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Introdução: Estudos demonstram que existe uma elevada prevalência de incontinência urinária de esforço entre 

mulheres atletas, uma vez que exercício físico de impacto aumenta a pressão intra-abdominal, podendo assim 

sobrecarregar e danificar cronicamente as estruturas que compõem o assoalho pélvico. Nesse contexto, sendo o gesto 

esportivo de cheerleading semelhante ao da ginástica olímpica, e uma vez que cheerleaders realizam manobras de alto 

impacto tais como acrobacias que envolvem mortais, piruetas, saltos, isso pode ser considerado um fator de risco para 

estas atletas apresentarem algum sintoma urinário. Objetivo: Verificar a prevalência dos sintomas urinários em mulheres 

praticantes de cheerleading no Brasil e a influência na qualidade de vida. Método: Estudo transversal, realizado por 

meio de um questionário online. A presença de incontinência urinária foi investigada por meio da questão: "você tem 

perda involuntária de urina?". Se a resposta fosse positiva, as situações de perda de urina foram investigadas por 

questões do International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), questionário validado, 

específico para incontinência urinária. Perguntas sobre noctúria e urgência miccional também foram incluídas. Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São Carlos, 

(nº do parecer 1.879.502/CAAE 60262316.9.0000.5504). Os dados quantitativos estão expressos em média e desvio 

padrão e foi realizada tabela de frequência simples. Resultados: Foram incluídas 78 cheerleaders com média de idade 

de 20,8±2,29 anos, eutróficas (20,82 ± 1,84 kg/m²). Foi observado que 21 atletas (26,9%) têm perda involuntária de 

urina, podendo ser classificadas em incontinência urinária de esforço (n=14), incontinência urinária de urgência (n=2) e 

incontinência urinária mista (n=5). A média da gravidade/interferência da incontinência urinária na qualidade vida dessas 

atletas baseado na Escala Visual Analógica é de 2,1±2,4. Dezoito (23,1%) e 32 atletas (41%) são acometidas pelos 

sintomas de noctúria e de urgência miccional, respectivamente. Conclusão: Baseado nos nossos achados podemos 

concluir que mulheres praticantes de cheerleading apresentam perda urinária, sendo mais frequente a incontinência 

urinária de esforço, e essa impacta levemente na qualidade de vida dessas atletas, além da moderada prevalência de 

sintomas relacionados a noctúria e urgência miccional. Vale ressaltar que é importante os técnicos de cheerleading 

terem essa informação para procurarem, conjuntamente ao fisioterapeuta especializado na área da saúde da mulher, 

uma forma de prevenir e/ou minimizar os sintomas urinários nestas atletas, podendo incluir na rotina dos treinos os 



exercícios para os músculos do assoalho pélvico, além de orientações.


