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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal verificar se há associação entre o escore de 

atividade física e o escore de incontinência urinária em idosos participantes do Projeto 

PrevQuedas UFF.  Trata-se de um estudo quantitativo transversal. A amostra desta pesquisa 

foi não probabilística de conveniência composta por freqüentadores idosos do Projeto Prev-

Quedas UFF que identificam sintomas de incontinência urinária e que se enquadravam na 

pesquisa segundo os critérios de inclusão e exclusão, totalizando, então 70 participantes. Os 

instrumentos utilizados foram: uma ficha de anamnese, composta por dados 

sociodemográficos e fatores associados à incontinência urinária classificados como fatores 

obstétricos, clínicos, comportamentais, hereditários e antropométricos; o Questionário 

Internacional de Atividade Física - IPAQ-SF e o International Consultation on Incontinence 

Questionnaire - ICIQ-SF. Foi realizada análise descritiva pelo cálculo das freqüências 

absoluta e relativa e análise inferencial pela aplicação do teste de associação de Spearman 

entre as variáveis “nível de incontinência urinária” e “nível de atividade física” e este foi 

repetido em cada uma das categorias das variáveis elencadas. Como resultado a amostra tem 

destaque idosos com idade entre 70 e 79 anos (44,3%), viúvos (31,4%), brancos (58,6%), com 

ensino médio completo (22,9%). A maior parcela não fuma (97,1%) ou bebe (58,6%), não 

sofreu queda no último ano (65,7%), são hipertensos (57,1%), tem histórico de 1 ou 2 partos 

(50%%),  estão com sobrepeso (44,3%) e não usam protetor íntimo (70%), e pratica atividade 

de alongamento no Projeto (47,1%). Foi mais freqüente  a IUU (50,9%), perdas em pequenas 

quantidades (54,3%), freqüência ≤1 vez por semana (42,6%),  queixa de noctúria (81,4%) e 

tempo de IU entre 1 e 4 anos (64,4%). Não houve registrado de idosos sedentários ou 

irregularmente ativos e a maioria era muito ativa (82,9%). Não houve associação 

estatisticamente significativa entre os escores das variáveis correspondentes ao nível de 

atividade física e de incontinência urinária (R=0,10; p=0,36). Na variável “freqüência de 

perda urinária” houve associação linear forte estatisticamente significativa nas categorias “≤ 1 

vez por semana”  (R=0,59; p=0,0009) e “≥ 2 vezes ao dia” (R=-0,86; p= 0,01) com direção 

positiva e negativa, respectivamente. Conclui-se que oestudo alcançou os objetivos traçados. 

Não houve associação estatisticamente significativa entre os escores das variáveis “nível de 

atividade física” e “nível de incontinência urinária”. Entre as variáveis elencadas, foi 

encontrada associação estatisticamente significativa em duas das categorias da variável 

freqüência de perda urinária. Salienta-se a importância da atuação do professor de educação 

física na busca por ações preventivas e tratamentos especializados, visando manter e/ou 

melhorar a qualidade de vida de idosos incontinentes.  
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ABSTRACT  

 

This study has as main objective to verify if there is an association between the physical 

activity score and the urinary incontinence score in elderly participants of the PrevQuedas 

UFF Project. This is a cross-sectional quantitative study. The sample of this research was non-

probabilistic of convenience consisting of elderly attendees of the Prev-Falls UFF Project, 

which identify symptoms of urinary incontinence and that fit the research according to the 

inclusion and exclusion criteria, totaling 70 participants. The instruments used were: an 

anamnesis record, composed of sociodemographic data and factors associated with urinary 

incontinence classified as obstetric, clinical, behavioral, hereditary and anthropometric 

factors; the International Physical Activity Questionnaire - IPAQ-SF and the International 

Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ-SF. A descriptive analysis was performed 

by calculating the absolute and relative frequencies and inferential analysis by applying 

Spearman's association test between the variables "urinary incontinence level" and "physical 

activity level" and this was repeated in each of the categories of variables listed. As a result, 

the sample included elderly individuals aged between 70 and 79 years (44.3%), widows 

(31.4%), whites (58.6%) and high school graduates (22.9%). The majority of the participants 

did not smoke (97.1%) or drink (58.6%), did not fall in the last year (65.7%), were 

hypertensive (57.1%), had a history of 1 or 2 births ( 50%), are overweight (44.3%) and do 

not wear an intimate protector (70%), and practice stretching activity in the Project (47.1%). 

IUI (50.9%), losses in small amounts (54.3%), frequency ≤1 times per week (42.6%), 

complaint of nocturia (81.4%) and UI 1 and 4 years (64.4%). There were no records of 

sedentary or irregularly active elderly people and the majority were very active (82.9%). 

There was no statistically significant association between the scores of the variables 

corresponding to the level of physical activity and urinary incontinence (R = 0.10, p = 0.36). 

In the variable "frequency of urinary loss" there was a statistically significant strong 

association in the categories "≤ 1 time per week" (R = 0.59, p = 0.0009) and "≥ 2 times a day" 

(R = -0, 86, p = 0.01) with positive and negative direction, respectively. It is concluded that 

the study reached the objectives outlined. There was no statistically significant association 

between the scores of the variables "physical activity level" and "urinary incontinence level". 

Among the listed variables, a statistically significant association was found in two of the 

categories of the variable frequency of urinary loss. The importance of the physical education 

teacher's role in the search for preventive actions and specialized treatments is highlighted, 

aiming at maintaining and / or improving the quality of life of incontinent elderly people. 

  

Key-words: Aging; Urinary incontinence; Health promotion.  

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal verificar si hay asociación entre el score de 

actividad física y el score de incontinencia urinaria en ancianos participantes del Proyecto 

PrevQuedas UFF. Se trata de un estudio cuantitativo transversal. La muestra de esta 

investigación no fue probabilística de conveniencia compuesta por frecuentadores ancianos 

del Proyecto Prev-Caídas UFF que identifican síntomas de incontinencia urinaria y que se 
encuadran en la investigación según los criterios de inclusión y exclusión, totalizando 

entonces a 70 participantes. Los instrumentos utilizados fueron: una ficha de anamnesis, 

compuesta por datos sociodemográficos y factores asociados a la incontinencia urinaria 

clasificados como factores obstétricos, clínicos, comportamentales, hereditarios y 

antropométricos; el Cuestionario Internacional de Actividad Física - IPAQ-SF y el 

International Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ-SF. Se realizó un análisis 

descriptivo por el cálculo de las frecuencias absoluta y relativa y análisis inferencial por la 

aplicación del test de asociación de Spearman entre las variables "nivel de incontinencia 

urinaria" y "nivel de actividad física" y éste fue repetido en cada una de las categorías de las 

variables enumeradas. Como resultado la muestra tiene destaque ancianos con edad entre 70 y 

79 años (44,3%), viudos (31,4%), blancos (58,6%), con enseñanza media completa (22,9%). 

La mayor parte no fuma (97,1%) o bebe (58,6%), no sufrió caída en el último año (65,7%), 

son hipertensos (57,1%), tiene histórico de 1 o 2 partos (50%), están con sobrepeso (44,3%) y 

no usan protector íntimo (70%), y practica actividad de estiramiento en el Proyecto (47,1%). 

En la mayoría de los casos, la incidencia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VPN) 1 y 4 años (64,4%). No hubo registro de ancianos sedentarios o irregularmente 

activos y la mayoría era muy activa (82,9%). No hubo asociación estadísticamente 

significativa entre los escores de las variables correspondientes al nivel de actividad física y 

de incontinencia urinaria (R = 0,10, p = 0,36). En la variable "frecuencia de pérdida urinaria" 

hubo asociación lineal fuerte estadísticamente significativa en las categorías "≤ 1 vez por 

semana" (R = 0,59, p = 0,0009) y "≥ 2 veces al día" (R = -0, 86, p = 0,01) con dirección 

positiva y negativa, respectivamente. Se concluye que el estudio alcanzó los objetivos 

trazados. No hubo asociación estadísticamente significativa entre los escores de las variables 

"nivel de actividad física" y "nivel de incontinencia urinaria". Entre las variables enumeradas, 

se encontró asociación estadísticamente significativa en dos de las categorías de la variable 

frecuencia de pérdida urinaria. Se destaca la importancia de la actuación del profesor de 

educación física en la búsqueda de acciones preventivas y tratamientos especializados, con el 

objetivo de mantener y / o mejorar la calidad de vida de ancianos incontinentes. 

 

 

Palabras-clave: Envejecimiento; Incontinencia urinaria; Promoción de la Salud.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos com o público idoso têm se tornado cada vez mais numerosos à medida que o 

envelhecimento populacional é um fenômeno constatado e que apresenta uma estimativa de 

progressão significativa para os próximos anos no Brasil e no mundo. Ele é definido como 

uma mudança estrutural - estreitamento da base e aumento do ápice - na pirâmide etária que 

produz um aumento proporcional das pessoas acima de determinada idade, considerada como 

definidora do início da velhice. Segundo a Organização das Nações Unidas há estimativas de 

que a população mundial de idosos passe dos atuais 841 milhões para 2 bilhões até 2050 

(ONU, 2014). No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que 

o número de idosos em 2010 era de 19,6 milhões, com expectativas de atingir 41,5 milhões 

em 2030 e 73,5 milhões em 2060 (BRASIL, 2015). 

As duas últimas décadas foram marcadas pelo envelhecimento da população brasileira, 

que contava com 7,3% de indivíduos a partir de 60 anos em 1991, 8,6% no ano 2000, 

chegando a 10,8% em 2010 (BRASIL, 2011). As projeções apontam para um aumento ainda 

maior da proporção de idosos no país em 2020 (13,67%), que representa a duplicação desta 

população em 30 anos (BRASIL, 2011). No Estado do Rio de Janeiro, a tendência de 

envelhecimento observada é ainda mais iminente. No ano de 1991, o Estado contava com 

9,3% indivíduos a partir de 60 anos de idade; no ano 2000, 10,7% e, em 2010, esse percentual 

chegou a 13% segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística (BRASIL, 2011). 

Na maioria dos países desenvolvidos, onde são considerados idosos os indivíduos a 

partir de 65 anos, o envelhecimento da população foi um processo gradual acompanhado pelo 

crescimento sócio-econômico constante durante muitas décadas. De acordo com Kalache 

(2000), a França, por exemplo, levou 115 anos para dobrar a sua população idosa, que passou 

de 7% para 14%. Por outro lado, como já visto, em aproximadamente 30 anos, a estimativa é 

de que o Brasil dobre o número de idosos.  

A exemplo de outros países em desenvolvimento, o rápido envelhecimento da 

população brasileira não acompanha o seu desenvolvimento sócio-econômico. Nota-se, então, 

que as estruturas - tanto individuais quanto coletivas - necessárias para atender as novas 

demandas desta população crescente são deficientes e se tornam insuficientes para 

manutenção da saúde e bem-estar dos idosos (PAULA, 2010).  O aumento das taxas de 

internação entre os idosos, por exemplo, representa acréscimo nos gastos em saúde. A 

população idosa representou 12,3% dentre os pacientes internados no ano de 2010, gerando 
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um gasto superior a R$ 1,3 bilhão para o sistema de saúde, segundo o IBGE (2015). Estes e 

outros elementos, portanto, caracterizam a inversão da pirâmide etária como um problema 

social (ALVES JUNIOR, 2009). 

É de fundamental importância esclarecer que a saúde é aqui compreendida como “um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doenças” (WHO, 1947. p.1). Isto implica ratificar que o estado de saúde do indivíduo é 

resultado da relação entre suas características intrínsecas e seu entorno social e físico e, neste 

sentido, seria limitado explicá-la somente pelas ciências biológicas (FARINATTI, 2013).  

O conceito de saúde traz consigo algumas características estruturais: o holismo, que 

leva em consideração o fenômeno como um todo, considerando a influência recíproca entre 

elementos; a equidade, que assume as diferenças biológicas inerentes ao ser humano 

individualmente e que reforça o valor universal que deve ser dado a todos; e a autonomia, que 

destaca a importância de capacitar indivíduos e comunidades para a tomada de decisões em 

relação à saúde e que tenham suas vontades respeitadas (FARINATTI, 2013).   

É sob esta perspectiva de saúde que a promoção da saúde se fortalece como um 

objetivo para a vida cotidiana. Partindo da perspectiva de autonomia comunitária e individual, 

a promoção da saúde se apresenta como um “conjunto de estratégias que buscariam a 

capacitação dos indivíduos [...] por meio da melhoria das condições sociais e ambientais e 

pelo incremento do nível de conhecimentos e de informação, para facilitar a adoção de modos 

de vida saudável” (FARINATTI, 2013. p.41).  

Farinatti (2013) traz como referencial teórico seis elementos que permeiam pelas 

ideias da promoção da saúde, entendidos como premissas básicas e universais deste conceito, 

especialmente para o público idoso. Elas são: educação em saúde, participação comunitária, 

desmedicalização da saúde, culpabilização da vítima, modos de vida e desenvolvimento do 

meio ambiente. Tais elementos salientam, portanto, a importância da promoção da saúde 

como “um processo que permite às pessoas o controle e a gerência de seus problemas e 

prioridades de saúde” (FARINATTI, 2013. p. 50) em ações autônomas individuais ou 

coletivas.
1
 

Apesar de ser socialmente associado a alterações negativas do estado de saúde, o 

envelhecimento não pode ser definido como uma etapa da vida demarcada somente pelo 

                                                             
1
Caso queira aprofundar a leitura sobre promoção da saúde, recomenda-se a leitura do capitulo 4 – 

Promoção da Saúde e envelhecimento: conceitos, definições e princípios do livro Envelhecimento, promoção da 

saúde e exercício: tópicos especiais em aspectos biológicos e psicossociais. Vol 1. de Paulo T. V. Farinatti  

(2013) 
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declínio de fatores bio/fisiológicos ou por marcadores cronológicos.  Ele é entendido como 

um processo natural, inerente ao ser humano e multifatorial (PAULA, 2010; ALVES JUNIOR 

2011). Segundo Lourenço (2008, p.21), "não há marcadores de qualquer natureza – sociais, 

econômicos ou biológicos - que delimitem de maneira clara, inequívoca e consensual, a 

fronteira a partir da qual um indivíduo deve ser classificado como idoso". Apesar disso, tais 

marcadores influenciam diretamente na vida destes indivíduos e a interação entre os 

elementos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais não podem sem desconsiderados 

(MACIEL, 2012). A velhice, portanto, "apresenta características diferenciadas de acordo com 

a cultura, com o tempo e com o espaço (GOLDMAN, 2009, p.29) e, por isso, “se dá de 

formas bastante variadas de lugar para lugar, de indivíduo para indivíduo” (PAULA, 2010, 

p.21). 

Sobre o envelhecimento, a saúde, o estado de fragilidade, a presença de enfermidades 

e a perda da vitalidade, Farinatti (2013) aponta dizendo:  

Ainda que não se possa negar o impacto das enfermidades para o processo de 

envelhecimento, essa posição parece insuficiente para explicar as inter-relações 

complexas que regem a saúde do idoso. No processo de mudanças que diz respeito à 

idade, uma grande parte das diferenças entre jovens e idosos não se deve a fatores 

biológicos, mas às consequências de mudanças sociais rápidas ou de políticas que 

estabelecem tratamentos diferentes entre as gerações. Isso leva a crer que a 

abordagem biomédica negligencia um ponto fundamental: o fato de que a saúde, 

traduzida pelas possibilidades de viver de maneira confortável e feliz em uma 

comunidade, é definida pela interação das circunstâncias pessoais e contextuais 

(emocionais, sociais, sensoriais, físicas etc) (FARINATTI, 2013.p.40).   

 

Segundo a OMS (2015), em seu Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, o 

envelhecimento é associado ao acumulo de uma grande variedade de danos moleculares e 

celulares. Apesar de ser um processo natural e não (necessariamente) patológico, os danos 

levam a uma perda gradual das reservas fisiológicas. Há alterações importantes nos sistemas 

tegumentar, cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, geniturinário, musculoesquelético, 

nervoso, sensorial (PAPALÉO NETTO, 2007; SMELTZER e BARE, 2011). Diante deste 

quadro, o declínio geral da capacidade intrínseca do indivíduo gera o aumento do risco de 

contaminação por doenças infecciosas e a manifestação de Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis (DCNT). Diretamente ligada ao declínio fisiológico, a diminuição das reservas 

biológicas tende a provocar alterações na qualidade de vida destes indivíduos na medida em 

que podem estar associadas à perda da autonomia e independência (PAULA, 2010). 

Uma condição bastante observada entre os idosos e diretamente associada à perda de 

independência e diminuição da qualidade de vida é a incontinência urinária (IU) (PAULA, 

2009). Ela é uma das principais síndromes geriátricas - também conhecidas como “Gigantes 



18 
 
 

 
 

da Geriatria” – junto com a incapacidade cognitiva, a iatrogenia, a instabilidade postural e a 

imobilidade (MORAES, MARINO e SANTOS, 2010; PAULA, 2009) – e é definida pela 

Sociedade Internacional de Continência (ICS) como “toda perda involuntária de urina”. A IU 

pode ser de três tipos: IU de esforço (IUE), IU de urgência (IUU) e IU mista (IUM); e sua 

classificação é feita de acordo com os sintomas da perda de urina (SOUSA, POLCHEIRA e 

CRUZ NETO, 2010). 

A IU acontece por alterações na anatomia e/ou fisiopatologia do trato urinário inferior 

e acomete ambos os sexos em todas as fases da vida, apesar de ter a idade avançada e o sexo 

feminino como fatores de risco (SOUSA, POLCHEIRA e CRUZ NETO, 2010). Em idosos, a 

prevalência estimada de incontinência urinária varia entre 17% e 31% em homens e 23% e 

63% entre as mulheres (MACIEL, 2012; NARDI, 2013; SILVA e D’ELBOUX, 2012; 

OLIVEIRA, 2012). Estudos epidemiológicos descrevem que 40% das mulheres apresentarão 

ao menos um episódio de incontinência em sua vida; e tem seu diagnóstico confirmado em 

26,6% entre mulheres entre 65 e 74 anos e 41,8% a partir dos 75 anos (VIRTUOSO, MAZO e 

MENEZES, 2011). Estes valores, contudo, podem alterar de acordo com o perfil da população 

estudada e local de realização dos estudos. 

Apesar de ser uma alteração fisiológica, a IU aproxima indivíduo incontinente de 

problemas psicossociais importantes - especialmente se forem idosos -, que podem ser a perda 

da autoestima, depressão, isolamento social, entre outras (HONÓRIO e SANTOS, 2009), 

alterando assim a dependência e a qualidade de vida (PAULA, 2009). 

Estudos ressaltam a presença de múltiplos fatores no aparecimento dos sintomas de IU 

em homens e mulheres. Dentre os fatores de risco estão a paridade, as vias do parto, histórico 

de cirurgias pélvicas, etilismo, a ingesta hídrica, o consumo de bebidas cafeinadas, o 

tabagismo e outros fatores comportamentais (MACIEL, 2012).   

A relação existente entre atividade física
2
 e IU, contudo, ainda é controversa. Se, por 

um lado, o não-sedentarismo e a prática regular de atividades físicas são entendidos como 

fatores de proteção para o aparecimento de IU (MARQUES et al, 2015; BOLINA et al, 2013; 

MENEZES, VIRTUOSO e MAZO, 2016), por outro, elas são entendidas como um fator de 

risco importante (MOURÃO et al, 2017). Em estudo realizado com idosos ativos, Virtuoso, 

                                                             
2
Atividade Física é conceituada como todo e qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 

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

CHRISTENSON, 1985), diferente de “exercício físico”, que é entendido como 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). 
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Mazo e Menezes (2011, p. 311), afirmam que “a prática de atividade física age positivamente 

no mecanismo da continência” na medida em que influenciam positivamente na manutenção 

do peso corporal pelo controle da adiposidade, assim como o treinamento de força, capaz de 

aumentar e potencializar os músculos do assoalho pélvico. Porém, outros estudos afirmam 

que a prática regular de exercício físico, principalmente o de alto impacto para as mulheres, é 

um fator de risco importante para IU, pois promovem freqüentemente o aumento da pressão 

intrabdominal no indivíduo (ARAÚJO et al, 2015; ALMEIDA e MACHADO, 2012; HIGA, 

LOPES e REIS, 2008; MOURÃO et al, 2017). Porém, como limitação, a maioria dos estudos 

tem como amostra jovens atletas de alto rendimento, idosos da comunidade (não 

necessariamente ativos) ou institucionalizados, o que dificulta qualquer tipo de comparação 

entre eles (VIRTUOSO, MAZO e MENEZES, 2011; LIMA, 2010).  

O perfil de idosos ativos com IU ainda é pouco estudado e, por isso, a associação entre 

o estilo de vida ativo e os níveis de incontinência urinária neste público não está estabelecida 

de forma clara na literatura (VIRTUOSO, MENEZES e MAZO, 2014; CAETANO, 

TAVARES e LOPES, 2007). Além disso, um artigo de revisão (CAETANO, TAVARES e 

LOPES, 2007) constatou que não há pesquisas na área da educação física que abordem estas 

temáticas e que normalmente elas são realizadas por fisioterapeutas e enfermeiros. Esta lacuna 

do conhecimento dificulta o compartilhamento de informações sobre a temática entre os 

professores de educação física e inviabiliza ações especializadas ao público incontinente 

(CAETANO, TAVARES e LOPES, 2007). 

Este estudo tem, então, como hipótese: a existência de associação entre o escore de 

atividade física executada e o escore de incontinência urinária em idosos participantes do 

Projeto PrevQuedas UFF. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1 Objetivo Geral: Verificar se há associação entre o escore de atividade física e o escore 

de incontinência urinária em idosos participantes do Projeto PrevQuedas UFF. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

 Traçar o perfil dos participantes idosos do Projeto PrevQuedas com IU; 

 Verificar o escore de IU em idosos do projeto PrevQuedas; 

 Verificar o escore de atividade física em idosos com IU do projeto PrevQuedas; 
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 Analisar a possível associação entre os escores das variáveis “nível de atividade física” 

e “nível de IU”. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Como conseqüência da transição demográfica, as políticas de saúde passaram a 

considerar a população a partir de 60 anos na definição de suas ações prioritárias. Ainda em 

1994, a Política Nacional para o Idoso sugeriu tratar o envelhecimento populacional como 

uma questão de interesse da sociedade em geral e reconheceu “a necessidade de se considerar 

as diferenças econômicas, sociais e regionais existentes no País na formulação de políticas 

direcionadas aos idosos”. No ano de 2005, o Ministério da Saúde do Brasil definiu a Agenda 

de Compromisso pela Saúde, da qual fez parte o Pacto pela Vida, que enfatizou a 

“necessidade de cuidados especiais voltados ao processo de envelhecimento”.  

Minha aproximação com o público idoso durante a graduação em Licenciatura em 

Educação Física na UFF, a entrada no programa de Residência Multiprofissional em Saúde do 

Idoso HUAP/UFF, a atuação enquanto professora no Projeto PrevQuedas UFF e a inserção no 

Grupo de Pesquisa Envelhecimento e Atividade Física (GPEAF/UFF), fez com que o tema 

envelhecimento se tornasse cada vez mais presente em minha prática profissional e mais 

instigante a cada ano. Estudar os múltiplos aspectos deste processo e sua relação com a 

pratica de atividade física, especialmente no Projeto PrevQuedas UFF (FARINATTI, 

GUIMARÃES e ALVES JUNIOR, 2013) se torna cada vez mais estimulante na medida em 

que a população idosa apresenta características influenciadas por fatores intrínsecos e 

extrínsecos que merecem atenção.     

Durante os anos de 2014 e 2015, minha experiência como residente possibilitou a 

apropriação teórico-prática a cerca da temática do envelhecimento sob uma perspectiva 

multiprofissional.  Ao longo desses dois anos, foi possível estudar, analisar, debater e 

vivenciar as múltiplas dimensões que a velhice expõe e os aspectos próprios da senescência 

entre membros de uma equipe composta por muitos profissionais, como professores de 

educação física, médicos, nutricionistas, assistentes sociais, enfermeiros e farmacêuticos. Os 

estudos realizados e disciplinas cursadas evidenciavam aspectos sociais, psicológicos, 

biológicos, comportamentais e fisiológicos dos idosos, entendidos como fundamentais para 

atuação profissional eficiente diante da heterogeneidade de alunos/pacientes em cada um dos 

possíveis espaços de atuação de um gerontólogo. 
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 Em paralelo, os campos práticos de atuação oferecidos pela Universidade 

possibilitaram colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos de acordo com o as 

características do público em questão, que iam de idosos dependentes e acamados até os mais 

ativos e completamente independentes. Dentre estes cenários de atuação, estavam o centro de 

reabilitação cardíaca, o ambulatório de Geriatria e os setores de internação masculino e 

feminino do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF); e o Projeto PrevQuedas no 

Instituto de Educação Física (IEF/UFF).  

 A incontinência urinária era uma temática recorrente nos estudos e vivências em 

muitos destes espaços. Dentre os aspectos mais eminentes estavam o enfoque psicológico e 

emocional observado no relato dos pacientes quando questionados quanto aos sintomas de 

perda de urina e os importantes e freqüentes efeitos colaterais provenientes de remédios para 

tratamento destes sintomas nos idosos. Por isso, os encaminhamentos sugeridos pela equipe 

multiprofissional diante da perda urinária almejavam uma conduta terapêutica que diminuísse 

e/ou eliminasse os agravos trazidos pelos acometidos por ela de maneira menos invasiva, 

agressiva ou constrangedora possível.    

Diante deste contexto, a IU passou a ser uma temática relevante em meus estudos e em 

minha atuação profissional, e, por isso, ganhou destaque em minhas inquietações acadêmicas.  

 A IU não era, até então, um conteúdo discutido no grupo do Projeto PrevQuedas, 

diferente de outros temas recorrentemente estudados e investigados no público idoso, como a 

hipertensão, diabetes, quedas, depressão, sarcopenia, entre outros. Por isso, em 2015, ainda 

enquanto residente, emergiu a curiosidade de levar a este público exercícios específicos para 

fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico durante as aulas oferecidas pelo projeto 

com a utilização de bolas de borracha que favoreciam contrações localizadas em atividades 

informais e lúdicas.  

Após a incorporação destes exercícios durante os minutos finais das aulas, o tema da 

IU passou a ser algo recorrente nas indagações dos alunos. A aproximação com esta temática 

passou, então, a ser cada vez maior em função da crescente demanda dos participantes do 

projeto, que apresentavam muitas dúvidas diante dela.  Fui muitas vezes abordada pelos meus 

alunos, que, curiosos, me questionavam a respeito do conceito de IU, sua etiologia e, 

principalmente sobre as maneiras de eliminar ou diminuir os sintomas de perda urinária. Eles 

eram sempre muito discretos e buscavam, individualmente, relatar sobre situações de perda 

urinária em seu dia-a-dia.   
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Apesar disto, ao realizar uma busca nas fichas de inscrição do Projeto, atentei-me para 

o fato de que poucos alunos apresentavam em seu autorrelato os sintomas de incontinência 

urinária. Começaram a surgir então, os seguintes questionamentos: Porque, apesar de 

perceberem em si sintomas de IU, os idosos não os relatavam nas fichas de inscrição? Quais 

as conseqüências da presença de IU na qualidade de vida destes idosos? Porque, mesmo sendo 

um grupo de idosos ativos e participantes de um programa de exercício físico, tantos idosos 

recorriam aos professores em busca de informações para o tratamento de IU?  

Diante de tantas dúvidas, debrucei-me sobre a literatura para alcançar algumas 

respostas e busquei a inserção no programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 

em Saúde e no Grupo de Pesquisa Envelhecimento e Atividade Física, ambos em 2016.  

Foi possível compreender que são muitos os motivos que levam à omissão da IU. 

Dentre os mais citados pela literatura estão a vergonha, a naturalização dos sintomas 

entre idosos e a falta de esclarecimento sobre seu conceito e etiologia (BENÍCIO et al, 2017; 

BOLINA et al, 2013; MARQUES et al 2015; CARVALHO, 2013; HENKES e al, 2015; 

DELLU, 2015).  

Os estudos encontrados ratificam os comportamentos observados durante a 

Residência, especialmente entre os alunos do Projeto PrevQuedas.  

Durante as oficinas do projeto, observei que o envolvimento dos alunos diante das 

atividades propostas para a eliminação dos sintomas de IU aumentou gradativamente. 

Inicialmente, muitos pareciam envergonhados e, com o passar do tempo os idosos se 

expuseram mais coletivamente através de perguntas e relatos pessoais, o que foi interpretado 

como uma aparente diminuição do desconforto sobre a temática. Foi possível eliminar 

dúvidas e relatar experiências diárias de perda de urina através da naturalização de termos e 

expressões relacionadas ao processo de micção e evacuação poucos faladas no cotidiano, 

como “xixi”, “fazer xixi na calça”, entre outras; e do estímulo à participação nas atividades.  

A vergonha aparecia como uma forte justificativa de omissão dos sintomas de IU entre 

eles. Durante as aulas, os alunos relatavam associar empiricamente o fato de perderem urina 

com o aumento de limitações, o uso de fraldas e perda de dependência e autonomia, como se a 

IU representasse um elemento indicador de declínio de suas capacidades físicas, o que lhes 

causava vergonha e constrangimento. Sob esta perspectiva, apesar de não ser uma condição 

diretamente ligada ao óbito, ela aproxima indivíduo incontinente de problemas psicossociais 

importantes que alteram substancialmente sua qualidade de vida pela perda da autoestima, 
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alteração na vida sexual, aparecimento de sintomas depressivos e isolamento social (BOLINA 

et al, 2013; CARVALHO, 2013; HENKES et al, 2015; DELLU, 2015; OLIVEIRA, 2012). 

Outro elemento também observado em conversas informais e comentários 

relacionados a perdas miccionais foi que a maioria dos idosos demonstrava não compreender 

muito bem a relação de seus órgãos com sua função durante o processo de micção. Alguns 

deles, por exemplo, se mostraram surpresos ao saberem que a eliminação da urina acontece 

pela uretra e não pelo canal vaginal nas mulheres, como imaginavam. Neste sentido, a escolha 

pela utilização de uma linguagem clara e inteligível foi primordial para uma melhor 

compreensão diante da temática entre eles. O trabalho com a comunidade e o fato de estar 

diante de um grupo heterogêneo sugere a socialização de informações de maneira acessível e 

que facilite a compreensão pelos usuários (BOLINA et al, 2013).  

Eles também relataram a falta de esclarecimento sobre o conceito da IU e seus 

possíveis tratamentos, que era muitas vezes era condicionada/associada ao uso de protetores 

(como absorventes, fraldas geriátricas e panos), como se a falta de necessidade de utilizá-los 

descaracterizasse a doença. Estudos apontam que a falta de conhecimento dos sintomas de IU 

desestimula a procura por tratamentos especializados (HENKES et al, 2015) o que, associado 

à falta de esclarecimento sobre tratamentos e intervenções possíveis para prevenção e 

eliminação dos sintomas, dificulta o seu diagnóstico precoce (BENÍCIO et al, 2017; BOLINA 

et al, 2013; MARQUES et al 2015; CARVALHO, 2013; HENKES e al, 2015; DELLU, 

2015).  

Outro elemento encontrado na literatura e também observado entre os idosos foi a 

naturalização da IU, entendida por muitos deles como parte do processo de envelhecimento e 

inerente às idades mais avançadas. Falas como “ih, minha filha, mas isso é normal! A gente já 

ta velho e todo velho faz xixi na calça” ou “quando chego em casa preciso sair correndo pra 

ir ao banheiro, senão sai tudo! Mas acho isso normal pra minha idade!” eram freqüentes. 

Apesar disto, eles se incomodam com odor oriundo da urina perdida e se sentem 

constrangidos com a possibilidade de que alguém perceba que houve vazamento urinário.  

Portanto, naturalizam o fato de perderem urina, mas não suas conseqüências diante dela.  Este 

pode ser mais um dos motivos que inibe os relatos de perda de urina e afastam os indivíduos a 

procurarem tratamento, assim como sugere a literatura (BOLINA et al, 2013; MARQUES et 

al, 2015; CARVALHO, 2013/ HENKES et al, 2015; DELLU, 2015). Apesar de um terço da 

população relatar sintomas de IU, apenas 50% desta procura os serviços de saúde por este 

motivo (BOLINA et al, 2013).   
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Além destas, outras causas podem ser apontadas como justificativas para o 

subdiagnóstico de IU, tais como: medo e desconforto em serem examinadas (HENKES et al, 

2015); a possível adaptação a esta condição na fase inicial dos sintomas (DELLU, 2015); o 

fato de priorizarem o tratamento e controle de comorbidades tidas como mais graves e 

comuns ao envelhecimento (como hipertensão, diabetes mellitus)
 
(HENKES et al, 2015); e a 

falta de conhecimento dos profissionais da saúde sobre fatores associados
 
(BOLINA et al, 

2013).  

Diante do cenário descrito, percebe-se que as relações estabelecidas no indivíduo com 

IU extrapolam as alterações fisiológicas do envelhecimento, envolvendo também os aspectos 

psicológicos, conjugais e sociais diretamente ligados a ela e a maneira com que ela é 

percebida pelos idosos. Neste sentido, o trabalho multidisciplinar tem papel fundamental na 

prevenção e tratamento da IU (SILVA, FERREIRA e ALVES, 2014) na medida em que 

considera as múltiplas dimensões do indivíduo e, conjuntamente, elabora estratégias para 

contribuir para melhora da qualidade de vida (HENKES et al, 2015). 

Apesar das constantes avaliações e coletas de dados existentes ao longo dos anos no 

Projeto PrevQuedas, ainda não foi possível realizar uma análise a respeito dos índices de IU 

neste público e, tão pouco da relação entre a IU e os níveis de atividade física praticada pelos 

participantes dentro e fora do Projeto. Constata-se, portanto, a relevância de estudos que 

busquem compreender melhor a relação entre a IU e atividade física em idosos, visando 

resultados que contribuam para a prática dos professores de educação física e outros 

profissionais de saúde, almejando cuidado e orientação eficaz ao paciente. Além disto, esta 

pesquisa possibilita o direcionamento de ações qualificadas para o público incontinente dentro 

do Projeto PrevQuedas, como a elaboração de oficinas específicas para o tratamento e 

prevenção de IU através da prática de exercícios físicos e educação em saúde.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo contribuir para a melhor compreensão dos fatores 

relacionados ao envelhecimento e a incontinência urinária. Levando em consideração as 

múltiplas dimensões deste processo, são explanados alguns aspectos populacionais, sociais, 

psicológicos e fisiológicos que permeiam por este tema. Em destaque neste trabalho, a 

incontinência urinária foi descrita com detalhes que a caracterizassem e facilitassem o 

entendimento desde fenômeno. 

 

2.1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO  

 

O envelhecimento da população mundial e a alteração da pirâmide etária emergem 

como característica marcante do século XX (ALVES JUNIOR, 2009). Ocasionado pela 

combinação entre a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade e o aumento da 

expectativa de vida e o estímulo a diminuição da taxa de fecundidade (ALVES JÚNIOR, 

2009; PAULA, 2010), o fenômeno da transição demográfica é percebido de forma 

preocupante em todo o mundo na medida em que a necessidade de adaptação à nova estrutura 

social e a criação de novas políticas públicas que acompanhem as demandas futuras é cada 

vez mais evidente. 

Diante das estimativas sobre o envelhecimento populacional (BRASIL, 2011), torna-

se fundamental a criação de políticas públicas que se adaptem às necessidades específicas do 

perfil da população crescente no país e que já demonstra afetar os setores econômicos e de 

saúde (PAULA, 2010). 

Algumas ações públicas começam a surgir especialmente para o público idoso nos 

anos 90. Desde 1994, com a criação da Política Nacional do Idoso (PNI), os idosos são 

legalmente assegurados quanto aos seus direitos, já que este documento busca promover 

autonomia, integração e participação efetiva deste indivíduo na sociedade. Ela sugere tratar o 

envelhecimento populacional como uma questão de interesse da sociedade em geral e 

reconhece "a necessidade de se considerar as diferenças econômicas, sociais e regionais 

existentes no País na formulação de políticas direcionadas aos idosos". Em 1999, a Política 

Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), apresenta como característica básica o tema da promoção 

de um envelhecimento saudável e trata como prioridade a independência dos indivíduos por 

meio de ações que orientam os idosos em relação às suas capacidades funcionais, prevenção 
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de doenças, recuperação e reabilitação. O Estatuto do Idoso, formulado em 2003, é destinado 

à regulamentação dos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Já a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) instituída em 2006, tem o objetivo 

de recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, 

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Apesar da criação das referidas políticas públicas, algumas peculiaridades são 

facilmente observadas em nosso cotidiano. Práticas preconceituosas, determinações 

contraditórias e condutas discriminatórias fazem parte do dia a dia deste público. É possível 

constatar que, apesar do Estatuto do Idoso (2003) estabelecer 60 anos como a idade que 

caracteriza o cidadão como idoso, a gratuidade em transportes públicos só é uma realidade 

para esta população a partir dos 65 anos. Para Maciel (2012), velhice é vista com dificuldade 

pela sociedade e a população é cruel com a caracterização esta fase da vida e com aqueles que 

passam por ela. Neste período as perdas e decréscimos são evidenciados e se tornam 

características marcantes, associando-as a uma fase extremamente negativa na cultura que 

estamos inseridos (COELHO et al, 2010). Neste sentido, todos pretendem viver cada vez 

mais, mas ninguém quer se sentir velho. 

A aposentadoria é, muitas vezes, um marco importante na vida dos idosos. Em uma 

sociedade capitalista aonde o trabalho conduz os planos individuais do ser humano desde a 

adolescência - com a escolha da profissão a ser seguida ao longo da vida-, a saída do mercado 

de trabalho os impõe um novo significado social (COELHO et al, 2010). Ela pode ser 

compreendida como o momento de libertação das obrigações de trabalho e, portanto, 

oportuno para a prática do lazer; ou um episódio que se associa à incapacidade de realizar 

tarefas formais, o desqualifica enquanto cidadão e aproxima o indivíduo do isolamento social 

(PAULA, 2010). 

O estudo das questões de gênero permite a melhor compreensão diante das 

discrepâncias entre homens e mulheres na sociedade e evidencia que o que os diferencia não 

são questões exclusivamente biológicas. A cultura, enquanto resultado das relações sociais, 

constrói a história de um povo em determinado tempo e espaço e norteia papéis, padrões e 

valores (FIGUEIREDO et al, 2007). Neste sentido, é inegável perceber que o processo de 

envelhecimento também é afetado pelas questões de gênero e que homens e mulheres 

envelhecem de maneiras diferentes de acordo com as expectativas socialmente criadas diante 

de seus papéis sociais.      
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Por aspectos próprios da cultura patriarcal, idosos do sexo masculino são mais 

afetados negativamente pela aposentadoria. A baixa autoestima é evidenciada pelo 

afastamento do espaço público característico do homem adulto, que exerce este papel desde o 

casamento ao se tornar responsável pela estrutura e estabilidade financeira da família. As 

funções masculinas historicamente exercidas fora do ambiente privado do lar passam a não 

fazer parte do seu cotidiano e, diante disso, ele perde seu poder social. As relações afetivas 

são alteradas e os encontros diários com colegas de trabalho deixam de acontecer, assim como 

a utilização de outros espaços fora do ambiente de casa (ESPÍRITO SANTO, GÓES e 

CHIBANTE, 2014). O cenário de distanciamento social, progressiva perda dos papéis sociais 

e alteração dos processos de comunicação, predispõem o aparecimento de um quadro de 

patologias associadas como a ansiedade, depressão, insônia, entre outras (PAULA, 2010).  

Já para as mulheres, o ambiente privado do lar lhes parece familiar. Figueiredo e 

colaboradores (2007) alegam que  

as discriminações determinadas pelas questões de gênero acabam por definir valores 

entre homens e mulheres na sociedade e que apontam o espaço doméstico como um 

espaço próprio do feminino, até mesmo para as mulheres que trabalharam fora de 

casa, mas que têm no recinto do lar suas obrigações em outra jornada de trabalho, 

que por sua vez também é um trabalho eminentemente feminino (p.424). 

 

Circunstância freqüente entre as mulheres idosas é a "síndrome do ninho vazio" 

(GOLDENBERG, 2015). Ela é caracterizada pelo sentimento de solidão da mãe após a saída 

dos filhos do ambiente de casa. Assim como os homens diante da aposentadoria, a mulher 

deixa de desempenhar o papel socialmente atribuído a ela enquanto responsável pelo cuidado 

da casa, criação e educação dos filhos. Diante dos resultados de suas respectivas pesquisas, 

Figueiredo et al (2007) e Goldenberg (2015) compactuam com a idéia de que, diferente do 

papel desempenhado pelos homens, as mulheres apresentam reações diferentes quando 

extrapolam o ambiente privado do lar e passam a pertencer também aos espaços públicos em 

busca de liberdade e autonomia.   

Elementos como este influem diretamente na saúde dos idosos. Este fato pode 

explicar, por exemplo, a maior participação de mulheres em grupos de atividades em 

ambientes externos que estimulem a socialização entre as pessoas em espaços incomuns e a 

prática de atividades de lazer entre diferentes grupos sociais como forma de auto-cuidado e 

busca de uma vida ativa e saudável. Diante disto, tanto para homens quando para mulheres, é 

possível reconhecer que não há somente uma maneira de se aposentar, mas é necessário 

admitir que ela representa uma importante fase de transição na vida do idoso e que recebe 
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influência das experiências já vividas e da expectativa depositada diante dela(ESPÍRITO 

SANTO; GÓES; CHIBANTE, 2014). 

A heterogeneidade do envelhecimento é um elemento marcante que merece destaque. 

Goldman (2009. p.30) se manifesta apontando que  

as condições objetivas de vida da população interferem diretamente sobre o 

envelhecimento, tanto no aumento quantitativo da expectativa de vida quanto na 

qualidade oferecida pelas políticas sociais, principalmente nas áreas de saúde, da 

providência e da assistência, aos que envelhecem. 

 

A discrepante diferença entre classes sociais no Brasil interfere na vida do ser humano 

desde o seu nascimento. A desigualdade na distribuição de renda acarreta uma clara distinção 

entre os indivíduos e na oferta e qualidade dos serviços básicos prestados à população, como a 

saúde, educação, saneamento básico, moradia e transporte. Este fato reflete no processo de 

envelhecimento de maneira enfática, a ponto de caracterizar o indivíduo no que tange os 

aspectos fisiológicos, estéticos, psicológicos, cognitivos e funcionais, como ratifica Goldman 

(2009. p.32) ao dizer que:  

O envelhecimento, portanto, mesmo se referindo a uma faixa etária determinada, 

tem suas especificidades marcadas pela posição de classe social, pela cultura e pelas 

condições socioeconômicas e sanitárias individuais e/ou coletivas da região, daí a 

necessidade em se circunscrever a velhice à conjuntura sociocultural para iniciar 

qualquer estudo. 

 

É possível reconhecer que os grandes centros urbanos, especialmente o sul e o sudeste, 

e as camadas mais ricas da população têm melhores condições de enfrentar as dificuldades 

advindas do envelhecimento com mais conforto e dignidade se comparados àqueles que se 

encontram marginalizados pela sociedade e se mantêm com uma renda limitada à 

aposentadoria e dependentes dos serviços prestados pelo Estado (GOLDMAN, 2009).  

Este panorama abre a perspectiva de aparecimento de um cenário claro para Alves 

Junior (2009. p. 17-18). 

A velhice contemporânea continua dividida entre dois pólos distintos. O primeiro 

representado pela figura do aposentado ativo, que sabe envelhecer, capaz de 

aproveitar a vida e ainda ser útil na sociedade. No outro pólo a velhice é apresentada 

pela decrepitude, dependência, estado em que a solidão e o isolamento seriam as 

marcas que a melhor representam. 

Diante disto, acredita-se que "mais importante do que acrescentar anos à vida é, ao 

nosso entender, dar qualidade a esse tempo. Para que ele realmente valha a pena" 

(GOLDMAN, 2009. p. 32). Para que isso seja possível é necessário salientar a influência dos 

fatores extrínsecos associados às alterações fisiológicas inerentes ao envelhecimento.   

Apesar de algumas manifestações somáticas serem caracterizadas durante a velhice - 

como a calvície; redução da capacidade funcional e de trabalho; e perdas psicológicas e 
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motoras - elas ocorrem em grande escala a partir da terceira década de vida, ainda na fase 

adulta (MACIEL, 2012). Algumas dessas alterações são decorrentes do envelhecimento 

fisiológico normal, caracterizado pelo envelhecimento sincrônico dos órgãos e tecidos 

corpóreos, e outras configuram um comportamento patológico, caracterizado pela 

insuficiência funcional de algum órgão ou sistema (PAULA, 2009). 

Ao longo da vida há uma diminuição significativa do número de neurônios.  Esse 

declínio leva à redução irregular do tamanho e do peso cerebral, o que afeta a força do 

impulso nervoso. No córtex, por exemplo, a perda está entre 10% e 20% entre os 20 e 90 

anos,enquanto em outras áreas ela pode chegar aos 50% (GALLAHUE, OZMUN e 

GOODWAY, 2013).  

O sistema vascular sofre algumas modificações em sua estrutura e composição que 

podem afetar a sua função (PAULA, 2010), a exemplo da arteriosclerose
3
, resultado do 

aumento da rigidez na parede das artérias e débito da capacidade elástica, e que faz parte do 

processo normal de envelhecimento (GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013).  

Segundo Haywood e Getchell (2010) o sistema sensorial dos idosos também sofre 

alterações importantes que influenciam diretamente no dia a dia dos indivíduos. "As 

sensações de paladar, olfato, visão e audição diminuem em proporções individualizadas nos 

idosos" (DORES, 2009. p.164). Em particular, porém, os sistemas visual, auditivo e 

proprioceptivo são fundamentais na execução motora (DORES, 2009). 

Alterações importantes alteram a composição corporal dos idosos. De uma maneira 

geral "ocorre a diminuição lenta e progressiva da massa muscular, um aumento gradativo no 

percentual de gordura corporal, diminuição da densidade óssea e perda hídrica, as custas, 

essencialmente da água corporal intracelular" (DORES, 2009. p.164).  

No sistema esquelético, por exemplo, a taxa de perda da massa óssea é de 0,3%/ano 

em homens entre 50 e 60 anos e 1%/ano entre mulheres de 45 a 75 anos (PAULA, 2010). O 

idoso, porém, têm 7 vezes mais materiais inorgânicos se comparado a uma criança, o que 

torna o osso mais poroso, fraco e sujeito a micro-fraturas (HAYWOOD; GETCHELL, 2010).   

Entre a quarta e quinta décadas de vida há perda de 5% de massa magra, gerando 

perda de massa muscular e força, o que caracteriza a sarcopenia. Este valor, porém, tende a 

aumentar a partir dos 65 anos - predominantemente nos membros inferiores (PAULA, 2010) e 

pode chegar até 30% aos 80 anos (HAYWOOD; GETCHELL, 2010). Além da perda de força, 

                                                             
3
A arteriosclerose não pode ser confundida com a aterosclerose. A segunda é uma patológica no sistema 

vascular e tem relação direta com o acúmulo adiposo dentro das artérias. 
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há uma alteração expressiva no número, tamanho e tipo de fibras musculares a partir dos 50 

anos, o que significa um número menor de fibras de contração rápida no organismo e 

respostas musculares mais lentas em situações do dia a dia, como um tropeção (HAYWOOD; 

GETCHELL, 2010). Para Matsudo, Matsudo e Barros Neto (2000) "a perda da massa 

muscular e conseqüentemente da força muscular é [...] a principal responsável pela 

deterioração na mobilidade e na capacidade funcional do indivíduo que está envelhecendo" 

(p.25). 

Pela redistribuição do tecido adiposo, há uma tendência a diminuição deste tecido nos 

membros, centralização da gordura e aumento da circunferência abdominal (MATSUDO, 

MATSUDO e BARROS NETO, 2000), fator que está intimamente ligado a alterações 

metabólicas e ao desencadeamento de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus (DORES, 

2009).   

Outro exemplo de alteração fisiológica inerente ao envelhecimento ocorre nos órgãos 

e tecidos envolvidos no processo de micção. Associados a fatores extrínsecos, tais 

modificações podem conduzir ao aparecimento sintomas mais ou menos severos, como o da 

perna involuntária de urina, o que caracteriza um cenário de incontinência urinária.  

 

2.2 A INCONTINÊNCIA URINÁRIA  

 

 A musculatura do assoalho pélvico (MAP) é uma estrutura composta por camadas 

sobrepostas de tecido muscular e conjuntivo que, juntas, são atuam positivamente na 

manutenção da posição dos órgãos abdominais e pélvicos e controle dos esfíncteres do reto, 

das vias urinárias e genitais. Por isso, ela tem como função o suporte visceral e manutenção 

da continência (VIRTUOSO, 2011; KRUGER, 2014). 

Ela é dividida didaticamente em 2 grupos de musculatura e esfíncteres: o diafragma 

pélvico, o diafragma urogenital. O primeiro (Figura1) representa a camada mais interna da 

MAP e é composto pelos músculos elevadores do ânus (MEA), músculo coccígeo e suas 

fáscias de revestimento. O MEA é subdividido em três: músculo pubococcígeo, músculo 

iliococcígeo e músculo puborretal. Ele tem como ação o amparo dos órgãos pélvicos e é o 

principal responsável pela manutenção do hiato urogenital e contração reflexa em resposta ao 

aumento da pressão abdominal, já que, por ser constituído de 70% de musculatura do tipo I e 

30% de fibras do tipo II, é capaz de realizar contrações lentas por longos períodos sem fadiga 
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e contrair rapidamente em resposta ao aumento súbito de pressão intra-abdominal (KRUGER, 

2014). 

Figura 1– Localização dos músculos do diafragma pélvico. 

 
Fonte: Sobotta (2000) 

 

O diafragma urogenital (Figura 2) equivale a mais externa da MAP, localizado no 

períneo anterior, logo, atravessado pela uretra. É formado anteriormente pelos músculos 

transverso superficial e profundo do períneo, isquiocavernoso, bulboesponjoso e esfíncter 

uretral; e posteriormente pelo esfíncter anal. Ele tem como função básica a sustentação do 

assoalho pélvico durante o aumento de pressão intra-abdominal e o mecanismo de fechamento 

uretral e anal.   

Figura 2 – Localização dos músculos do diafragma urogenital 

 
Fonte: Sobotta (2000) 
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Outra estrutura importante localizada superficialmente no assoalho pélvico é o 

períneo. Seu formato lembra um lozângulo e é habitualmente dividido em dois: anteriormente 

o trígono urogenital e posteriormente o trígono anal (Figura 3).  

 

Figura 3- Localização o períneo masculino e feminino. 

 
Fonte: Blog Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia. Disponível em: 

http://fisiourogo.blogspot.com.br/2013/05/assoalho-pelvico.html?m=1 

 

Esta estrutura é de fundamental importância para a manutenção da resistência do 

assoalho pélvico. No centro dela está localizado o corpo perineal, um nódulo compacto com 

1,5 cm, em frente à margem anal (VIRTUOSO, 2011), capaz de suportar todas as outras 

camadas (LUZ et al, 2011). 

Segundo Virtuoso (2011. p. 28), assim como a musculatura abdominal, 

“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, aumentando a pressão da uretra, 

evitando o escape de urina”. 

 

A qualidade da continência e da miccão depende da manutenção do equilíbrio entre as 

forças de expulsão e retenção urinária, ou seja, a pressão intrauretral precisa ser superior à 

pressão intravesical tanto em repouso quanto durante os esforços (VIRTUOSO, 2011; 

KRUGER, 2014). Para que isso seja possível, é necessário que o funcionamento do músculo 

detrusor e as estruturas uretrais estejam preservadas e atuem de maneira coordenada. O 

aumento da pressão intraabdominal e das contrações vesicais são entendidos como forças de 

expulsão, pois favorem a liberação da urina pela uretra. Ao contrário, as forças de retenção 

são mecanismos que previnem a eliminação urinária, como a tonicidade do esfíncter uretral 

liso e estriado, posição e configuração do colo vesical. (LUZ et al, 2011) 
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Apesar de ser uma estrutura rígida e complexa, a MAP está sujeita ao 

enfraquecimento, especialmente nas mulheres. Oscilações extremas e freqüentes na pressão 

intra-abdominal favorecem o enfraquecimento do tecido conjuntivo ou geram uma lesão na 

MAP. Outros estresses como traumatismos obstétricos, alterações hormonais e o avanço da 

idade também interferem negativamente na funcionalidade da continência e em casos 

extremos, a musculatura pode ser tornar insuficiente e ter como conseqüência o prolapso de 

órgão pélvicos (CHUMACHER, SCHUNKE, SCHULTE, 2013; LUZ et al, 2011).  

Mesmo na ausência de doenças, o trato urinário inferior pode apresentar alterações 

relacionadas ao envelhecimento. Com o avançar a idade, a bexiga é afetada pela redução da 

capacidade vesical, hiperatividade e redução da contratibilidade do detrusor e aumento do 

volume residual; já a uretra é acometida pela redução da pressão de fechamento uretral e; a 

próstata pelo seu aumento de volume (PAULA, 2009; MACIEL, 2012). Além disto, são 

observados eventos importantes em idosos, como o aumento da produção noturna de urina, a 

redução da produção de estrógeno na mulher e o aumento da incidência de infecções 

recorrentes (MACIEL, 2012). 

O contexto exposto evidencia particularidades intrínsecas e extrínsecas que agem na 

MAP e atingem negativamente a manutenção da continência. Estes fatores favorecem o 

aparecimento de sintomas de perda urinária e caracterizam um quadro de incontinência 

urinária (IU).    

Ao contrário do que muitos pensam a IU não é uma patologia. Ela é caracterizada 

como um sintoma e um sinal de disfunção vesical e/ou do mecanismo esfincteriano uretral 

(TAMANINI et al, 2004). Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS), a IU é 

conceituada como “qualquer perda involuntária de urina” (ABRAMS, 2003) e pode ser 

transitória ou estabelecida (MACIEL, 2012). A primeira é identificada quando não há 

alterações no trato urinário inferior e é provocada por eventos clínicos agudos, como o 

delirium, restrição da mobilidade, infecção urinária, medicamentos, entre outros. Já a IU 

estabelecida é caracterizada pelo aparecimento desta condição em associação com 

mecanismos fisiopatológicos, como obstrução vesical, distúrbios funcionais, alteração da 

pressão vesical ou hipo/hipertatividade do músculo detrusor (MACIEL, 2012). 

  A IU é classificada de acordo com os sintomas observados, o que valoriza o relato 

dos pacientes e torna facultativa a avaliação clínica para caracterização da perda (OLIVEIRA, 

2012). Ela pode ser entendida como: incontinência urinária de esforço (IUE) quando a perda 

involuntária de urina se relaciona a esforços que promovam aumento da pressão abdominal 



34 
 
 

 
 

(como tossir, mudar de decúbito, rir, espirrar), geralmente causada pela hipermobilidade do 

colo vesical ou por insuficiência esfincteriana; incontinência urinária de urgência (IUU), 

ocasionada pela hiperatividade do músculo detrusor e freqüentemente acompanhada de 

aumento de freqüência miccional diária e noctúria, em geral, acompanhada ou procedida 

imediatamente de urgência miccional; e incontinência urinária mista (IUM), quando nos 

sintomas de perda urinária encontram-se perdas tanto por esforço quanto por urgência 

(SOUSA, POLCHEIRA e CRUZ NETO, 2010; OLIVEIRA, 2012). 

A noctúra é entendida como o despertar noturno pela necessidade de urinar queixa de 

ou relato de micções durante uma noite de sono. (ABRAMS et al, 2003). Apesar de são ser 

um consenso, estudos apontam que a freqüência normal de ocorrência deste evento é de uma 

vez por noite (MACIEL, 2012; PAULA, 2009; OLIVEIRA, 2012) e que a freqüência de duas 

ou mais vezes por noite aumenta significativamente o desconforto e o risco de quedas 

(PAULA, 2009). Eventos de noctúria são muito comuns e se tornam mais freqüentes com o 

avançar da idade e pode atingir até 60% da população de idosos. Assim como a IU, a noctúra 

é erroneamente naturalizada (tanto por pacientes quanto pelos médicos) como evento inerente 

ao envelhecimento (OLIVEIRA, 2012), o que dificulta seu diagnóstico e diminuição das 

conseqüências negativas desta condição (MACIEL, 2012).   

Para o diagnóstico de IU, importantes também são os exames físicos realizados pelo 

médico, o exame de urina e o resgate da história do pacientes com fatores associados à IU 

(MACIEL, 2012). Ela é uma condição que acomete todas as idades e ambos os sexos, porém, 

sua prevalência é maior em mulheres e é mais freqüente quanto mais velho é o indivíduo. 

Segundo o Tratado de Geriatria e Gerontologia (MACIEL, 2012), os sintomas de IU estão 

presentes em 23% à 32% de mulheres e de 17% à 21% nos homens.  

A literatura ainda apresenta poucos estudos com investigações a respeito do perfil de 

idosos fisicamente ativos com incontinência urinária. Os mais encontrados são realizados em 

idosos na comunidade (não necessariamente ativos) ou institucionalizados e em adultos atletas 

de modalidades com alto nível de impacto. A prevalência de IU urinária nesses estudos varia 

entre 8% e 60% (BOLINA et al, 2013; MARQUES et al, 2015; MOURÃO et al, 2017; 

SILVA e D’ELBOUX, 2012; SILVA, SOLER e WYSOCKI, 2017) e dependem 

especialmente da idade, sexo, fatores comportamentais e hábitos de vida da amostra estudada. 

Mulheres adultas incontinentes praticantes de jump tiveram prevalência de 37,5% 

(ALMEIDA E MACHADO, 2012); em um grupo de atletas de modalidade de alto impacto, 

constatou-se que 76% das mulheres eram incontinentes (ARAÚJO et al, 2015);  20,4% 
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freqüentadoras adultas de uma clínica em São Paulo apresentaram relatos de perda de urina 

(DELLU, 2015); 26,9% dos idosos latinos ativos avaliados em estudo tiveram o mesmo 

diagnóstico (SMITH et al, 2010); um estudo de base populacional encontrou valores 

próximos de 26% (TAMANINI et al 2009); idosas freqüentadoras de um centro-dia 

apresentaram valores maiores de comparado aos outros estudos descritos, pois 40,9% delas 

tem IU (CARVALHO et al, 2014).  

Quanto aos possíveis tratamentos para IU, é sugerido ele seja realizado por uma 

equipe multiprofissional (MACIEL, 2012; ABRAMS et al, 2003). A Diretriz de Incontinência 

Urinária (2012) encoraja a utilização prioritária de intervenções simples e de baixo risco antes 

de partir para as de risco aumentado. Isto envolve o planejamento adequado de acordo com as 

particularidades de cada tipo de incontinência através da introdução de uma terapêutica que 

priorize o tratamento não farmacológico, seguido do farmacológico e, em última instância, o 

procedimento cirúrgico (MACIEL, 2012). 

Como possibilidades de tratamento não farmacológico estão a alteração no estilo de 

vida do paciente e a intervenção com terapias comportamentais. A primeira alternativa 

envolve a eliminação ou diminuição das condições que exacerbam ou predispõe a IU. Entre os 

procedimentos a serem tomados, está o tratamento de doenças de base ou alterações 

cognitivas, como diabetes, insuficiência cardíaca, demência, distúrbio do sono, doença 

pulmonar obstrutiva crônica. Para isso, fundamentais são as alterações comportamentais 

sugeridas pela literatura, como a redução do peso corporal, ajuste da quantidade e distribuição 

de líquidos ingeridos diariamente, suspensão da ingestão de bebidas alcoólicas e cafeinadas e 

cigarros (MACIEL, 2012; SACOMANI et al, 2012). As terapias comportamentais são mais 

indicadas para a IUE e IUM e incluem o tratamento vesical e exercícios específicos para 

assoalho pélvico como primeira linha de tratamento (SACOMANI et al, 2012). São muitas as 

técnicas possíveis para o fortalecimento do assoalho pélvico e incluem os exercícios de Kegel, 

cones vaginais, biofeedback e eletroestimulação (PAULA, 2009; MACIEL, 2012). Sugere-se 

que os programas de treinamento supervisionado de MAP sejam os mais intensos possíveis, 

tenham duração de pelo menos três meses e que sejam realizados tanto individual quanto 

coletivamente, assim como em homens submetidos à prostectomia radical (SACOMANI, 

2012). 

O tratamento farmacológico envolve a prescrição de medicamentos como os 

anticolinérgicos, que são os mais utilizados e que bloqueiam os receptores muscarínicos do 

músculo detrusor; os agonistas alfa-adrenérgicos, que estimulam a contração da musculatura 
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uretral e; os antagonistas alfa-adrenérgicos, indicado para homens com bexiga hiperativa 

(MACIEL, 2012).  

O tratamento cirúrgico deve ser analisado com cautela pelo médico e seu paciente. 

Após a discussão sobre o propósito do procedimento e seus riscos, a cirurgia deve ser 

realizada por um médico especialista aptos para utilizar a técnica e materiais adequados ao 

caso clínico em questão, além de ser capaz de compartilhar os resultados obtidos com seus 

pacientes (SACOMANI et al, 2012). 

Um estudo de revisão (PINCILI e MOCCELLIN, 2014) evidenciou a falta de 

padronização na literatura sobre a intervenção mais adequada para tratamento e prevenção de 

IU em idosas. Como resultados, 8 estudos foram analisados e eram oriundos dos EUA e 

Austrália entre 2004 e 2012. Dentre as estratégias observadas, encontram-se as que envolvem 

a educação em saúde como estratégia de promoção da saúde pela utilização de panfletos, 

vídeos e discussões; a prática regular de caminhadas como fator de proteção para IU e; o 

fortalecimento MAP para tratar e prevenir os sintomas de IU. O estudo sugere a elaboração de 

bons protocolos que possibilitem o melhor direcionamento de ações especializadas para este 

público.  

São muitos os fatores que influenciam no aparecimento da IU. Em mulheres, os 

fatores de risco associados a esta condição têm múltiplas origens e permeiam por riscos 

ginecológicos, obstétricos, clínicos, comportamentais, hereditários e antropométricos 

(VIRTUOSO, MENEZES e MAZO, 2014). Um artigo de revisão (HIGA, LOPES e REIS, 

2008), aponta que os fatores de risco de IU em mulheres mais encontrados na literatura são a 

idade, a obesidade, a paridade, o tipo de parto, o uso de anestesia no parto, o peso do recém 

nascido, a menopausa, as cirurgias ginecológicas, a constipação intestinal, as doenças 

crônicas, os fatores hereditários, o tabagismo e os exercícios físicos.  Em outras pesquisas 

foram encontradas ainda fatores de risco: o consumo de álcool e cafeína, a hipertensão 

arterial, a diabetes, o sobrepeso, a raça, entre outros (VIRTUOSO, MENESES, MAZO, 2014; 

ARAÚJO et al, 2015; TAMANINI et al, 2009).  

A idade é um dos principais fatores de risco para IU, visto que há maior exposição a 

alterações fisiológicas e hormonais decorrentes do envelhecimento, além dos fatores 

comportamentais (CARVALHO et al, 2014), como exemplificado anteriormente.  

 Estudos apontam que baixos níveis de escolaridade estão associados com maior 

incidência de IU (CARVALHO et al, 2014; MARQUES et al, 2015; MOURÃO et al, 2017) e 
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que a ausência de escolaridade está relacionada a maior chance de um indivíduo ter IU 

(BOLINA  et al, 2013).  

Tabagismo é um hábito de vida associado à IU, pois a maior quantidade de tabaco no 

organismo leva à deficiência de estrógeno; além de aumentar os eventos de tosse - o que 

favorece ao aumento recorrente da pressão intrabdominal -, condições que podem levar à IU 

(SILVA, SOLER e WYSOCKI, 2017).  

A queda, evento freqüente entre idoso, tem como fator de risco a IU (ROSA e BRAZ, 

2016). Sobre esse evento, entende-se que incontinentes são acometidos por alterações pélvicas 

musculoesqueléticas que interferem negativamente na manutenção do equilíbrio postural e 

que, associadas às urgências miccionais, ao aumento da diurese e noctúria e às condições 

ambientais, favorecem a ocorrência de quedas (ROSA e BRAZ, 2016). 

Outro destaque dado pela literatura se refere à paridade e vias do parto enquanto 

fatores de risco para IU entre as mulheres. Há estudos que ratificam a paridade como fator de 

risco (SILVA, SOLER, WYSOCKI, 2017) e apontam que mulheres não nulíparas tem maior 

chance de ter IU, especialmente as que tiveram 2 partos ou mais (ALMEIDA e MACHADO, 

2012; DANFORTH et al, 2006).  

Quanto ao estado nutricional dos indivíduos, estudos apontam que o sobrepeso e 

obesidade alteram negativamente o mecanismo do trato urinário (CARVALHO et al, 2014; 

MOURÃO et al, 2017; BOLINA et al, 2013) e se tornam determinantes na incidência e 

persistência da IU (SILVA, SOLER, WYSOCKI, 2017). Toda via, o sobrepeso não aumentou 

a chance de IU em pesquisa realizada com idosas ativas (VIRTUOSO, MENEZES e MAZO, 

2014), assim como em idosos da comunidade de Florianópolis (MARQUES et al, 2015) e em 

Pelotas (CARVALHO et al, 2014). 

 Alguns estudos realizados com atletas de alto rendimento evidenciam a estreita 

relação entre a IU - especialmente a de esforço - e a execução de esportes de alto impacto, 

como os realizado por Araújo et al (2009); Higa, Lopes e Reis (2008) e ; Caetano, Tavares e 

Lopes (2007). Observa-se que há uma tendência de menor incidência de IU em praticantes de 

caminhada, atividade física moderada (LEE e HIRAYAMA, 2012), particularmente a IUU em 

um grupo de idosas pouco ativas e muito ativas (VIRTUOSO e MAZO, 2013).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Este estudo é abordagem quantitativa do tipo transversal. Este modelo de estudo 

“apresenta-se como uma fotografia ou corte instantâneo que se faz numa população por meio 

de uma amostragem, examinando-se nos integrantes da casuística ou amostra, a presença ou 

ausência da exposição e a presença ou ausência do efeito (ou doença)” (HOCHMAN et al, 

2005. p.1). 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi o Laboratório de Biomecânica localizado no Instituto de Educação 

Física UFF, situado em Niterói. O referido local possui uma infra-estrutura favorável à 

realização dos procedimentos e conta com salas para realização dos experimentos e os 

equipamentos necessários.  

A amostra foi composta por freqüentadores idosos do Projeto PrevQuedas UFF. 

Intitulado “PrevQuedas: prevenindo as quedas agora evitará que o próximo a cair seja você” 

(FARINATTI, GUIMARÃES, ALVES JUNIOR, 2013), o programa PrevQuedas surge em 

2001 e é desenvolvido desde então na Universidade Federal Fluminense sob coordenação do 

Profº Drº Edmundo de Drummond Alves Junior. O referido Projeto foi pensado a partir de 

características comuns em programas de prevenção de quedas em todo o mundo em 

associação à carência deste tipo de serviço para idosos no Brasil e está apoiado nos pilares da 

Universidade: pesquisa, ensino e extensão (FARINATTI, GUIMARÃES, ALVES JUNIOR, 

2013). Fundamentadas no conceito de promoção da saúde (FARINATTI, 2013), as 

intervenções do projeto ultrapassam aquelas inerentes às quedas e atinge os conceitos 

contemporâneos de saúde e as demandas da nova maneira de envelhecer (ALVES JUNIOR, 

2009).  

As ações são direcionadas visando o lazer e a prática de atividades lúdicas em um 

ambiente prazeroso, intergeracional e longe de formalidades. A melhora das valências físicas 

associada aos eventos de queda, como a força, o equilíbrio, flexibilidade norteia o 

planejamento das aulas. Diferente de outros programas de exercícios para idosos, porém, o 

Projeto PrevQuedas aproxima os participantes de elementos da cultura popular brasileira 
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(como a capoeira e o samba) e das experiências trazidas pelos alunos para a elaboração das 

atividades (FARINATTI, GUIMARÃES, ALVES JUNIOR, 2013). 

Hoje o projeto tem aproximadamente 170 alunos e, apesar de ser inter-geracional, 80% 

dos participantes tem idade igual ou superior a 60 anos. São oferecidas oficinas de força, 

alongamento e ginástica, cada uma com limite de 30 alunos, duração de uma hora e 

freqüência de três vezes por semana nos turnos da manhã e tarde. Na oficina de força, são 

oferecidas atividades que contribuam para o fortalecimento dos grandes grupamentos 

musculares; a oficina de alongamento prioriza exercícios que melhorem a flexibilidade e 

promovam uma maior amplitude de movimento e relaxamento aos alunos; e a de ginástica, 

são propostas atividades que contemplem os objetivos de ambas as oficinas anteriormente 

descritas.  

Associada à avaliação inicial destes participantes, residentes do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso do HUAP/UFF, alunos do Programa 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS) e outros pesquisadores realizam 

freqüentes investigações dentro do Projeto PrevQuedas. As temáticas permeiam pelo 

envelhecimento, alterações fisiológicas em idosos, quedas, medo de cair, entre outros.  

Em uma pré-seleção, após o esclarecimento sobre a caracterização da IU, os idosos 

que auto-relataram sinais e sintomas de perda de urina (tanto por jato quanto gotejamento) e 

se mostraram motivados em participar da pesquisa entraram para a lista de interesse do 

estudo. A partir desta lista, adotaram-se como critérios de inclusão: a) ter idade igual o 

superior a 60 anos; b) participar de pelo menos uma (01) oficina do Projeto Prev-

Quedas/UFF. Como critério de exclusão, não foi avaliado o idoso que estivesse afastado do 

Projeto por determinação médica ou apresentasse ao menos um (01) sinal de infecção urinária 

de acordo com o questionário apresentado (Apêndice A). 

A amostra desta pesquisa foi não probabilística de conveniência composta por 

freqüentadores idosos do Projeto Prev-Quedas UFF que identificam sintomas de IU (perda de 

urina) quando questionados sobre a temática e que se enquadravam na pesquisa segundo os 

critérios de inclusão e exclusão, totalizando, então 70 participantes. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos dados, foi realizada uma entrevista em que foram considerados os 

dados referentes às características sociodemográficas e aquelas associadas à IU segundo a 
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literatura (VIRTUOSO, MENESES, MAZO, 2014; ARAÚJO et al, 2015; TAMANINI et al, 

2009; CARVALHO et al, 2014; MARQUES et al, 2015; MOURÃO et al, 2017; BOLINA et 

al, 2013; HIGA, LOPES e REIS, 2008;VIRTUOSO, 2014).  

Os dados foram devidamente registrados em uma ficha de anamnese (Apêndice B) 

pelo avaliador. As informações foram classificadas em dados sociodemográficos, fatores 

obstétricos, clínicos, comportamentais, hereditários e antropométricos. Além destas 

informações, foram coletados dados relacionados à caracterização da perda de urina, como o 

tipo, freqüência, uso de absorventes, noctúria, efeitos na qualidade de vida diária pelo evento 

etc.  

O questionário ICIQ-SF (TAMANINI et al, 2004) foi utilizado para a caracterização 

da IU e classificação do escore de IU (Anexo A). Este instrumento foi desenvolvido 

originalmente na língua inglesa por Averu et al (2001) e traduzido e validado para o português 

por Tamanini et al (2004). O ICIQ-SF é um questionário breve e auto-administrável capaz de 

qualificar a perda de urina em pacientes de ambos os sexos e o impacto da mesma na 

qualidade de vida do indivíduo (TAMANINI et al, 2004). 

As seis (06) questões que compõem o instrumento avaliam a freqüência, a gravidade 

da perda urinária e o impacto desta condição na vida diária. Além disto, ele inclui uma 

seqüência de oito (08) itens autodiagnósticos, relacionados às causas ou situações de IU, que 

não são pontuados. A soma dos escores (ICIQ Escore) das questões três (03), quatro (04) e 

cinco (05) varia de zero a 21. Para o cálculo do escore de atividade física realizada, foi 

utilizado o questionário IPAQ-SF (Anexo B) validado para o português por Matsudo et al, 

2001. Ele é composto por sete (07) questões abertas que mensuram o tempo utilizado em cada 

uma das dimensões de atividades mencionadas semanalmente. Com duração mínima de 10 

minutos cada, as dimensões da atividade física pode ser a de caminhada e o de esforço físico 

de com intensidade moderada ou vigorosa. Este instrumento tem validade internacional e tem 

como objetivo medir o nível de atividade física da população (MATSUDO et al, 2001).  

 

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada em três etapas: 

1- Pré-seleção – Após uma explanação sobre os sinais, sintomas, caracterização e 

classificação de IU e associado à motivação em participar da pesquisa e disponibilidade para a 

coleta de dados, foi possível organizar uma lista de interesse de participantes do Projeto 
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PrevQuedas que auto-relatavam perda de urina. Nesta lista consta o nome completo dos 

participantes e seus respectivos telefones para contato.   

2- Agendamento da coleta de dados – realizado tanto oralmente durante as oficinas do 

Projeto Prev-Quedas quanto por telefone (através do contato registrado na lista de interesse). 

A coleta foi agendada entre segundas e sextas-feiras, nos turnos de manhã ou tarde de acordo 

com o calendário disponível do laboratório de biomecânica IEF/UFF. 

3- Coleta de dados - Cada voluntário compareceu ao IEF/UFF no dia e horário 

previamente agendados. O procedimento foi realizado em apenas um encontro por 

aproximadamente uma (01) hora por participante. As fichas de anamnese e os questionários 

envolvidos na pesquisa foram preenchidos por um único pesquisador entre os meses de julho 

e outubro de 2017. 

 

3.5 DESENHO DE PESQUISA  

 

 

 

3.6 DESCRIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 

 

Para melhor análise e interpretação dos dados obtidos quanto o nível de atividade 

física, sugere-se (IPAQ, 2005) que sejam somados os METS de cada uma das intensidades de 

atividades, sendo necessária a seguinte conversão:  
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Caminhada = 3,3 METs por minuto por semana; 

Atividades moderadas = 4,0 METs por minuto por semana; 

Atividades vigorosas = 8,0 METs por minuto por semana.  

Para o total de METs - min/sem soma-se os METs referentes a cada uma das 

dimensões da atividade física.  

Para a classificação da amostra segundo o nível de atividade física, utilizou-se o 

critério segundo o total de METs, como exemplificado no Quadro 1.    

 

Quadro 1 – Classificação do nível de atividade física a partir do somatório dos METs segundo o IPAQ 

(2005). Fonte: Virtuoso, 2011. 

 

O idoso muito ativo foi aquele que se enquadrou nos critérios A1 e A2; ativo, B1, B2 e 

B3; irregularmente ativo, C1; e sedentário aquele que não pratica nenhuma atividade física 

por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana (IPAQ, 2005).    

Foi considerado incontinente aquele que apresentou escore maior ou igual a três, 

sendo que, quanto mais elevado o escore total, maior é a gravidade da IU (TAMANINI et al, 

2004). Já o impacto da IU na vida diária do voluntário foi definido de acordo com o escore da 

questão cinco: (0) nada, (1-3) leve, (4-6) moderado, (7-9) grave, e (10) muito grave 

(TAMANINI et al, 2004; SILVA e D’ELBOUX, 2012). A classificação da UI se deu pelos 

sintomas de perda de urina relatados no ICIQ-SF (TAMANINI et al, 2004) segundo a 

Sociedade Internacional de Continência (ABRAMS, 2003).  

A variável idade foi categorizada segundo as faixas etárias 60 a 69 anos, 70 a 79 anos 

e ≥ 80 anos.  
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O índice de massa corporal (IMC) – dado pela divisão entre a massa corporal (em kg) 

e o quadrado da altura (m2) – foi utilizado para a caracterização do estado nutricional em 

idosos e teve como pontos de corte: baixo peso  ≤ 22 kg/m
2
; peso adequado > 22 e < 27 

kg/m
2
; e sobrepeso ≥ 27 kg/m

2 
(ABESO, 2016).  

Considerou-se polifarmácia o uso concomitante de ≥ 5 remédios (SANTOS et al, 

2013).  

A noctúria foi conceituada de acordo com a ICS (ABRAMS  et al, 2003), como a 

queixa de despertar uma ou mais vezes a noite para urinar ou o registro de micções durante 

uma noite de sono. 

Os dados obstétricos foram classificados segundo o número de partos realizados e em 

cada uma das vias de parto relatadas pelos voluntários. As variáveis “número partos”, 

“número de partos normais” e “número de partos cesários” foram categorizadas em 0 partos; 

1 ou 2 partos; e 3 ou mais partos.   

 

3.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os dados foram tabulados armazenados no software Office Excel 2010 e cada 

participante foi cadastrado segundo um número codificador. Para o tratamento estatístico dos 

dados foi utilizado o software SPSS - Statistical Package for Social Sciences versão 17.0 

(para Windows, Chicago, EUA).  

Foi realizada análise estatística descritiva dos dados. Para as variáveis categóricas, foi 

realizada análise por meio de cálculo das freqüências absolutas e relativas; já para as 

numéricas, foram consideradas as medidas de posição e dispersão.  

Durante a análise estatística inferencial, para os escores do nível de incontinência 

urinária e de atividade física, considerou-se a não-normalidade dos dados, já que se trata de 

variáveis discretas.  Por isso, foi realizado o teste de associação de Spearman (não-

paramétrico) entre elas e este foi repetido em cada uma das categorias das variáveis elencadas, 

como exemplificado na Figura 4.  
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Figura 4 – Esquema referente ao teste de associação de Spearman realizado entre as categorias das 

variáveis elencadas no estudo. Foi utilizada como exemplo a variável “idade” e suas categorias “60-69 anos”, 

“70-79 anos”, “≥80 anos”.   

 

Para a interpretação da magnitude das correlações foi adotada a classificação dos 

coeficientes de correlação com os seguintes pontos de corte: R< 0,4 - correlação fraca; 

R > 0,4 a < 0,5 – correlação moderada magnitude); R > 0,5 – correlação forte (HULLEY et al, 

2003). 

Foi considerada significância estatística em nível de p ≤ 0,05. 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa segue as recomendações da Resolução 466 de 12/12/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal Fluminense em 13 de Julho de 2017 com parecer de número 2.172.240. 

Os participantes foram informados quanto aos seus direitos enquanto voluntários, os riscos e 

benefícios do estudo, os objetivos da pesquisa. Todos os voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, exposto no Anexo C deste trabalho.  
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4 RESULTADOS  

 

Na Tabela 1, observa-se a freqüência absoluta e relativa das variáveis do estudo. Com 

relação aos dados sociodemográficos, a amostra é, em sua maioria do sexo feminino (94,3%), 

está entre os 70 e 79 anos (44,3%), é viúva (31,4%), tem ensino superior completo (27,1%); e 

50% dela mora sozinha. Dentre os dados referentes a fatores comportamentais, 97,1% da 

amostra não fuma, 58,6% não ingere bebidas alcoólicas, 65,7% não sofreu queda no último 

ano e 70% não faz uso de polifarmácia. Dentre as atividades oferecidas no projeto, 47,1% 

pratica a oficina alongamento. Segundo os dados associados a fatores clínicos, a maioria não 

tem incontinência fecal (82,9%), constipação intestinal (74,3%), histórico de tratamento 

oncológico (95,7%) ou histórico de cirurgia pélvica (40%) e, entre os homens, histórico de 

alteração prostática (75%). As comorbidades em destaque são a hipertensão (40%) e 

osteoporose ou osteopenia (62,9%). Quanto aos fatores hereditários, 74,3% não relata 

histórico familiar de IU e 58,6% são brancos. Como fator antropométrico, a classificação do 

estado nutricional da amostra é, em sua maioria, de sobrepeso (44,3%).  

No que se refere à caracterização da IU, a maioria da amostra em IUU (45,7%), perda 

urinária em pequena quantidade (50%), uma vez na semana ou menos (38,6%), antes de ir ao 

banheiro (82,9%) e impacto moderado (24,3%) da IU na vida diária.  

Para fatores obstétricos (n=66), a média do número de gestações, partos, partos 

normais e partos cesários foi, respectivamente, 2,50 (DP:2,10), 1,70 (DP:1,42), 0,85 

(DP:1,35), 0,85 (DP:1,04), por mulher.  Dentre elas, 21,2% são nulíparas e 50% da amostra 

em questão (n= 66) já fez 1 ou 2 partos. Quanto as vias do(s) parto(s), 50% tem histórico de 1 

ou 2 partos cesários e a maioria (59,1%) não realizou parto normal, seguido daquelas que 

tiveram 1 ou 2 partos (31,8%).   
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Tabela 1- Freqüências Absoluta (FA) e Relativa (FR) das variáveis do estudo. 

Dados sociodemográficos Fatores Associados a Perda de Urina 

Sexo (Feminino) 66 94,3 Classificação da IU

Idade     IUU 32 45,7

    60-69 anos 29 41,4     IUE 12 17,1

    70-79 anos 31 44,3     IUM 26 37,1

    80 anos ou mais 10 14,3 Quantidade

Estado Civil     Pequena 35 50

    Solteiro 17 24,3     Moderada 23 32,9

    Casado 18 25,7     Grande 12 17,1

    Viúvo 22 31,4 Frequência

    Divorciado 13 18,6     ≤ 1 vez/semana 27 38,6

Escolaridade     2 ou 3 vezes/semana 22 31,4

    EFI 5 7,1     1 vez/ dia 12 17,1

    EFC 10 14,3     ≥2 vezes/ dia 7 10

    EMI 8 11,4     O tempo todo 2 2,9

    EMC 16 22,9 Situação da Perda

    ESI 12 17,1     Antes de ir ao banheiro 58 82,9

    ESC 19 27,1     Tosse/espirro 34 48,6

Mora Sozinho 35 50     Dormindo 11 15,7

Fator Antropométrico     Durante a atividade física 7 10

Estado Nutricional     Logo depois de urinar 3 8,6

    Baixo Peso 12 17,1     Sem razão óbvia 1 1,4

    Peso Adequado 27 38,6     O tempo todo 0 0

    Sobrepeso 31 44,3 Interferência da IU na Qualidade de vida

Fatores Clinicos     Nada 14 30

Presença de Incontinência Fecal 12 17,1     Leve 12 17,1

Presença de Constipação 

Intestinal 18 25,7     Moderado 17 24,3

Presença de Hipertensão 40 57,1     Grave 15 21,4

Presença de 

Osteoporose/Osteopenia 44 62,9     Muito Grave 12 17,1

Histórico de AVC 5 7,1 Uso de protetor (sim) 21 30

Histórico de Tratamento 

Oncológico 3 4,3 Sinais de Noctúria 57 81,4

Histórico de Alteração 

Prostática (n=4) 1 25 Fatores Obstétricos

Histórico de Cirurgia Pélvica 40 57,1 Número de Partos

Fatores Hereditários     Nenhum 14 21,2

Histórico Familiar de IU 18 25,7     1 ou 2 partos 33 50

Raça     ≥ 3 partos 19 28,8

   Negra 16 22,9 Número de Partos Normais

   Branca 41 58,6     Nenhum 39 59,1

   Pardo 12 17,1     1 ou 2 partos 21 31,8

   Índio 1 1,4     ≥ 3 partos 6 9,1

Fatores Comportamentais Número de Partos Cesários

Tabagismo (sim) 2 2,9     Nenhum 25 37,9

Etilismo (sim) 29 41,4     1 ou 2 partos 33 50

Queda no Útimo ano (sim) 24 34,3     ≥ 3 partos 8 12,1

Polifarmácia (sim) 21 30

Atividade Praticada no Projeto

    Força 17 24,3

    Ginástica 20 28,6

    Alongamento 33 47,1

FA FR(%)FR(%)FACategorias Categorias

 
EFI=Ensino Fundamental Incompleto; EFC = Ensino Fundamental Completo; EMI = Ensino Médio Incompleto; 

EMC= Ensino Médio Completo; ESI = Ensino Superior Incompleto; ESC = Ensino Superior Completo; IUU= 

Incontinência Urinária de Urgência; UUE = Incontinência Urinária de Esforço; IUM = Incontinência Urinária 

Mista 
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A análise descritiva das variáveis “nível de incontinência urinária” e o “nível de 

atividade física” são representadas pelas medidas de posição e dispersão dos escores “ICIQ-

SF Score” e o “Escore IPAQ”, respectivamente, como apresentado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultados obtidos pela análise descritiva do ICIQ Score e Escore IPAQ.  

  ICIQ Score Escore IPAQ 

Mínimo 3 612 

Máximo 21 148826 

Média 10,24 4700, 01 

Desvio Padrão ± 5,09 ±3612 

Mediana  11 3759 

Amplitude Interquartílica ±18 ± 14214,00 

 

Após categorização do Escore IPAQ (IPAQ, 2005), não foram observados idosos 

irregularmente ativos ou sedentários. Constatou-se que 17,1% da amostra é composta por 

17,1% (n=12) idosos ativos e 82,9% (n=58) muito ativos.  

O teste de associação de Spearman realizado entre as variáveis “nível de atividade 

física” e “nível de incontinência urinária” através de seus Escores teve como resultado R=0,10 

e p=0,36, o que caracteriza uma associação linear positiva não significativa entre elas. 

 

  

Gráfico 1 – Gráfico de Dispersão entre os Escores das variáveis “nível de Atividade Física” (Escore 

IPAQ) e “nível de Incontinência Urinária” (ICIQ Escore). 
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Os resultados encontrados após a aplicação do teste de associação de Spearman estão 

representados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resultado do teste de associação de Spearman entre as categorias das variáveis elencadas no estudo.  

Variáveis R p Variáveis R p

Dados Sociodemográficos 

Fatores Associados à Perda 

de Urina

Faixa etária Frequência

    60-69 anos 0,26 0,16     ≤ 1 vez/semana 0,59 0,0009*

    70-79 anos 0,02 0,89     2 ou 3 vezes/semana -0,17 0,43

    ≥ 80 anos 0,5 0,13     1 vez/ dia -0,05 0,86

Escolaridade     ≥2 vezes/ dia -0,86 0,01*

    EFI 0,5 0,45     O tempo todo -1 1

    EFC -0,09 0,8 Quantidade 

    EMI -0,34 0,39     Pequena 0,28 0,09

    EMC 0,02 0,92     Moderada -0,17 0,41

    ESI 0,44 0,14     Grande -0,3 0,33

    ESC 0,92 0,7 Tipo

Fatores Comportamentais     Esforço 0,44 0,14

Polifarmácia     Mista -0,07 0,71

    Não 0,15 0,29     Urgência 0,15 0,39

    Sim 0,14 0,54 Fatores Obstétricos

Atividade Física Praticada no 

Projeto Número de Partos

    Força 0,09 0,73     Nenhum 0,26 0,35

    Ginástica -0,07 0,74     1 ou 2 partos 0,03 0,83

    Alongamento 0,22 0,21     ≥ 3 partos 0,14 0,55

Fatores Clínicos Número de Partos Normais

Histórico de Cirurgia Pélvica     Nenhum -0,02 0,89

    Não 0,19 0,3     1 ou 2 partos 0,29 0,19

    Sim 0,04 0,76     ≥ 3 partos 0,63 0,17

Fatores Hereditários Número de Partos Cesários

Histórico familiar de IU     Nenhum 0,14 0,5

    Não 0,15 0,28     1 ou 2 partos 0,04 0,81

    Sim -0,08 0,73     ≥ 3 partos -0,38 0,35

Raça/Etnia

    Negra 0,26 0,31

    Branca 0,13 0,39

    Pardo 0,09 0,76

    Índio - -

Fator Antropométrico

Estado Nutricional

    Baixo Peso 0,41 0,18

    Peso Adequado 0,13 0,5

    Sobrepeso 0,25 0,15  

R= Spearman; p= Nível de significância. * p≤0,05 
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Dentre as variáveis analisadas, freqüência de perda de urina apresentou resultados 

significativos em duas de suas categorias. Na categoria “≤ 1 vez por semana” houve 

associação linear positiva forte estatisticamente significativa (R=0,59; p=0,0009), enquanto na 

categoria “≥ 2 vezes ao dia”, houve associação linear negativa forte estatisticamente 

significativa (R=-0,86; p= 0,01).As outras variáveis elencadas não apresentaram valor de p 

estatisticamente significativo em nenhum de suas categorias.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Diante do tamanho da amostra (n = 70) e da população do estudo (n=167), é possível 

afirmar que, ao menos 41,90% participantes do referido projeto são idosos ativos 

incontinentes. Este dado corrobora com um estudo realizado em Santa Catarina com idosas 

ativas, em que os sintomas de perda urinária estiveram presentes em 32,2% delas 

(VIRTUOSO, MENEZES e MAZO, 2014). Almeida e Machado (2012), observaram que 

37,5% das adultas (31,58 ± 9,39 anos) praticantes de jump em sua amostra são incontinentes.  

Araújo et al (2015), ao realizarem um estudo com atletas de alto rendimento de modalidades 

esportivas de alto impacto, encontraram 76% de mulheres incontinentes. Mulheres adultas 

(51,9 ± 8,8 anos) freqüentadoras da clínica de Saúde da Família de Pindamonhangaba/SP 

foram avaliadas quando aos sintomas de IU e 20,4% tiveram resposta positiva quando 

questionadas sobre sintomas de perda de urina (DELLU, 2015). Em um estudo realizado com 

idosos latinos praticantes de caminhada, a prevalência de IU encontrada foi de 26,9% 

(SMITH et al, 2010). Já Tamanini et al (2009), ao realizar um estudo de base populacional 

com 2.143 idosas brasileiras, encontrou valores próximos a 26%. Idosas incontinentes 

freqüentadoras de um centro-dia localizado em Pelotas totalizaram 40,9% da amostra 

estudada (CARVALHO et al, 2014). Em inquérito de base populacional realizado em 

Florianópolis/SC com idosos da comunidade, os incontinentes totalizaram 29,4% da amostra, 

onde 36,3% do total eram mulheres e 17% homens (MARQUES et al, 2015); já em Recife a 

prevalência de idosas incontinentes foi de 61,3% (OLIVEIRA, 2012). Homens incontinentes 

apresentam uma estreita relação com conseqüências de alterações prostáticas, assim como 

exemplificado em um estudo realizado por Carrerete e Domião (2010), onde pacientes pós 

prostactomia radical totalizaram 75% da amostra. É possível observar que são muitos os 

valores encontrados referentes ao percentual de incontinentes nos estudos encontrados. A 

dificuldade de comparação entre estas e outras pesquisas encontrados na literatura está, 

justamente, na distinção expressiva entre o perfil da amostra estudada e os instrumentos 

utilizados para a caracterização da amostra enquanto incontinente.    

No presente estudo, a maior concentração de idosos ativos incontinentes esteve entre 

os 70 e 79 anos (44,3%), o que se aproxima de valores de um estudo de base populacional em 

Minas Gerais, que apresentou 42% de incontinentes nesta faixa etária (BOLINA et al, 2015). 

Já em uma amostra representativa da população de Florianópolis, a metade dos incontinentes 

estava entre os 60 e 69 anos (MARQUES et al, 2015). Assim como em outras análises 
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(BOLINA et al, 2013; MARQUES et al, 2015; VIRTUOSO, MENEZES e MAZO, 2014), a 

prevalência de IU em idosos mais velhos foi menor neste estudo (14,30%).  Em contrapartida, 

em pesquisa realizada em São Paulo, a maior parte (30%) dos idosos incontinentes com 

critério de fragilidade tem 80 anos ou mais, seguido de 19% entre 70 e 79 anos (SILVA e 

D’ELBOUX, 2012). A idade é um dos principais fatores de risco para IU (CARVALHO et al, 

2014), visto que há maior exposição a alterações fisiológicas e hormonais decorrentes do 

envelhecimento, além da interferência de fatores comportamentais (MOURÃO et al, 2017).  

 Aquelas que relatam ter ensino médio completo são a maioria (22,9%). Estudos 

apontam que baixos níveis de escolaridade estão associados com maior incidência de IU 

(MARQUES et al, 2015; MOURÃO et al, 2017; CARVALHO et al, 2014), e que a ausência 

de escolaridade está relacionada a 83% mais de chance de ter IU (BOLINTA et al, 2013). Este 

fato pode ser justificado pela falta ou dificuldade de acesso a informações de saúde que 

indivíduos com menor escolaridade enfrentam, o que pode levar a naturalização dos sintomas 

de IU entre idosos (BOLINA et al, 2013). Neste sentido, a educação em saúde é uma 

estratégia importante para difundir informações fundamentais para esta população, pois, além 

de possibilitar a busca por ações preventivas e terapêuticas para os iniciais sintomas de perda 

de urina (MARQUES et al, 2015; CARVALHO et al, 2014), propicia melhores condições 

para lidar com os desafios diários advindos da IU (BOLINA et al, 2013). 

A respeito do tabagismo, valores próximos ao desta investigação (2,9%) foram 

encontrados em Santa Catarina (MARQUES et al, 2015) e em um hospital universitário de 

Piauí (MOURÃO et al, 2017), onde apenas 8,3% e 2,1% são fumantes, respectivamente. 

Tabagismo é um hábito de vida associado à IU, pois a maior quantidade de tabaco no 

organismo leva à deficiência de estrógeno; além de aumentar os eventos de tosse - o que 

favorece ao aumento recorrente da pressão intrabdominal -, condições que podem levar à IU
 

(SILVA, SOLER e WYSOCKI, 2017). Apesar disto, o tabagismo, assim como o consumo de 

alcool não foram apresentadas como fator de risco em pesquisa realizada com idosas ativas 

(VIRTUOSO, MAZO e MENEZES, 2013).  

Quedas são eventos freqüentes em idosos e têm como fator de risco a IU (ROSA e 

BRAZ, 2016). Sobre esse evento, entende-se que incontinentes são acometidos por alterações 

pélvicas musculoesqueléticas que interferem negativamente na manutenção do equilíbrio 

postural e que, associadas às urgências miccionais, ao aumento da diurese e noctúria e às 

condições ambientais, favorecem a ocorrência de quedas (ROSA e BRAZ, 2016). Apesar 

disto, 65,70% da amostra não sofreu queda no último ano. Acredita-se que as atividades 
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físicas praticadas no referido projeto de prevenção de quedas (FARINATTI, GUIMARÃES e 

ALVE JUNIOR, 2013) auxiliam na manutenção da funcionalidade e autonomia destas idosas 

e que, estilo de vida ativo a promove a diminuição do número de quedas e institucionalizações 

entre elas (FARINATTI, GUIMARÃES e ALVE JUNIOR, 2013; ROSA e BRAZ, 2016; 

BINOTTO e TASSA, 2014). 

A paridade e vias do parto se destacam enquanto fatores de risco para IU entre as 

mulheres. A prevalência destas variáveis é influenciada por fatores biológicos, culturais e 

econômicos (CARVALHO et al, 2014) e demonstram variações amplas de acordo com o 

perfil da amostra. O presente estudo observou que a metade das idosas (n=66) tem histórico 

de 1 ou 2 partos, que representa o valor equivalente (50%) dentre aquelas que realizaram  o 

mesmo número de partos do tipo cesariana; e a maior parcela da amostra (39,9%) não realizou 

nenhum parto do tipo normal, corroborando com outros estudos (SILVA, SOLER e 

WYSOCKI, 2017; ALMEIDA e MACHADO, 2012). Por outro lado, Mourão e colaboradores 

(2017) obtiveram valores próximos à 70% de mulheres com histórico de parto normal e 

43,8% do tipo cesariana. Neste sentido, a paridade parece haver exercer maior influência no 

aparecimento da IU do que as vias do parto. Há estudos que ratificam a paridade como fator 

de risco (SILVA, SOLER e WYSOCKI, 2017). Estes apontam que mulheres não nulíparas 

tem 1,2 vezes mais chance de ter IU (ALMEIDA e MACHADO, 2012) e que ter histórico de 

≥ 2 partos, independente da via, aumenta em 67% a chance de terem IU (DANFORTH et al, 

2006). Porém, em pesquisa realizada em Santa Catarina (CARVALHO et al, 2014), 

constatou-se associação fraca entre estas variáveis e afirma-se que a paridade e as vias do 

parto não aumentam as chances de IU, especialmente na população idosa. O que se sabe, é 

que tanto a gestação como o parto são fatores de risco para IU e que o efeito protetor da 

cesárea não se mantém após os 50 anos (RØRTVEIT e HANNESTAD, 2014). 

O sobrepeso é uma característica de mais de 40% da amostra. Estudos apontam que o 

sobrepeso e obesidade acentuam a pressão intrabdominal exercida sobre a MAP, alterando 

negativamente o mecanismo do trato urinário (BOLINA et al, 2013; MOURÃO et al, 2017; 

CARVALHO et al, 2014) e se tornando determinante na incidência e persistência da IU 

(SILVA, SOLER e WTSOCKI, 2017). Apesar disso, o sobrepeso não aumentou a chance de 

IU em pesquisa realizada com idosas ativas (VIRTUOSO, MENEZES e MAZO, 2014), assim 

como em idosos da comunidade de Florianópolis (MARQUES et al, 2015), onde não foi 

encontrada relação entre as variáveis IU e sobrepeso bem, como em Pelotas (CARVALHO et 

al, 2014), onde esta associação foi fraca. 
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Quanto ao tipo de IU, a de urgência teve maior prevalência (45,7%). Estes valores 

corroboram com outros estudos com idosas (MACIEL, 2012; VIRTUOSO, MAZO e 

MENEZES, 2013). Em estudo desenvolvido com 20.000 mulheres chinesas, constatou-se que 

idade superior a 60 anos aumenta e em 2 vezes a chance de desenvolver IUU (ZHU et al, 

2010). Acredita-se que a maior incidência de IUU em idosos se justifique pelas alterações 

estruturais no músculo detrusor advindas do envelhecimento fisiológico (VIRTUOSO, 

MAZO e MENEZES, 2013). .  

Apesar de ser incontinente, apenas 30% da amostra faz uso de algum tipo de protetor 

íntimo. Este fato pode se associar ao fato de que a maioria apresenta sintomas de perda de 

urina com pouca freqüência (38,6%) e em pequena quantidade (50%). Estudos indicam que 

pequenos eventos de perda de urina provocam alterações comportamentais que amenizam a 

repetição desses eventos e evitam constrangimentos aos acometidos (HENKES et al, 2015; 

MOURÃO et al, 2017). Dente elas estão a diminuição da ingesta hídrica, o uso de roupas 

escuras, a escolha por lugares públicos próximos a banheiros, a suspensão por conta própria 

de remédios diuréticos, a abstenção em sair de casa, entre outros, o que pode mascarar os 

sintomas iniciais da doença e retardar a procura por profissionais em busca de tratamentos 

especializados (HENKES et al, 2015; MOURÃO et al, 2017).   

Observou-se que a maior parcela de idosos incontinentes pratica atividades de 

alongamento (47,1%), e a menor parte delas pratica atividades de força (24,3%). Os 

resultados encontrados sugerem que há relação entre o tipo de atividade praticada pelos idosos 

e o tipo de IU entre eles (VIRUTOSO, MAZO e MENZES, 2012). A prática de atividades de 

força promove o fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, abdômen e costas, 

favorecendo a diminuição dos sintomas de IU (KIM et al, 2007), o que não ocorre em 

atividades de alongamento.  

Dentre todas as variáveis elencadas analisadas estatisticamente, somente a freqüência 

de perda urinária apresentou resultados significativos em duas de suas categorias. Na 

categoria “≤ 1 vez por semana” houve associação linear positiva forte estatisticamente 

significativa (R=0,59; p=0,0009). Isto significa dizer que entre os idosos incontinentes 

participantes do estudo com freqüência de perda urinária de uma vez por semana ou menos, 

quanto maior o nível de atividade física, maior o nível de incontinência urinária. Já na 

categoria “≥ 2 vezes ao dia”, houve associação linear negativa forte estatisticamente 

significativa (R=-0,86; p= 0,01), o que caracteriza uma relação inversamente proporcional, ou 

seja, dentre aqueles que apresentam perda de urina duas vezes na semana ou mais, quando 
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maior o nível de atividade física, menor o nível de incontinência urinária. É necessário 

compreender, contudo, o resultado desta correlação amostral não consiste, necessariamente, 

em uma relação populacional. Por isso, sugere-se que sejam realizados outros estudos que 

levem em consideração os resultados encontrados, a fim de aprofundar as análises já 

realizadas. 

No presente estudo, quanto ao nível de atividade física, o escore do nível de atividade 

física (Escore IPAQ) oscilou entre 612,0 MET’s - min/semana e 14826,0 MET’s –

min/semana. Por isso, não foram encontrados indivíduos sedentários ou irregularmente ativos 

e mais de 82,9% dos avaliados foi classificada como muito ativa, segundo as categorias 

sugeridas pelos idealizadores do instrumento utilizado (IPAQ, 2005).  No Japão (LEE e 

HIRAYAMA, 2012), verificou-se o estado de IU e níveis habituais de atividade física de 300 

mulheres com média de idade de 66,2 anos. Os níveis habituais de caminhada foram menores 

entre os indivíduos incontinentes se comparada aos não incontinentes. A prevalência de IU 

também diminuiu com os níveis de atividade total e moderada, mas as correspondentes 

reduções no risco não foram estatisticamente significativas. Do mesmo modo, em amostra 

composta por 200 idosas, constatou-se que apenas o nível de atividade física associou-se com 

a ocorrência de IUU, sendo prática de exercícios físicos um fator de proteção entre mulheres 

pouco ativas (OR = 0,356) e muito ativas (OR = 0,288); e concluíram que os sintomas de 

urgência miccional podem ser amenizados com a prática regular de exercícios físicos 

(VIRUTOSO, MAZO e MENEZES, 2012). Acredita-se, portanto, que a prática regular de 

atividades físicas é um fator modificável, pois, além de favorecer a diminuição dos episódios 

de perda de urina, influencia na melhora de fatores de risco ligados a IU, como hipertensão, 

diabetes e polifarmácia (VIRTUOSO, MAZO e MENEZES, 2013). 

A partir dos dados apontados é possível compreender que a relação da IU com o 

exercício físico está para além das possíveis associações com fator de risco. O acometimento 

da IU pelo paciente/aluno, principalmente as mulheres, pode se tornar uma barreira 

diretamente relacionada à execução de exercícios físicos. Isto ocorre, na medida em que a 

perda involuntária de urina afasta aproximadamente 20% das mulheres de suas práticas 

regulares de atividades físicas (CAETANO, TAVARES e LOPES, 2007). Dentre as que não 

abandonam suas atividades corporais regulares, algumas alternativas são observadas entre elas 

quando acometidas por um nível baixo de IU, como o uso de absorventes e/ou fraldas 

geriátricas descartáveis, menor ingestão hídrica ou até mesmo a mudança de exercícios de 
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acordo com sua sensação de bem estar durante a sua prática (CATEANO, TAVARES e 

LOPES, 2007).  

 Em texto publicado pela ICS (2013) como resultado de pesquisas científicas dos 

últimos anos em todo o mundo, reconhece-se a dificuldade de compreender de que maneira a 

atividade física se relaciona com a incontinência urinária:  

A avaliação das associações entre atividade física e incontinência permanece 

complexa. É claro que o exercício de alto impacto, como ginástica ou trampolim  

são causas diretas da IU do estresse, com efeito deletério dependente da dose. No 

entanto, mulheres que sofrem de IU e, particularmente, IU de estresse, podem se 

sentir menos capazes de se envolver em tais esportes. Além disso, com o crescente 

interesse no treinamento central como um tratamento para a IU, há razões teóricas 

para acreditar que o exercício de baixo impacto pode ter um efeito terapêutico 

direto. Com esses mecanismos concorrentes em jogo, surpreendentemente, estudos 

transversais novamente produziram evidências conflitantes, por exemplo. 

Entretanto, entre os estudos transversais, a comparação de exercícios de baixo 

impacto e alto impacto é sugestiva de que, conforme a hipótese, esportes de alto 

impacto podem ser prejudiciais, enquanto esportes de baixo impacto podem ser 

protetores. Evidências de estudos longitudinais gerais sugerem que o exercício tem 

um efeito protetor contra a IU do incidente, mas talvez apenas mediado por um 

efeito sobre o peso”
4
 (ICS, 2013. p.39;40).  

 

A imprecisão presente na literatura evidencia ainda mais as lacunas existentes a 

respeito de pesquisas que investiguem estas variáveis, especialmente em idosos. Poucos 

estudos são realizados com este público e, neste sentido, é fundamental que sejam realizadas 

cada vez mais pesquisas que investiguem os níveis de UI e atividade física nesta população 

que levem em consideração as peculiaridades evidentes nesta faixa etária e no tipo de 

exercício realizado por eles. Idosos apresentam características peculiares que merecem 

atenção. Elas se referem aos aspectos biológicos, fisiológicos, comportamentais, sociais, 

emocionais, entre outros, e a interação entre eles. Já as atividades físicas diferem entre si 

quanto à freqüência, intensidade, duração, tipo de atividade e efeito fisiológico de cada um 

delas no indivíduo que a pratica. Todas estar características não devem ser desconsideradas.   

Como sugestões de tratamento para IU, a ICS encoraja a busca por tratamentos mais 

simples e de baixo custo como ações prioritárias para os sintomas de perda de urina e, por 

isso, os tratamentos farmacológicos e cirúrgicos devem ser utilizados em última instância 

(ABRAMS, 2013; MACIEL, 2012). Portanto, o tratamento envolve a eliminação das 

condições que favoreçam a perda urinária e seus fatores de risco. Por isso, as ações são 

direcionadas para o tratamento de doenças de base ou alterações cognitivas, redução do peso 

corporal, ajuste da quantidade e distribuição de líquidos ingeridos diariamente, suspensão da 

                                                             
4
 [tradução nossa de responsabilidade da autora.] 
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ingestão de bebidas alcoólicas e cafeinadas e cigarros (MACIEL, 2012; SACOMANI et al, 

2012, ABRAMS, 2013).  

Dentre as possibilidades de tratamentos já elencadas, os exercícios específicos para 

assoalho pélvico são entendidos como primeira linha de tratamento (SACOMANI et al, 2012) 

para IU. São muitos os estudos que comprovam a eficácia deste tratamento sob a utilização 

das mais diversas técnicas, como exercícios de Kegel, cones vaginais, biofeedback e 

eletroestimulação (PAULA, 2009; MACIEL, 2012, ABRAMS, 2013). 

Mais do que o estímulo a prática de atividades físicas, o campo educação física exerce 

papel um fundamental na prevenção, diminuição e eliminação dos sintomas de perda urinária 

mas ainda é pouco explorado por profissionais da área. Tratamentos como os citados acima 

são realizado majoritariamente por fisioterapeutas, especialmente no Brasil. Apesar das 

limitações profissionais legais existentes se comparada aos fisioterapeutas, como a utilização 

de aparelhos elétricos e avaliações invasivas, professores de educação física podem e devem 

atuar com pacientes incontinentes e serem interventores na busca pela melhora da qualidade 

de vida deste paciente pela utilização de técnicas de fortalecimento da MAP, como os 

exercícios de Kegel (KEGEL, 1948), por exemplo.  

Na década de 50 o ginecologista norte-americado Dr. Arnold Kegel, utilizou pela 

primeira vez cientificamente exercícios para fortalecimento da MAP para melhorar os 

mecanismos de continência de seus pacientes e são até hoje utilizados para este fim. Eles 

promovem a melhora da contração da musculatura do períneo, ajuda na compressão da uretra 

contra a sínfise púbica, promove o aumento da pressão intra-uretral em situação de aumento 

de intra-abdominal, estimula a hipertrofia dos músculos pélvicos e aumento do volume dessa 

musculatura, além de promover, por conseqüência, melhora no prazer sexual de muitas 

mulheres (PALMA & RICCETTO, 1999). São uma série de exercícios não invasivos que 

podem ser realizados individualmente ou em aulas coletivas em qualquer tempo e espaço e 

que não dependem da utilização de nenhum material, ou seja, são de fácil acesso e de baixo 

custo.  Diante deste cenário, é necessário estar atento as reais possibilidades de campos de 

atuação dos professores de educação física e à potencialidade deste profissional como 

interventor neste processo como de promoção da saúde do indivíduo incontinente.   

Para além dos resultados quantitativos encontrados, vale ressaltar os resultados 

qualitativos e empíricos observados ao longo do processo de construção deste estudo.  Desde 

o primeiro momento, esta pesquisa trouxe desafios. A apresentação desta temática aos 

participantes do Projeto PrevQuedas teve repercussão surpreendente. Houve uma 
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aproximação lenta de cuidadosa a partir de dinâmicas em grupo, conversas informais e 

ouvidos atentos; e ao longo do ano de 2017, dentro de um grupo de 167 participantes do 

referido projeto, quase 65% deles se interessou em participar desta pesquisa.  Por isso, para 

além dos dados coletados para a realização desta pesquisa (de caráter exclusivamente 

quantitativo), emergiu a vontade de ir além. Como uma espécie de projeto piloto, foi 

idealizada e desenvolvida uma oficina dentro do referido projeto que abrangeu os alunos 

anteriormente motivados em participar desta pesquisa, mas que, não necessariamente, se 

enquadravam nos critérios de inclusão e exclusão, ou seja, ela era composta por adultos de 

qualquer idade, com ou sem sintomas de IU. Ela tinha como objetivo primário promover o 

fortalecimento da MAP e, por conseqüência evitar, diminuir ou eliminar as perdas urinárias. 

Por isso, foram realizadas atividades que estimulassem a conscientização corporal, melhora 

postural e contração e relaxamento seletivo voluntário e repetitivo da MAP, abdômen e 

membros inferiores. Foram então, organizadas 4 turmas nos turnos da manhã e tarde com 

limite de 20 alunos cada e utilizado como protocolo a proposta de exercícios de Kegel 

(KEGEL, 1948).  

Realizar estas intervenções ao longo de três meses possibilitou a melhor compreensão 

dos achados na literatura sobre a IU, especialmente no que diz respeito aos elementos que 

extrapolam os aspectos técnicos, metodológicos e clínicos das perdas urinárias.  

Nossa turma foi “carinhosamente”, até a primeira impressão, apelidada de “turma dos 

velhos mijões”, nome dado não pelos alunos desta, mas por alunos de outras oficinas 

oferecidas pelo Projeto PrevQuedas. Sempre dito de maneira extrovertida, em tom de 

brincadeira e acompanhado de risadas, não foram raras as vezes que se ouviu, porém, “lá vem 

a turma dos mijões”; “daqui a pouco lotam o banheiro”; “vão acabar com o papel higiênico” 

nos arredores do IEF. 

Incorporado pelos próprios alunos da oficina de incontinência, o apelido foi 

interpretado, aparentemente, por muitos como uma maneira de tornar o ambiente das aulas 

mais descontraído e divertido e desmistificar o tabu que a IU representa para os idosos. 

Compreendendo a heterogeneidade do grupo e individualidade quanto a personalidade, assim 

como em outras oficinas, os comportamentos dos alunos durante as aulas eram muito, a iam 

desde aos mais discretos, silenciosos e observadores, aos que se expunham mais. Porém, 

apesar de nenhum comentário negativo ou situação constrangedora ter sido exposta a mim, o 

apelido dado para a oficina em questão sugere algumas reflexões:  

- Porque apelidar esta oficina, em especial, e não outras? 
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- Se a oficina fosse direcionada à hipertensos, ela receberia algum apelido sarcástico? 

- Porque apelidar este grupo, mesmo compreendendo que ele apresenta características 

tão comuns às próprias (como idade, comorbidades)? 

- Os que apelidaram o grupo, gostariam de receber este mesmo apelido? 

- Velho e “mijão” somos nós ou sempre são os outros?  

- O que realmente significou este apelido para quem o escolheu e para quem o 

recebeu? 

 Estes e outros questionamentos inspiram considerações e atestam o caráter amplo a 

respeito da IU. Traz a nota as tensões e significados impregnados nela e que não podem ser 

desconsiderados dos diversos cenários que ela aparece, sejam nas pesquisas científicas, 

consultórios médicos, salões de academia etc. Este tema merece destaque entre os profissional 

de saúde, especialmente os gerontólogos, que têm como público principal os idosos.        
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo possibilitou traçar o perfil de idosos praticantes de atividades físicas 

regulares em um programa de prevenção de quedas no município de Niterói e analisar a 

possível associação entre os escores das variáveis “nível de atividade física” e “nível de 

incontinência urinária” neste mesmo grupo. 

 A amostra está majoritariamente feminina, entre os 70 e 79 anos, viúva, branca, com 

nível médio completo e mora sozinha. No que se refere aos fatores comportamentais, a 

maioria nunca fumou ou bebeu, não tem histórico recente de quedas e pratica atividades de 

alongamento no Projeto. Tem como características clínicas evidentes da presença de 

hipertensão, osteoporose/osteopenia e histórico de cirurgia pélvica. Quase metade da amostra 

está com sobrepeso. Quanto aos fatores relacionados a perda de urina, predominou a IUU, 

perda urinária em pequenas quantidades, com pouca freqüência, com sinais de noctúria. 

Alguns fatores de risco sugeridos pela literatura não foram expressivos nesta amostra, como o 

tabagismo, evento recente de queda, incontinência fecal, constipação intestinal, e 

polifarmária. Apesar da ausência de associação entre as variáveis em questão, sugere-se que a 

prática de atividades físicas estimula a adoção de um modo de vida mais saudável, 

favorecendo a diminuição dessas variáveis. 

Após realização do teste de associação de Spearman, não foi identificada associação 

estatisticamente significativa entre os escores referentes ao nível de atividade física e nível de 

incontinência urinária. A verificação desta mesma associação foi repetida em cada uma das 

variáveis elencadas e teve como resultado estatisticamente significativo as categorias “≤ 1 vez 

por semana” e “≥2 vezes ao dia” da variável freqüência da perda de urina.  

A relevância deste estudo se legitima na medida reconhece-se que estudos realizados 

recentemente a respeito do perfil de idosos ativos com IU são escassos e que o referido estudo 

apresenta importantes tendências numéricas. Diante disso, recomenda-se a realização de 

outros estudos a fim de aprofundar conhecimentos sobre a temática e direcionar ações 

específicas para este público.  

Além dos resultados quantitativos encontrados a fim de responder a hipótese 

levantada, salienta-se a importância dos resultados empíricos encontrados ao longo do 

processo de construção desta pesquisa.   

Por isso, acredita-se que o professor de educação física tem papel fundamental no 

estímulo a adoção de hábitos saudável que reprimam a ocorrência de IU e outras 
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comorbidades importantes especialmente em idosos como estratégia de promoção da saúde. 

Ações efetivas de promoção da saúde
 

tem se tornado cada vez mais importantes, 

especialmente na atenção básica. Como uma estratégia factível, a educação em saúde, 

veiculada por meio das instituições de saúde, ensino e comunicação em massa, possibilita a 

troca de informação e instruções aos indivíduos, estimulando a prevenção e detecção precoce 

de patologias e o controle de fatores de risco pela mudança no estilo de vida.
 
Para os idosos, é 

necessário que espaços de educação em saúde estejam cada vez mais palpáveis, através da 

utilização de tecnologias acessíveis e lúdicas para facilitar o emponderamento do usuário e 

proporcionar tomada de decisões sobre sua saúde de maneira autônoma e consciente. Além 

disso, recomenda-se a prevenção e tratamento precoce da IU, a fim de evitar agravo dos 

sintomas e o comprometimento da qualidade de vida dos acometidos por ela através de 

exercícios físicos para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico supervisionada 

por estes profissionais.   

Admitem-se como limitações deste estudo: número restrito da amostra, classificação 

das variáveis por auto-relato dos voluntários; ausência de análises estatísticas aprofundadas, 

elementos que dificultam a generalização dos resultados.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Questionário desinais de Infecção Urinária 

 

Orientação: Marcar um x  nos espaços entre parênteses abaixo caso o voluntário 

relate algum sinal de infecção urinária.  

 

(     ) dor ao urinar  

(     ) sangue na urina  

(     ) urina escura 

(     ) dor pélvica  

(     ) febre 

(     )  vontade intensa  urinar seguido de pouco volume de urina  

(     ) corrimento uretral  

(     ) dor intensa em apenas um dos lados da lombar  

(     ) mau cheiro/cheiro forte  na urina  
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Apêndice B - Ficha de Anamnese  

 

Avaliador: ___________________________________  Número da ficha: ______ 

Data de avaliação: _______/_______/_______ 

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do paciente: __________________________________________________ 

Sexo: (     ) Feminino                 (     )Masculino      

Data de nascimento: _______/________/__________ 

Endereço:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Telefone para contato:__________________________________________________ 

 

Estado civil: (     )solteiro(a)     (     )casado (a)       (     )viúvo(a)        (     )divorciado(a)  

 

Raça:(     )Negro      (     )Branco      (     )Pardo      (     )Índio  

 

Escolaridade:   

(     )ensino  fundamental  incompleto                        (     )ensino fundamental  completo  

(     )ensino médio incompleto                    (     )ensino médio completo  

(     )ensino superior incompleto                 (     )ensino superior completo  

 

Número de moradores no domicílio: _________________________ 

Utiliza auxílio para se locomover:  (     )não   (     )sim 

 Se a resposta foi “sim”:   

(     )bengala   (     ) ajuda  humana     (     )andador     (     )calçados específicos    

Tabagismo: Fuma atualmente?  (     )não  (     )sim   

Se a resposta for “não”, já fumou?  (     )não  (     )sim, parou há _________ anos.  

Etilismo: Consome bebidas alcoólicas atualmente?(     )não   (     )sim.    

 Se a resposta foi “sim”,ingere bebidas alcoólicas com que freqüência?  

 (     )diariamente    (     )5-3X por semana   (     )2-1X por semana          (     )raramente  

 Se a resposta foi “não”, já consumiu  bebidas alcoólicas com freqüência? 

(     )não      (     )sim, parou há_________anos.  

Quais oficinas que participa no Prev-Quedas? 

(     )Força           (     )PrevQuedas         (      )Alongamento/Conhec. corpo  
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Faz exercício físico em outros espaços (fora do Prev-Quedas)(     )Não       (     )Sim. 

Quais? Frequência semanal________________________________________________ 

 

HISTÓRICO DE QUEDAS 

Quantas quedas sofreu no último ano? ____________ 

Elas aconteceram com mais freqüência em qual ambiente:  

(     ) dentro  de casa      (     ) fora de casa 

Lugares: (     )parques    (     )estabelecimentos     (     ) ruas      (     )dentro de transportes  

coletivos     (     )Indo ao banheiro dentro de casa     (     )Não lembra     

______________________________________________________________________ 

A freqüência de quedas acontece mais: (     )de noite      (     )de dia 

 

PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE COMORBIDADES 

(     )hipertensão     (     )hipotensão      (     )labirintite      (     )osteoporose 

(     )osteopenia   (     )deficiência circulatória [varizes, inchaço nas pernas, etc] 

(     )AVC    (     )déficit visual       (     )déficit auditivo      (     )demência      (     )CCL 

(     )Alzeimer      (     )Parkinson 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DE URINA 

Tem queixa de perda de urina? (     )Não      (     )Sim   

Se “sim”, desde quando? ____________________ _____________________________ 

Em quais situações tem perda de urina? (é possível marcar mais de uma opção) 

(     )durante esforço/tosse/ espirro/atividade física      (     )ao mudar de decúbito (levantar-se; 

sentar-se)      (     )dormindo      (     ) ao sentir vontade de ir ao banheiro, não consegue  

segurar    ( ) constantemente  

outros_______________________________________________  

Como é a sua perda de urina? (é possível marcar mais de uma opção): 

(     ) gotas        (     )jato         (     )gotejamento           (     )contínua        

 (     )outros __________________________________________________  

É possível sentir quando a urina está perdendo urina? (     )Não    
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( )Sim, sempre consigo segurar/ chegar ao banheiro 

(  )Sim,  mas  as vezes consigo segurar/chegar ao banheiro  

 (     )Sim, mas nunca dá tempo de segurar/chegar ao banheiro 

Apresenta sinais de noctúria (vontade de ir ao banheiro durante a noite)?(     )Não 

( )Sim, sempre consigo segurar/ chegar ao banheiro 

(  )Sim,  mas  as vezes consigo segurar/chegar ao banheiro  

 (          )Sim, mas nunca dá tempo de segurar/chegar ao banheiro 

Em média, quantas vezes interrompe o sono a noite para ir ao banheiro? 

________________ 

Faz uso de algum protetor genital (como absorvente, fralda ou pano)? 

(     )diariamente    (     )5-3X por semana   (     )2-1X por semana          (     )raramente  

 

FATORES ASSOCIADOS  

Tem incontinência fecal?  (     )nunca tive     (     )já tive      (     )tenho desde 

_______________ ________________________________________________ 

Tem constipação intestinal? (     )não     (     )sim  

Tem vida sexual ativa?  (  )não     (  )sim 

Se a resposta for “sim”, durante o ato sexual, há perda de urina?  

 (     )nunca    (     )as vezes    (     )sempre  

Número de gestações:_____________ Número de partos: ___________________   Via 

do(s) partos (colocar entre os parênteses o número de partos em cada via): 

(         )cesariana      (          )normal  

Já realizou alguma cirurgia pélvica?   (     )não       (     )sim 

Se a resposta foi “sim”, quantas e quais foram (colocar o número dentro dos parênteses)(     ) 

períneo     (     )assoalho pélvico      (     )retirada de útero     (     )outros 

___________________ _________________________________________________ 

Já sofreu algum tipo de tratamento oncológico (radioterapia ou quimioterapia) na 

região pélvica?  (     )não       (    )sim   Qual tratamento? _______________________ 

Quando? ___________________________________________________________ 

Apresenta sinais de infecção do trato urinário? 

(     )dores/ardência ao urinar     (     )corrimento     (     )dor pélvica    (     )urina com cheiro 

forte   (     )urina acompanhada de sangue    (     ) vontade forte de urinar logo após ter ido ao 

banheiro  

Numero de remédios consumidos regularmente: _________________ 

Em média, bebe quantos copos de água por dia? ____________________________ 
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Alguém na sua família tem histórico de IU? (     )Não     (     )Sim  

Se “sim”, quem? _____________________________________________________ 

Em algum momento da vida pra praticou exercícios físicos regulares com alto grau de 

impacto (como vôlei, atletismo, corrida)? (     )Não     (     )Sim  

 

Peso ______________ Altura ______________  IMC __________________     

Assinatura e carimbo  do avaliador _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 
 

 
 

ANEXOS 

 

Anexo A -  International Consultationon Incontinence Questionnaire - Short Form  

(ICIQ-SF)  - Validação para o português Tamanini et al, 2004 
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Anexo B– International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – short form 

(IPAQ- SF ) – Validado para o português (Matsudo et al, 2001) 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA VERSÃO CURTA 

Para responder às questões lembre 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  

 

Para responder às perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez:  

 

1a Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício?  

_____dias por SEMANA ( ) Nenhum  

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gastou caminhando por dia?   

horas: ______ Minutos: _____  

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 

ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 

na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 

que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR, 

NÃO INCLUA CAMINHADA)  

_____ dias por SEMANA ( ) Nenhum  

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, 

pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no 

quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar 

MUITO sua respiração ou batimentos do coração.  

 

_____ dias por SEMANA ( ) Nenhum  

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

horas: ______ Minutos: _____ 
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Anexo C - TCLE 

    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: Aspectos neuromecânicos e fisiológicos da prevenção de quedas em idosos.  

Pesquisador responsável: Pedro Paulo da Silva Soares  

Instituto Biomédico – Universidade Federal Fluminense  

Telefone para contato: (21) 2629-2459  

 

Nome do voluntário: _____________________________________________  

Idade: __________________________ RG: __________________________  

 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa: Aspectos neuromecânicos e 

fisiológicos da prevenção de quedas em idosos de responsabilidade do pesquisador Pedro 

Paulo da Silva Soares. 

 

 Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP – Brasília) do Conselho Nacional de Saúde 

(Ministério da Saúde).  

 

Justificativa: Aplicar os resultados dos estudos nas metodologias de prescrição de exercícios 

dos programas de extensão vinculados aos Grupos de Pesquisa da UFF  

 

Objetivo: Integrar a promoção da saúde dos que envelhecem à estratégias de educação para a 

saúde, verificando como o equilíbrio interfere nas quedas e como ele pode ser alterado através 

das propostas postas em prática em nossas intervenções.  

 

Procedimentos: Os voluntários serão selecionados a partir do projeto de prevenção de quedas 

(Prev-Quedas) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e serão realizados os seguintes 

testes e protocolo: 
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 Teste de ortostatismo: o voluntário se posicionará sentado durante 10 minutos para 

ambientação. Em seguida mais 6min sentado e 6min emposição ortostática (em pé). A cada 

minuto serão avaliados em relação à sensação de tontura. Para a manobra de Valsalvao 

voluntário permanecerá sentado e após uma inspiração profunda, irá assoprar mantendo 

40mmHg por 15 segundos. 

 Estabilometria: A avaliação do equilíbrio será realizada sobre uma plataforma. O 

voluntário deverá permanecer em pé, com os calcanhares unidos. Será cronometrado um 

intervalo de 30s, no qual será avaliada a resposta neuromuscular.  

 Eletromiografia de superfície: Para esta avaliação a pele do voluntário deverá ser 

preparada para a colocação dos eletrodos. Essa preparação incluirá limpeza da pele com água 

e sabão, além de retirada de pêlos com auxílio de lâmina de barbear descartável e fricção da 

pele com algodão umedecido em álcool. A eletromiografia será realizada durante os 

protocolos de avaliação de equilíbrio.  

 Testes respiratórios: Os exercícios respiratórios serão feitos em domicílio, sendo 

necessária a visita uma vez por semana ao laboratório para orientações e reajustes no 

programa de atividades. Além disso, todo apoio de acompanhamento será prestado para 

eventuais dúvidas. 

 Teste de caminhada de seis minutos: Consiste em caminhar num trecho de 30 

metros durante seis minutos percorrendo a maior distância possível. A distância percorrida 

será computada como o índice de capacidade física.  

 Teste de esforço máximo: Realizados em esteira, onde o voluntário caminha 

aumentado progressivamente a velocidade e a inclinação. Enquanto isso, seu 

eletrocardiograma é captado por eletrodos no peito.A frequência cardíaca e a pressão arterial 

serão aferidas a cada 2 minutos no esforço e minuto a minuto na recuperação.  

 Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA):A avaliação consiste em 

ficar deitado sobre uma mesa durante um período de 12 minutos, com exposição de curta 

duração e baixa dose de radiação. O software do computador irá quantificar o conteúdo 

mineral ósseo, massa de gordura total e massa magra. 

 Questionários IPAQ-SF e ICIQ-SF: A aplicação dos questionários terá duração 

aproximada de 15 minutos e serão respondidos pelo voluntário e preenchido pelo examinador. 

 Protocolo de treinamento e retreinamento:Serão realizadas 36 sessões de 

treinamento físico em remo ergômetro, para um grupoe stand-up ergômetro adaptado para 

outro, ambos com duração de 30 minutos. Após o período de treinamento o grupo que 
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participou da intervenção em remo ergômetro será retreinadadurante 18 sessões seguindo a 

mesma linha do treinamento inicial.Para o grupo controle também será oferecido o 

treinamento posteriormente e desse modo todos os indivíduos têm a possibilidade de se 

beneficiar. 

 

Desconfortos ou riscos esperados: Os desconfortos esperadosno teste de caminhada, no 

testes de esforço cardiopulmonar e durante o protocolo de treinamento e retreinamento são 

cansaço, falta de ar, dor nas pernase dor muscular tardia, pertencente ao processo de 

adaptação do exercício.Durante o exercício inspiratório poderá haver pequena sensação de 

tontura, que cessa com o termino do protocolo.Além disso, há a exposição de curta duração 

com baixa dose de radiação a partir da Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA). 

Porém, todas as medidas de precauções serão tomadas (acompanhamento constante por 

equipe habilitada e equipamentos adequados e interrupção do teste/exercício, se necessário) 

para reduzir as possibilidades de complicações e quaisquer efeitos indesejáveis.  Os testes 

realizados com eletrodos, haverá limpeza da pele com álcool e poderá ficar um pouco 

vermelho em virtude do atrito da gaze com a pele. Durante a aplicação dos questionários o 

voluntário poderá declinar às perguntas, caso não se sinta à vontade para responde-las. 

 

Benefícios: Os resultados de todas as avaliações realizadas serão entregues aos participantes 

da pesquisa gratuitamente em uma ficha individual. Além disso, os voluntários se 

beneficiaram com as sessões individualizadas.Dentre os benefícios advindos do programa de 

treinamento observamos aumento da capacidade física e melhora das respostas fisiológicas. 

 

Os voluntários receberão esclarecimentos a qualquer dúvida acerca das avaliações realizadas, 

dos riscos, dos benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. O voluntário poderá 

interromper sua participação no estudo a qualquer momento, sem necessidade de se justificar. 

Será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a sua privacidade, ou 

seja, nenhuma informação pessoal do voluntário será divulgada. Será oferecido, por parte da 

instituição, tratamento médico em caso de danos, ou qualquer tipo de complicação, 

diretamente causados por esta pesquisa.  

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 
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Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações:E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ___________________________________________________________, RG nº 

_______________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

______________________________________________________________  

Assinatura do paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Anexo D- parecer do comitê de ética em pesquisa 
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