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Introdução: A corrida é um dos tipos mais populares de atividade física do mundo e as mulheres estão cada vez mais 

inseridas nessa modalidade esportiva. Entretanto, mesmo com os vários benefícios comprovados na qualidade de vida 

da mulher, a corrida é considerada um exercício de alto impacto, podendo ser um fator de risco para o desenvolvimento 

de incontinência urinária. Estudos demonstram que em esportes de alto impacto, a prevalência de incontinência urinária 

pode atingir até 88,9% das atletas, em corredoras a prevalência é de 62,2%. Objetivo: Conhecer e caracterizar a 

população de mulheres incontinentes da cidade de Uberlândia durante a prática da corrida, e verificar se as mulheres 

apresentam fatores de risco que possam estar relacionados com a perda urinária durante a corrida, para que 

futuramente, programas específicos de tratamento possam ser desenvolvidos. Método: Estudo observacional 

transversal aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia (nº058387/2017). Foram 

incluídas mulheres corredoras de rua que praticam corrida semanalmente, por pelo menos 6 meses, e foram excluídas 

mulheres gestantes. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário anônimo autoaplicável estruturado pelas 

próprias pesquisadoras, fundamento em outros estudos e questionários validados para avaliar disfunções do assoalho 

pélvico. As mulheres foram convidadas por contato pessoal, a responder o questionário, com questões relacionados às 

características pessoais, corrida, sintomas urinários e antecedentes obstétricos, com questões qualitativas e 

quantitativas. A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, para comparação entre os 

grupos foi utilizado o Teste t de Student, e para verificar associação entre variável categórica e numérica foram 

utilizados Boxplot e a tabela de estatísticas descritivas. Foi adotado nível de significância de 5%. Resultados: Foram 

incluídas 144 mulheres no estudo. A média de idade das corredoras foi de 38,41(9,32) anos, a prevalência de perda 

urinária foi de 28,5% entre as atletas e dentre essas, cerca de 68,3% apresentaram incontinência atlética. Foi 

encontrada associação entre o tempo de prática de corrida e a severidade da perda urinária, sugerindo que mulheres 

que perdem mais urina (pequeno jato) praticam corrida a mais tempo (med=81,47 meses). Ainda, os resultados 

apontaram que existe associação entre a quilometragem semanal e a perda urinária, sugerindo que mulheres que 

perdem urina percorrem maior quilometragem semanal (med=40,49 km). Conclusão: A prevalência da perda urinária em 

atletas corredoras da cidade de Uberlândia é de 28,5% e está relacionada com a carga de treino semanal.


