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Introdução: O exercício físico extenuante pode sobrecarregar e danificar cronicamente os músculos do assoalho pélvico, 

ligamentos, fáscias, e diminuir a força de contração dessa musculatura. Na corrida, as forças de reação vertical com o 

solo podem aumentar entre 1,6 e 2,5 vezes o peso corporal e a transmissão do choque entre os pés e o chão pode 

afetar o mecanismo de continência pela alteração da quantidade de força transmitida ao assoalho pélvico. Diante da 

elevada prevalência de incontinência urinária em corredoras (62,2%), torna-se importante investigar se os padrões 

cinemáticos durante o gesto esportivo estão relacionados com a perda urinária. Objetivos: Avaliar a perda urinária em 

corredoras e correlacionar com a carga de treino semanal e com variáveis cinemáticas da corrida. Método: Estudo 

observacional transversal aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia 

(nº1451984/2016). Foram incluídas mulheres que praticam corrida semanalmente, por pelo menos 6 meses, que 

tenham passado por intercurso sexual, com idade superior a 18 anos. A avaliação dos músculos do assoalho pélvico foi 

realizada por meio da palpação vaginal (Escala de Oxford), avaliação da pressão de contração dos músculos do 

assoalho pélvico utilizando a perineometria (PeritronTM – Cardio Design PtyLtd) e teste do absorvente adaptado durante 

a corrida. Em seguida, foi avaliada a cinemática da corrida (deslocamento vertical, angulação do joelho e tipo de 

aterrisagem) na esteira por meio de um circuito de câmeras. Para análise estatística foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação de Pearson e para verificar associação entre variável categórica e variável numérica foram utilizados o 

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

constituída por 28 mulheres (11 corredoras com incontinência atlética e 17 corredoras continentes). A pressão de 

contração dos músculos do assoalho pélvico obtida pelo grupo de continentes (43,40(21,75) cmH2O) foi maior quando 

comparada ao grupo de incontinentes (38,94(31,08) cmH2O), porém sem diferença estatisticamente significante 

(p=0,66). Foi encontrada associação entre carga de treino semanal e perda de urina (Boxplot - incontinentes: med=45; 

DP=15,97; continentes: med=29,40; DP=12,15), sugerindo que mulheres que perdem urina percorrem maior distância 

por semana (45 km). Não foram encontradas correlações entre: perda de urina e flexão de joelho (r=0,35, p<0,001), 

perda de urina e deslocamento vertical (r=0,83, p<0,001). Conclusão: A prevalência de perda urinária em atletas 

corredoras é alta, a carga de treino semanal parece estar associada a menor força dos músculos do assoalho pélvico.


