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RESUMO

A Incontinência urinária (IU) é caracterizada pela perda involuntária de urina. Acomete de forma mais intensa mulheres e é considerado um 
problema de saúde pública. Tem como principais causas o aumento da pressão intra-abdominal e/ou a fraqueza e falta de controle da 
musculatura do assoalho pélvico. A despeito de afetar mais intensamente mulheres multíparas e em idade avançada, a literatura vem apontando 
que atividades físicas intensas executadas podem causar a IU por mulheres jovens nulíparas em função do impacto e esforço que aumentam a 
pressão intra-abdominal levando a perda de urina involuntariamente. Por outro lado, algumas modalidades de  atividade física são consideradas 
um fatores protetores para a IU e outras disfunções do assoalho pélvico.  O objetivo do trabalho foi comparar a prevalência de IU em mulheres 
jovens adultas nulíparas praticantes de musculação terapêutica, musculação convencional e mulheres sedentárias. Participaram do estudo 150 
mulheres classificadas em 3 grupos a saber: Musculação Convencional, Musculação Terapêutica e Sedentárias. Todas elas praticantes das duas 
modalidades de musculação há mais de 1 ano e sedentárias há mais de 1 ano. Utilizou-se como instrumento de avaliação o questionário ICIQ-
UI/SF que identificou a presença e o tipo de IU. A regressão logística simples foi utilizada para avaliar as chances da modalidade de atividade física 
aumentar ou diminuir a chance de desenvolver IU. Houve maior prevalência de IU em mulheres do grupo musculação: 36 (24%) seguido de 
mulheres sedentárias: 22 (14,6%) e menor incidência de IU em mulheres praticantes de musculação terapêutica: 10 (6,6%). Tomando o grupo de 
mulheres sedentárias como referência os resultados apontaram que as chances de uma mulher praticante de musculação terapêutica desenvolver 
IU são reduzidas em 49,9% (p<0,0441) (OR 0,501). A comparação do grupo musculação convencional com o grupo sedentária não demonstrou 
relação de causa e efeito (p=0,6031). Ao se tomar como referência o grupo Musculação Terapêutica os resultados indicaram que praticar 
Musculação Convencional aumenta em 2 vezes as chances de apresentar IU (p =0,0211) (OR 2,005) e ser Sedentária pode aumentar 1,6 vezes as 
chances de IU (p=0,0441) (OR 1,568). Conclusão: Os resultados do estudo indicaram que praticar a Musculação Terapêutica pode ser fator 
protetor para IU enquanto o sedentarismo e prática de musculação convencional podem aumentar as chances de apresentar UI.  Aponta-se como 
fragilidade o pequeno número da amostra a impossibilidade de acompanhamento de iniciantes nas duas modalidades de musculação para 
confirmação dos resultados 
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