
Introdução  

Resultados 

  Embora a amostra deste estudo seja de um grupo limitado de 

atletas do sexo feminino, os achados aqui descritos acompanham a 

literatura, nas quais mulheres praticantes de atividade física relatam perdas 

urinárias, mesmo na ausência de outros fatores de risco.  

       No presente estudo 50% das atletas relataram ter perda urinária, 

porem não foi observado impacto na qualidade de vida. 

A maioria das atletas tem excelente ou boa satisfação sexual, não afetando 

a qualidade de vida.  

A predominância de IU foi nas atletas do futebol e não houve diferença na 

satisfação sexual entre as modalidades esportivas. 

  A fisioterapia na IU e na DS tem como objetivo a prevenção e o 

tratamento das disfunções relacionadas ao AP, utilizando recursos para o 

fortalecimento, alongamento e relaxamento muscular. 

Conclusão 

     Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro Universitário Lusíada, em Santos- SP no ano de 2019. Foi realizada 

uma avaliação através dos questionários International Consultation on 

Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), que avalia o impacto da 

IU na qualidade de vida e  Quociente Sexual Feminino (QS-F) que avalia a 

função sexual feminina. Além disso, as atletas responderam uma ficha de 

avaliação com dados sociodemograficos, hábitos de vida e sobre o treino 

físico. As participantes eram atletas de futsal, futebol e handebol da 

Fundação Pró Esporte de Santos (SP). 

      Os dados foram baseados numa amostra de 30 participantes. Os 

critérios de inclusão da pesquisa foram: idade de 18 a 37 anos, e os de 

exclusão não terem assinados o TCLE e para DS não terem tido contato 

intimo nos últimos seis meses. 
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        Foram aplicados 35 questionários nesta pesquisa, dois foram excluídos 

por não terem assinado o TCLE, dois não responderam a ficha de avaliação 

com dados de anamnese, impossibilitando de correlacionar com os 

objetivos deste estudo, e uma por exceder a idade pré-determinada. 

Portanto, foram incluídas neste estudo 30 atletas, com idade média de 

24,29 (±6,29) e IMC de 23,28 (±2,34), destas 81% são residentes na 

cidade de Santos. 

        As modalidades esportivas que foram encontradas nesta pesquisa são: 

seis atletas do Handebol, 17 atletas do futebol e sete do futsal. O tempo de 

pratica do esporte (em anos) varia em média 11,33  anos. Dentre todas as 

participantes deste estudo, 16 (53,33%) eram homossexuais, 11 (36,66%) 

bissexuais e três (10,00%) heterossexuais. Em relação às perdas urinarias e 

ocasiões em que se houve perdas, 50% das atletas já tiveram perdas 

urinarias e os dados estão detalhados na  tabela 1. Quando correlacionado 

ICIQ para futebol x futsal encontramos significância (p=0,041) e futebol x 

handebol (p=0,027). A maior media encontrada para ICIQ foi no futebol 

(media 8), descritos na tabela 2. 
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  Avaliar o impacto da IU e DS na qualidade de vida das atletas. 

Determinar a prevalência de IU e DS e o impacto na qualidade de vida em 
cada esporte. 

 

Tabela 1. Ocasião de perdas urinaria  versus  Modalidade esportiva. 

Objetivo  

       A Incontinência Urinária (IU) é vista como uma perda involuntária de 

urina causando dificuldades sociais e de higiene para a mulher (FRIGO,  

BORDIN, ROMEIRO, 2015)¹. 

            As mulheres fisicamente ativas apresentam com mais frequência a 

incontinência urinária de esforço sendo o exercício de alto impacto, um fator 

de risco para o desenvolvimento da IU na mulher, especialmente naquelas 

que não apresentam históricos de partos e gestações (CAETANO et al., 

2007)².Outro problema apresentado são as disfunções sexuais (DS) que  

ocorrem por desordens na musculatura pélvica da atleta e é caracterizada 

pela falta, excesso, desconforto e/ou dor na expressão e no 

desenvolvimento do ciclo sexual, (ABDO,C.H.,2009)³. 

 

 

 PERDA URINARIA    N     SIM      MODALIDADE 

Já teve   28 50%      25% Futebol 

Durante treinos    28 28,57%     17,85% Futebol 

Durante AVD’S    27 25,92%     14,81% Futsal 

Durante Competições    27 22,22%     11,11% Futsal 

    11,11% Futebol 

Tabela 2 - Média e correlações do ICIQ e QSF entre modalidades esportivas e 

opção sexual. 

ICIQ  QSF 

TOTAL 6,645 (0 - 21) 79,61 (0 – 100) 

Futebol 8 79,76 

Handebol 4,5 78,33 

Futsal 5,28 79,71 

CORRELAÇÕES Futebol X Futsal p= 0,041 

Futebol x Handebol p= 0,027 

Futsal x Handebol p= 0,058 

Não houve correlações 

significativas 

Homossexual 7,87 82 

Bissexual 6 76,9 

Heterossexual 3,5 76,9 


