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Objetivo: Verificar a associação entre os hábitos alimentares e a presença de incontinência 

urinaria (IU) em idosas praticantes de atividade física (AF). Método: Estudo observacional 

transversal. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade do Estado de Santa Catarina sob o número de protocolo 052406/2015. Os critérios 

de inclusão da amostra foram: sexo feminino, ter 60 anos ou mais de idade e estar matriculada 

nos projetos de AF do programa de extensão universitário Grupo de Estudos da Terceira Idade 

(GETI) do Centro de Ciências da Saúde e Esporte (CEFID) da Universidade Estadual de Santa 

Catarina (UDESC). Participaram do estudo 136 idosas, matriculadas em 2017, no GETI. Os 

instrumentos utilizados para avaliar a incontinência urinária (IU) foi o International Consultation 

on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) e os hábitos alimentares o Questionário 

de Frequência Alimentar (QFA) adaptado, direcionando para os alimentos que influenciam a IU. 

Estes foram aplicados em forma de entrevista por pesquisadores previamente treinados. A análise 

de dados foi realizada de forma descritiva e utilizou-se para associação da IU com a frequência 

de consumo dos alimentos, o teste de Qui-Quadrado ou Exato de Fischer, com nível de 

significância de 5%. Resultados: Participaram do estudo 136 idosas, destas, 85 (62,5%) eram 

continente e apresentaram média de idade de 69 anos (DP= 6,5). As incontinentes foram 51 

(38,2%) com média de idade de 71 anos (DP= 8,6). Das idosas com incontinência urinária, 28 

(19,9%) perdem urina uma vez por semana ou mais, 10 (7,4%) perdem diversas vezes ao dia, 7 

(5,1%) uma vez ao dia e 6 (4,4%) de duas a três vezes por semana. Observa-se que nas idosas 

continentes a ingesta de água (n= 49; 59,8%) foi mais baixa (menos que 1.500 ml de água por 

dia) do que as incontinentes (n= 33; 40,2%). O consumo de água até uma hora antes de dormir foi 

de relatado por 66,7% (n=36) das idosas continentes e 38,7% (n=41) das incontinentes. Os 

alimentos mais ingeridos acima da porção média entre as idosas incontinentes foram as frutas 

ácidas (n=25; 35,2%) e o café (n=39; 39,8%). Houve um baixo consumo de chás, refrigerante, 

álcool, adoçante, doces diet e chocolate. Os hábitos alimentares não se associaram com a IU 

(p>0,05), conforme tabela 1. Conclusão: Não foi encontrada associação dos hábitos alimentares 
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e a presença ou não de IU em idosas praticantes de AF, pelo fato de apresentarem 

homogeneidade quanto aos hábitos alimentares. 

 
Tabela 1. Consumo de alimentos entre as idosas continentes e incontinentes. Florianópolis, SC, 2018 

(n= 136). 
Alimentos Continentes 

(n= 85) 

f (%) 

Incontinentes 

(n= 51) 

f (%) 

p-valor¥ 

Frutas ácidas (g/d)    

Porção média ou abaixo 39 (60,0) 26 (40,0) 
0,56 

Acima da porção média 46 (64,8) 25 (35,2) 

Suco de frutas ácidas (ml/d)    

Porção média ou abaixo 67 (62,0) 41 (38,0) 
0,83 

Acima da porção média 18 (64,3) 10 (35,7) 

Café (ml/d)    

Porção média ou abaixo 26 (68,4) 12 (31,6) 
0,37 

Acima da porção média 59 (60,2) 39 (39,8) 

Refrigerante (ml/d)    

Porção média ou abaixo 84 (62,2) 51 (37,8) 
- 

Acima da porção média 1 (100,0) - 

Chá gelado (ml/d)    

Porção média ou abaixo 83 (63,4) 48 (36,6) 
0,36 

Acima da porção média 2 (40,0) 3 (60,0) 

Chá branco (ml/d)    

Porção média ou abaixo 84 (63,2) 49 (36,8) 
0,56 

Acima da porção média 1 (33,3) 2 (66,7) 

Chá verde (ml/d)    

Porção média ou abaixo 78 (61,9) 48 (38,1) 
0,74 

Acima da porção média 7 (70,0) 3 (30,0) 

Chá preto (ml/d)    

Porção média ou abaixo 82 (62,1) 50 (37,9) 
1,00 

Acima da porção média 3 (75,0) 1 (25,0) 

Vinho (ml/d)    

Porção média ou abaixo 78 (60,5) 51 (39,5) 
- 

Acima da porção média 7 (100,0) - 

Adoçante (mg/d)    

Porção média ou abaixo 67 (60,9) 43 (39,1) 
0,43 

Acima da porção média 18 (69,2) 8 (30,8) 

Doces diet (g/d)    

Porção média ou abaixo 83 (61,9) 51 (38,1) 
- 

Acima da porção média 2 (100,0) - 

Chocolate (g/d)    

Porção média ou abaixo 79 (61,7) 49 (38,3) 
0,71 

Acima da porção média 5 (71,4) 2 (28,6) 

Água (m/d) antes de dormir     

Não bebe 20 (66,7) 10 (33,3) 
0,59 

Bebe 65 (61,3) 41 (38,7) 

Água diária (ml/d)     

Menos de 1 ½ litro 49 (59,8) 33 (40,2) 
0,41 

1 ½ litro ou mais 36 (66,7) 18 (33,3) 

Legenda: g= gramas; d=dia; ml= mililitros; mg= miligramas. Teste Qui-quadrado; p<0,05. 


