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Introdução: o trato urinário inferior é inervado pelos sistemas nervosos autônomo (SNA) e somático. Alterações no SNA 

podem comprometer tanto o funcionamento da bexiga quanto a atividade esfincteriana. Além disto, sabe-se que a 

obesidade traz danos à modulação autonômica cardíaca (MAC), reduzindo a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 

nestes indivíduos. A VFC é um marcador do balanço autonômico e indicador de comprometimentos na saúde. Objetivo: 

avaliar se a obesidade altera a MAC em mulheres incontinentes. Metodologia: foi realizado um estudo transversal, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Central Paulista (019/2011), no qual foram 

avaliadas 22 mulheres incontinentes com diferentes índices de massa corporal (IMC) e percentuais de gordura. As 

participantes foram distribuídas em grupos de acordo com o IMC: controle (GC – IMC: 24,1±2,4; idade: 53,72±7,59) e 

obesas (GOB- IMC: 32,3±2,1; idade 53,09 ±9,09). Todas responderam ao questionário Incontinence Severity Index e 

avaliação funcional do assoalho pélvico para diagnóstico da incontinência urinária e inclusão no estudo; após, foram 

submetidas à avaliação antropométrica e de bioimpedância, e avaliação da MAC em posição supina. Os intervalos entre 

batimentos cardíacos (iR-R) foram registrados continuamente, batimento a batimento, por telemetria do monitor cardíaco 

Polar RS800CX (Polar®, Finlândia) por 10 minutos. Após, a VFC foi analisada no domínio do tempo e da frequência 

pelo software Kubios HRV (MatLab, versão 2.0, Kuopio, Finlândia) por meio de índices representativos da modulação 

simpática e parassimpática (RMSSD, LF, HF, LF/HF, SD1 e SD2). O teste t foi utilizado para verificar as diferenças entre 

os grupos. A correlação de Pearson foi realizada para verificar o comportamento dos índices de VFC com os dados 

antropométricos. Resultados: não houve diferença significativa entre os grupos para as características gerais (exceto 

peso, IMC e gordura corporal) e nos índices de VFC. Houve correlação moderada e negativa entre percentual de 

gordura corporal e SD2 (r=-0,43;p=0,04;), e entre IMC e SD2 (r=-0,48;p=0,02;). Conclusão: verificou-se que quanto 

maior o IMC ou a gordura corporal em mulheres incontinentes, há maior comprometimento da VFC, uma vez que há 

menor variabilidade global da VFC, representada pelo índice SD2.


