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Introdução. De acordo com a Sociedade Internacional de Continência (SIC), a síndrome da bexiga hipera-
tiva (SBH) é  caracterizada por urgência miccional, com ou sem urge-incontinência, noctúria e polaciúria, na 
ausência de fatores infecciosos, metabólicos ou locais. A população idosa está mais suscetível a desenvolver 
SBH devido aos efeitos colaterais dos medicamentos e a falta de suporte médico e social. Para uma micção 
eficaz, existem doze reflexos urinários, que atuam coordenadamente durante todo o processo da micção, sendo 
responsáveis pela continência e armazenamento da urina. Quando o nervo pudendo se encontra estável, episó-
dios de contrações involuntárias do detrusor são impedidos pela forte contração voluntária e imediata do esfínc-
ter externo, impedindo a perda de urina. Ainda não se sabe ao certo a influência da contração voluntária dos 
músculos do assoalho pélvico (MAP) sobre os sintomas de bexiga hiperativa (BH). Pressupomos que mulheres 
que apresentam menor atividade dos MAP, possivelmente apresentarão agravamento dos sintomas de BH. Ob-
jetivos. Avaliar a relação entre os sintomas da SBH e a função dos MAP em idosas. Método. Estudo trans-
versal analítico realizado com 125 voluntárias, sendo 54 excluídas, totalizando uma amostra de 71 mulheres 
com idade igual ou superior a 60 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade de Brasília pelo número de parecer 410.161, de 2013.  A avaliação dos sintomas de 
SBH foi realizada por meio do ICIQ-OAB (International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive 
Bladder) e a função dos MAP por meio da atividade eletromiográfica, com eletrodos de superfície posicionados 
no centro tendíneo do períneo (Myotrac Infinit). Utilizou-se também a palpação bidigital, graduada pela escala 
OXFORD. Resultados. A média de idade da população estudada foi de 68,78 (±6,52) anos; Os sintomas de 
bexiga hiperativa pelo ICIQ-OAB obtiveram média de 8,57(±3,07) pontos e a maioria das mulheres apresenta-
ram Oxford grau 2 (37,1%). A atividade elétrica dos MAP apresentou média de 4,24 (± 2,44).  Ao correlacionar 
os sintomas da bexiga hiperativa com a escala OXFORD, não houve diferença significativa (r=-0,122; p=0,31), 
assim como não houve diferença com atividade elétrica dos MAP (r=0,069; p=0,569). Conclusão. Não houve 
correlação entre os sintomas da SBH e a função dos MAP. A princípio mulheres com maior ou menor atividade 
elétrica dos MPA têm as mesmas chances de desenvolver SBH. 
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