou-se que a IUE é bastante 

presente de acordo com inúmeros fatores, e o mais prevalente é a prática de atividade 

física de alto impacto, independente da faixa etária.   

Dentre as modalidades citadas nos artigos, notou-se que a IUE é prevalente 

em qualquer atividade física de alto impacto, mas, com destaque maior em 

musculação, saltos e voleibol. Ainda assim, é de extrema necessidade a realização 

de novos estudos e uma amostra mais representativa para se obter resultados mais 

concretos sobre a temática.  

Com relação à qualidade de vida dessas mulheres praticantes e que tem a IUE, 

os artigos avaliados não foram bastante decisivos. Estudos mostraram que muitas 

mulheres criaram táticas, o que propiciou que a IUE não afetasse sua vida nem sua 

autonomia; porém, por outro lado, outros estudos demostraram comportamentos de 

limitações, problemas sociais, emocionais e físico, baixo rendimento na atividade 

física, além da desistência da prática do mesmo. 
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