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Objetivo: Analisar os fatores associados à perda urinária de idosas previamente incontinentes 

que receberam treinamento para os músculos do assoalho pélvico com e sem à prática de 

musculação, após um  follow-up de 24 meses. Método: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

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

CAAE n.º 14957313.9.0000.0118. O ensaio clínico foi cadastrado e aprovado no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), vinculado ao Ministério da Saúde sob o nº U1111-1149-

2398. O estudo é um follow-up de 24 meses de um ensaio clínico randomizado (VIRTUOSO, 

2015), no qual participaram 23 idosas, sendo 10 do Grupo Intervenção (GI), que receberam o 

Treinamento para os Músculos do Assoalho Pélvico (TMAP) associado à prática da musculação e 

13 do Grupo Controle (GC) as quais receberam apenas o TMAP. Para verificar a frequência e a 

gravidade dos sintomas de incontinência urinária (IU) foi aplicado via contato telefônico o 

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

composto por 6 perguntas, que resultam em um escore; e o questionário para a identificação da 

prática do exercício dos músculos do assoalho pélvico (EMAP). Para aferir o nível de atividade 

física foi utilizado o Acelerômetro ActiGraph GT3-x. As idosas utilizaram o aparelho por sete 

dias em uma semana habitual. Foi considerado dia válido o uso por pelo menos cinco dias na 

semana, sendo um dia de final de semana e por no mínimo 10 horas de uso contínuo. A massa 

corporal foi verificada por meio da balança da marca Plenna; a estatura por meio do estadiômetro 

portátil da marca Cardiomed; o Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado dividindo-se a 

massa corporal (em kg) pelo quadrado da estatura (m2); o perímetro da cintura foi verificado por 

meio de fita antropométrica WCS da marca Cardiomed, a medida foi realizada no ponto médio 

entre a borda inferior da última costela e a crista ilíaca (cm). Os instrumentos foram coletas em 

diferentes períodos da investigação: início e final do ensaio clínico (ICIQ-SF e medidas 

antropométricas) e após um follow-up de 24 meses (ICIQ-SF, medidas antropométricas, EMAP e 

Acelerômetro). Para analisar os dados do acelerômetro foi utilizado o software ActiLife versão 

6.0 adotando epoch de um segundo. Foi utilizado o algoritmo de Choi et al. (2011) para a 

determinação dos períodos de uso e não uso (wear e non-wear). Os pontos de corte utilizados 

foram os propostos por Freedson et al. (1998). A variável utilizada para determinar o nível de 

atividade física foi o counts/min do vetor magnitude. Os dados foram analisados pelo pacote 
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estatístico SPSS versão 20.0. A análise foi realizada por meio de estatística descritiva e 

inferencial. Para verificar a distribuição dos dados, foi adotado o teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk. Para comparar a recidiva de IU e o IMC entre os períodos investigados - início e 

final do ensaio clínico e após um follow-up de 24 meses- foi utilizado o teste de Friedman; para 

comparar as variáveis numéricas entre os grupos GI e GC/com IU e sem IU foi utilizado o teste t 

independente ou U de Mann-Whitney. Para associar a pratica dos EMAP com a IU foi utilizado o 

Exato de Fischer. Resultados: Foi verificada manutenção do tratamento após 24 meses do 

término do tratamento observado pela comparação do ICIQ-SF entre o início e final do ensaio 

clínico e após um follow-up de 24 meses (Figura 1). Ao verificar a manutenção do tratamento por 

grupos, observa-se que em ambos os protocolos não houve agravo significativo nos sintomas de 

perda urinária (GI p=0,006; GC p=0,001). Em relação ao nível de atividade física, no follow-up 

de 24 meses, o GI apresentou média de 501,22 (DP=149,26) counts/min e o GC apresentou 

643,08 (DP=148,84) counts/min (p=0,040). Nas variáveis antropométricas, observa-se que IMC 

do GI apresentou aumento significativo no follow-up de 24 meses (p=0,002). Porém este aumento 

não está relacionado com a IU (p=1,00). Para o GC não houve aumento significativo no IMC 

(p=0,054). Após 24 meses, sete (30,4%) idosas permaneceram curadas da IU (score zero no 

ICIQ), destas, cinco (71,4%), realizavam os EMAP, porém, não houve associação dos EMAP 

com a perda urinária (p=0,371). Conclusão: Não houve aumento significativo da ocorrência dos 

sintomas de IU 24 meses após o término do tratamento por meio do TMAP com e sem prática da 

musculação.  

 

Figura 1- Comparação dos escores do ICIQ-SF entre o início e final do ensaio clínico e follow-up 

de 24 meses dos tratamentos. 

 
 

Legenda: a - diferença significativa (p< 0,001); b - diferença significativa (p=0,006). Teste de Friedman. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 


