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Resumo 

 

Introdução e Hipótese: Mulheres atletas podem desenvolver sintomas de 

incontinência urinária e comportamento alimentar de risco para transtornos 

alimentares devido ao tipo de treino e modalidade esportiva, intensificados pela 

cobrança por resultados ou composição corporal idealizada. Objetivo: Identificar se 

existe associação entre incontinência urinária e comportamento alimentar de risco 

para transtornos alimentares em mulheres atletas. Métodos: Estudo caso – controle 

com 270 mulheres atletas que responderam questionários sobre sintomas de 

incontinência urinária (ICIQ-UI SF) e comportamento alimentar (EAT-26). Regressão 

logística múltipla foi usada para calcular fatores de risco. Resultados: Mulheres 

atletas que tinham incontinência urinária apresentaram 2,15 vezes mais chances de 

apresentar comportamento alimentar de risco para transtornos alimentares. 

Conclusão: Mulheres atletas com incontinência urinária apresentaram chances de 

desenvolver comportamentos alimentares de risco para transtornos alimentares. 

Equipes multidisciplinares, que atendam essas atletas, devem ficar atentas quanto à 

presença de sintomas que, à primeira vista, possam não apresentar associação 

entre si, mas que refletem condições clínicas a serem tratadas. 

Palavras-chave: Incontinência Urinária; Comportamento Alimentar; Mulheres; 

Atletas; ICIQ-SF; EAT-26.  
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Abstract 

 

Introduction and Hypothesis: Female athletes can develop symptoms of urinary 

incontinence (UI) as well as risk behaviors for eating disorders due to the type of 

training and sports modality. Such symptoms are intensified by the demands for 

results and an idealized body composition. Our aim is to investigate the possible 

association between urinary incontinence and risk behaviors for eating disorders in 

female athletes. Methods: A case-control study was conducted with 270 female 

athletes who answered the International Consultation on Incontinence Questionnaire 

(ICIQ-SF) and the Eating Attitudes Test (EAT-26). Multiple logistic regression was 

used to calculate risk factors. Results: Participants with urinary incontinence were 

2.15-fold more likely to have risk behaviors for eating disorders. Conclusion: Female 

athletes with urinary incontinence were more likely to have risk behaviors for eating 

disorders. Multidisciplinary teams that provide care for these athletes should be 

attentive to symptoms that may not appear to be associated at first glance but may 

reflect a conditions that needs to be treated. 

Keywords: Athletes; EAT-26; Eating Behavior; Female; ICIQ-SF; Urinary 

incontinence.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

 A participação feminina na prática esportiva tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos alcançando valores quase igualitários a 

participação masculina. Dados da Organização das Nações Unidas Brasil (ONU) 

apontam que 48,8% dos atletas nas Olimpíadas de Tóquio 2020 eram mulheres.(1) 

 A prática esportiva habitual prevê uma experiência positiva para atletas 

devido aos benefícios físicos e psicológicos. De fato, estudos tem demonstrado que 

exercício regular leva a melhora no humor, reduz sintomas de ansiedade e 

depressão e aumenta a auto-estima.(2) Já o oposto, ou seja a inatividade, em estudo 

que buscou asssociação entre frequência, intensidade e duração do exercício físico 

com saúde mental em universitárias, concluiu que mulheres com baixo nível de 

atividade esportiva apresentavam mais chances de desenvolver problemas mentais, 

ideação suicída ou depressão auto referida.(3) Estudos ainda mostram que a 

inatividade esportiva contribui para o aumento no risco de desenvolver doenças 

cardíacas, diabetes mellitus tipo II e alguns tipos de câncer, como câncer de mama e 

câncer de cólon.(4)  

 Contudo, nas últimas décadas, mulheres atletas jovens e nulíparas têm 

apresentado queixas de incontinência urinária (IU) especialmente as que praticam 

esportes considerados de alto impacto para o assoalho pélvico.(5) A prevalência de 

IU em atletas varia largamente quando relacionada à modalidade esportiva, sendo 

0% entre praticantes de golf (baixo impacto) até 80% entre trampolinistas (alto 

impacto).(6). 

 A incontinência urinária (IU) é definida pela International Continence Society 

(ICS) como "qualquer perda involuntária de urina", sendo comumente associada a 

fatores como idade, paridade, menopausa, obesidade, entre outros.(7,8)  

  Em condições normais, os músculos do assoalho pélvico (MAP) trabalham 

em sintonia com os músculos do esfíncter e o controle neurológico local/central 

promovendo uma continência urinária e intestinal assim como as funções sexuais. 

Os MAP se comportam como uma rede que sustenta orgãos como o útero, a bexiga 

e o reto. Ao prevenir a IU durante a tosse ou atividades de alto impacto, as 

contrações dos MAP ocorrem de maneira automática e inconsciente em resposta ao 

aumento da pressão intra-abdominal e intra-vesicular que desafiam a continência.(9)  
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Este aumento na pressão intra- abdominal, devido a um esforço físico, estressa a 

bexiga causando a perda de urina.(10) Sendo assim, um assoalho pélvico que não 

apresente co-contração ou atraso na contração da musculatura pélvica ou até uma 

co-contração fraca pode levar o indivíduo a desenvolver IU.(8) 

 Na ausência dos fatores de risco e sintomas característicos da IU e já 

reconhecidos na literatura, foi apresentada uma nova proposta de definição 

específica para IU que ocorre em atletas jovens e nulíparas: a incontinência urinária 

atlética (IA).(11) De acordo com esses autores, a IA afetaria mulheres jovens e 

nulíparas, com adequado índice de massa corporal (IMC), manifestando-se apenas 

durante treinos e competições, ou seja, durante a prática da atividade esportiva. 

Essa nova definição justificaria a presença de IU em mulheres que não apresentam 

os fatores de risco já relacionados a essa disfunção, como, por exemplo, obesidade, 

paridade ou idade.(11) A fisiopatologia da IA incluiria fatores biomecânicos, como o 

deslocamento do assoalho pélvico durante o exercício, o impacto da modalidade 

esportiva, o aumento da pressão intra-abdominal, a hipermobilidade articular, a 

fadiga muscular durante o exercício e a baixa disponibilidade de energia. Esse 

último, representado pelo gasto calórico do exercício sendo maior do que o consumo 

calórico obtido pela dieta.(8,12)   

 O MAP é formado por músculos esqueléticos que apresentam uma habilidade 

plástica de se adaptar as demandas do ambiente. Muitos estudos tem investigado 

estratégias terapêuticas que ajudem na reparação de danos acometidos no tecido 

músculo esquelético, como modular a função muscular e o trofismo. Descobertas a 

respeito da melhora na capacidade de regeneração muscular através de novas 

estratégias dietéticas podem servir como uma ferramenta para que novas terapias 

nutricionias acelerem este processo.(13) O que nos leva a creer que uma alimentação 

inadequada, com baixo aporte de micro e marcronutrientes levaría a uma baixa 

disponibilidade de energia culminando em prejuízos na síntese proteica e em outros 

sistemas como saúde óssea, sistema imunológico e sistema cardiovascular.(14)  

 O sistema endócrino também pode ser diretamente afetado pela baixa 

disponibilidade de energia. Esta condição interferiria no controle hipotalâmico 

levando a atleta a um quadro de hipoestrogenismo (redução da produção do 

hormônio estrogênio).(11) O estrogênio, através de seus receptores encontrados na 

vagina, na bexiga, na uretra e nos MAP é responsável por aumentar o trofismo e a 
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vascularização desta região. A queda nesta produção poderia levar a atleta à 

incontinência urinária.(15)         

 A busca pela beleza ideal, representada pela associação entre corpo magro, 

atlético e desempenho esportivo pode explicar o aumento do risco de transtornos 

alimentares em mulheres atletas, se comparada à população geral.(16,17) 

  Transtornos alimentares (eating disorders) são distúrbios mentais associados 

à preocupação excessiva com alimentos, peso e forma corporal. Tal preocupação 

levaria adoção de comportamentos de risco para perda de peso como jejum, vômitos 

induzidos, excesso de exercício físico e até o comer compulsivo.(16)   

 São transtornos alimentares reconhecidos pelo Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-V) a anorexia nervosa, caracterizada pela 

restrição alimentar em indivíduos que se veem acima do peso ou temem ganhar 

peso e a bulimia nervosa, que consiste no ciclo de comer compulsivamente seguido 

de técnicas purgativas a fim de compensar o excesso de comida ingerida. O DSM-V 

também define o conceito de transtornos alimentares não específicos próprios de 

indivíduos que não atendem aos critérios estabelecidos para anorexia e bulimia 

nervosa.(18) Sendo esta última categoria usada em situações em que o clínico não 

possui informações suficientes para que seja feito um diagnóstico mais específico.(19) 

Muitas vezes indivíduos apresentam comportamento alimentar inadequado que não 

condiz com os critérios para os transtornos alimentares estabelecidos no DSM-5, o 

que nos leva a creer que o número de indívíduos que apresentam um 

comportamento alimentar patológico seja ainda maior.(20).  

 O esporte competitivo é um ambiente de alto risco para o desenvolvimento de 

transtornos alimentares.(21) Esse cenário se faz presente em diversas modalidades 

esportivas, mas em especial, em modalidades que exigem controle de peso ou um 

padrão estético muito rígido como, por exemplo, esportes de luta e ginástica 

artística, respectivamente. Mulheres atletas como as do nado artístico, maratonistas 

e bailarinas apresentam maior tendência a desenvolver algum tipo de 

comportamento alimentar anormal(20) ou comportamento alimentar inadequado (CAI). 

  A causa dos transtornos alimentares é multifatorial e diferentes fatores 

podem presdispôr, precipitar ou perpetuar este transtorno, como, por exemplo, o 

impacto que o comportamento do técnico e equipe exerce sobre a atleta. Em alguns 

casos, o próprio técnico/a contribui diretamente para que a atleta desenvolva um 
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comportamento alimentar inadequado(22) pressionando atleta para que alcance 

medidas de peso e composição corporal que atendam o perfil da modalidade.   

 Assim, considerando que tanto os transtornos de comportamento alimentar 

quanto a IU são agravos frequentes nesse público(23) o estudo dessa associação se 

torna importante para que equipes multidisciplinares que cuidam dessas atletas 

estejam preparadas para identificar sinais e sintomas, ou, na melhor das hipóteses, 

atuar na prevenção dessas doenças.  
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2 OBJETIVO  

 

Esse estudo tem como objetivo identificar se as mulheres atletas com IU 

também apresentam CAI e identificar outros fatores associados. 
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3 ARTIGO 
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4 DISCUSSÃO  

 

A prevalência de IU em atletas é muito variada e depende do objetivo a ser 

estudado, do tipo da amostra, da modalidade esportiva, da intensidade do treino, 

das condições clínicas associadas, entre outras variáveis.(13) Nossos resultados 

apontaram alta prevalência de IU em atletas (40%), grupo composto por uma 

população em sua maioria jovem, nulípara e com IMC em eutrofia. Resultado 

semelhante foi observado em estudo transversal com atletas portuguesas, com 

características semelhantes à nossa amostra (média de idade, paridade e 

modalidades esportivas praticadas), em que 41,5% das atletas apresentaram IU com 

IMC dentro dos padrões de normalidade (21,6 kg/m²).(24)    

Comparando os grupos caso e controle, não houve diferença estatisticamente 

significante em relação às variáveis IMC e circunferência abdominal. Esse resultado 

pode ser explicado pela característica da amostra estudada, predominando 

modalidades que exigem um IMC dentro dos padrões de normalidade, como o 

atletismo(17), esporte que neste estudo apresentou maior número de participantes. 

Os resultados como IMC normal e circunferência abdominal reduzida em mulheres 

incontinentes, encontrados neste estudo, contrastam com os fatores de risco 

clássicos para a para IU, corroborando para a hipótese de que fatores específicos 

relacionados ao esporte feminino é que determinam a perda involuntária de urina 

nessas mulheres atletas.(9,25)   

O impacto (alto, moderado, baixo) que o tipo de modalidade esportiva exerce 

sobre o assoalho pélvico, não apresentou associação significativa na amostra 

estudada. Revisão sistemática, que analisou mulheres em idades diversas, atletas 

profissionais ou não e praticantes de esporte em diferentes níveis de impacto, 

concluiu que uma alta prevalência de IU estaria relacionada a modalidades 

esportivas de alto impacto.(26) Em nosso estudo, a ausência dessa associação 

poderia ser explicada tanto pelo tamanho da amostra quanto pela prevalência de 

modalidades esportivas de médio impacto, como o atletismo, modalidade que 

apresentou o maior número de praticantes. Em trabalho que reuniu 290 mulheres 

praticantes de atividades esportivas também não foi observado associação entre IU 

e impacto. Os autores atribuíram esse resultado ao fato de que as atletas 

incontinentes evitavam atividades esportivas mais intensas e de alto impacto a fim 
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de reduzir as ocorrências de perda de urina.(27) Quanto à avaliação das variáveis 

“possui acompanhamento nutricional" e “faz uso de suplementação alimentar", 

embora essas não tenham apresentado diferença estatisticamente significante entre 

os grupos com e sem incontinência, foi a primeira vez que se utilizou esse parâmetro 

na avaliação da IU em mulheres atletas. O uso destas variáveis pode predispor a 

ideia de que uma avaliação qualitativa do consumo alimentar dessas atletas poderia 

levar a resultados mais específicos quanto à associação do aporte de 

macronutrientes sobre a composição do assoalho pélvico, em se tratando, 

principalmente, do grupo de alimentos fonte de proteínas.  

A variável independente escolaridade foi considerada neste estudo. O nível 

de escolaridade concluída da maioria das atletas incontinentes foi o ensino médio 

(48,15%). Assim, como no estudo português, que analisou a IU em mulheres 

praticantes de atividades esportivas, essa variável também não apresentou 

diferença estatisticamente significante, porém identificou em sua maioria, mulheres 

com curso superior concluído (80,6%).(28)       

 A presença de CAI foi associada à IU nas atletas em nosso estudo. Identificar 

o risco não significou definir uma condição clínica dos grupos, ou seja, se as atletas 

sofriam ou não de anorexia nervosa, bulimia nervosa ou qualquer transtorno 

alimentar classificado pelos critérios do DSM-V. Coube-nos aqui identificar por meio 

do ponto de corte do EAT-26, uma tendência a esse tipo de comportamento 

alimentar.  Nossos resultados mostraram que as atletas incontinentes 

apresentaram 2,15 vezes mais chances de desenvolver um CAI. Carvalhais e cols, 

em estudo que comparou mulheres não atletas com mulheres atletas de elite 

mostraram que na amostra total não houve associação entre IU e CAI. Porém, ao 

analisarem apenas as mulheres atletas com IU, essas apresentavam três vezes 

mais chances de apresentar CAI.(23)       

Ainda em comparação ao estudo supracitado, este não restringiu sua amostra 

à mulheres nulíparas(23) Vale lembrar que, muitas vezes, a gestação traz consigo 

mudanças na composição corporal feminina que nem sempre correspondem às 

expectativas desse público, podendo gerar conflitos e insatisfações com a própria 

imagem corporal levando a algum tipo de CAI. Esse aspecto foi considerado como 

possível viés em nosso estudo, o que justifica a inclusão de apenas mulheres atletas 

nulíparas em nossa amostra.  
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Atletas, muitas vezes, usam estratégias de perda de peso nada saudáveis 

para atingir seus objetivos no esporte. Dietas extremamente restritivas, uso de 

laxantes, diuréticos, jejum, medicamentos para emagrecer, métodos purgativos, 

entre outros, não são raros, principalmente entre mulheres atletas de esportes que 

superestimam a composição corporal como forma de aprimorar o rendimento, como, 

por exemplo, ginástica artística, ballet ou nado artístico.(23)  

Esse comportamento restritivo culminaria em um baixo aporte de macro 

(carboidratos, proteínas e lipídios) e micronutrientes (vitaminas e minerais). Existem 

evidências sobre a ação de ácidos graxos na modulação da função muscular e 

trofismo, assim como a diferenciação muscular que é acompanhada por importantes 

mudanças metabólicas, como o aumento na expressão de genes relativos ao 

metabolismo de carboidratos e aminoácidos.(13)  

Déficit nutricional e/ou energético surgiria, então, como uma hipótese para 

explicar a associação entre IU e CAI, pois vitaminas e minerais - vitaminas do 

complexo B, D, Ferro, Cálcio – têm papel importante na manutenção da função 

músculo esquelética, assim como a baixa ingestão de carboidratos, que poderia 

levar o músculo prematuramente à fadiga.(28-30) Fadiga que levaria à IU durante 

exercícios intensos comprometendo a vascularização da musculatura do assoalho 

pélvico.(31). 

Em estudo que avaliou mil mulheres atletas, identificou-se que 16,5% da 

amostra, com média de idade de 20 anos, apresentou IU, sendo essa condição 

associada significativamente à baixa disponibilidade de energia (ingestão calórica 

insuficiente para suprir o gasto energético durante a prática esportiva).(31) Esses 

resultados alinham-se à idéia de que o CAI, por meio da redução mal planejada da 

ingestão alimentar, levaria a uma baixa disponibilidade de energia, e essa interferiria 

no controle hipotalâmico do ciclo menstrual, alterando a produção de estrogênio e 

levando ao surgimento da IU.(11,12)   

A proposta deste estudo não foi analisar a qualidade nutricional da 

alimentação dessas atletas e, talvez, por isso, ainda não seja possível chegar a uma 

conclusão de causa e efeito com relação ao resultado aqui obtido.   

 Perfeccionismo, pressão externa, baixa autoestima, pressão da mídia, busca 

por padrões de beleza irreais são alguns dos fatores correlacionados à presença de 

CAI em mulheres em geral, assim como em mulheres atletas.(20) 
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Ao aplicar questionário especifico para diagnóstico de bulimia nervosa, 

identificou-se existência de comportamento de risco ou mesmo a própria bulimia 

nervosa em atletas jovens corredoras de fundo, apesar de constatarem padrões 

normais para massa e gordura corporal.(32) Em contrapartida, trabalho que comparou 

adolescentes não atletas com adolescentes atletas praticantes de ginástica rítmica 

utilizando o EAT-26, indicou que o comportamento sugestivo para a presença de 

transtorno de conduta alimentar e distorção de imagem corporal no ambiente 

competitivo parece ter probabilidade similar à de um contexto não esportivo ou 

competitivo, em se tratando da faixa etária de adolescentes entre 10 e 18 anos.(33)

 É importante reforçar que o EAT-26 não é um questionário desenvolvido para 

atletas. A maioria dos estudos utiliza questionários de comportamento alimentar para 

a população em geral e os instrumentos específicos para esse público ainda não 

estão disponíveis em língua portuguesa. Destaca-se que mulheres atletas são 

diferentes da população em geral. O ritmo e a intensidade de treinos podem 

supervalorizar sintomas que, em uma população geral seriam relacionados a 

transtornos alimentares, mas que numa população de atletas não seriam 

necessariamente patológicos.(34)  

Atletas, em sua grande maioria, dispõem de uma equipe técnica 

multidisciplinar (médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo). Resultados como o 

obtido neste estudo, podem contribuir para que essa equipe tenha um olhar mais 

abrangente com relação a sinais e sintomas que a atleta possa vir a apresentar. Que 

um sintoma possa servir de alerta para uma nova condição que, à primeira vista, não 

aparente relação entre si, mas que pode estar sendo subdiagnosticada.   

 Considerando que a mostra estudada apresenta características muito 

peculiares, o uso de questionários não específicos para esse tipo de indivíduos pode 

ser considerado um fator limitante do estudo. Da mesma forma, a grande variedade 

de modalidades esportivas com grande diferença entre o número de participantes 

entre si, não classificar as atletas de acordo com o tempo de treino semanal e seus 

diferentes níveis competitivos e a distribuição desequilibrada desses esportes com 

relação ao nível de impacto sobre o assoalho pélvico, podem ter exercido grande 

influência nos resultados obtidos, como por exemplo, não termos encontrado novas 

associações. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nossos achados mostraram que a IU foi identificada em 40,7% das mulheres 

atletas, nulíparas e jovens atendidas pelo Setor de Ginecologia do Esporte da EPM, 

e, que este grupo apresentou 2,15 vezes mais chances de desenvolver CAI.  

Esses achados propõem uma nova abordagem sobre o cuidado com as 

atletas, corroborando para um melhor desempenho esportivo e qualidade de vida. 

Ademais, a prevenção e/ou tratamento da IU poderia reduzir as chances de 

desenvolverem CAI. 

 Neste trabalho, o único fator associado a IU foi o CAI. 
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Anexos 

Anexo 1 - Carta de aprovação do Comitê de Ética Médica em Pesquisa
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Anexo 2 - Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Título do Projeto de Pesquisa: Incontinência urinária em mulheres atletas que apresentam 
comportamento alimentar inadequado: um estudo caso-controle 

Pesquisador Responsável: Fernanda Mies Laino 

Local onde será realizada a pesquisa: Ambulatório de Ginecologia do Esporte - EPM/UNIFESP 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima 
especificada. O convite está sendo feito a você porque é uma mulher praticante de modalidade 
esportiva e apresenta o perfil adequado para o desenvolvimento deste estudo. Sua contribuição é 
importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta pesquisa 
está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e 
desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 

esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não 

será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável nutricionista Fernanda Mies Laino, CRN3 34310, no telefone (11)26407672, celular 

(11)991214656, Rua Moncorvo Filho, 269 e email: fernandalaino@hotmail.com. Este estudo foi 

analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos 

participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 

éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a 

segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas 

sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o 

estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, 5. andar (sala 557) CEP 04023-

900, Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, 

terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br  

 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e 
nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta 
pesquisa.  

 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de 
aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste 
documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e 
assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la 
sempre que necessário. 

 

 

mailto:cep@unifesp.br
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 

 

✓ Justificativa para realização da pesquisa: melhora na qualidade de vida de mulheres atletas 
que sofrem com a incontinência urinária através de novos métodos de rastreio para serem usados na 
prevenção desta condição clínica 

 

✓ Objetivos da pesquisa: este estudo tem como objetivo identificar se a prevalência de 
incontinência urinária, na população de mulheres atletas, é fator associado ao comportamento 
alimentar inadequado destas mulheres. 

 

✓ População da pesquisa: 270 Mulheres atletas atendidas no Ambulatório de Ginecologia do 
Esporte EPM/UNIFESP, sendo 135 mulheres que apresentam incontinência urinária (grupo caso) e 
135 mulheres que não apresentam incontinência urinária (grupo controle) 

 

✓ Procedimentos aos quais será submetido(a): Você irá preencher 2 (dois) questionários que 
farão parte desta pesquisa. Um deles, tem como objetivo investigar o tipo de comportamento 
alimentar e o outro tem como objetivo identificar presença de incontinência urinária em mulheres 
atletas. Também serão coletadas informações referentes aos aspectos sociodemográficos (idade, 
escolaridade), aspectos clínicos (circunferência abdominal, peso, altura e índice de massa corporal), 
modalidade esportiva, acesso a atendimento nutricional e uso de suplementação esportiva. 

 

✓ Riscos em participar da pesquisa: os riscos passíveis de acontecer, referem-se a algum tipo de 
constrangimento, como por exemplo, responder a alguma pergunta de um dos questionários. 

 

✓ Benefícios em participar da pesquisa: prevenção e/ou melhora em sintomas genitourinários e 
de comportamento alimentar presentes em mulheres atletas. 

 

✓ Forma de acompanhamento do tratamento: haverá apenas um encontro com a pesquisadora 
sem necessidade de outros acompanhamentos 

 

✓ Privacidade e confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo (resposta do 
questionários, coleta de dados e resultados serão tratados de forma a garantir a privacidade e a 
confidencialidade); os dados pessoais não serão divulgados e os dados da pesquisa a serem 
divulgados ou publicados não permitirão a identificação do participante. 

 

✓ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: o participante terá direito ao acesso aos 
resultados da pesquisa. 

 

✓ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não pode 
envolver custos ao participante, tampouco compensações financeiras. Se houver gastos, como de 
transporte e alimentação, eles deverão ser ressarcidos pelo pesquisador responsável. 

 

✓ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os 
procedimentos aos quais o Sr. (Sra.) será submetido(a), lhe será garantido o direito a tratamento 
imediato e gratuito pelo pesquisador, não excluindo a possibilidade de indenização determinada por 
lei, se o dano for decorrente da pesquisa.  
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✓ Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a) de 
pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou 
foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu 
posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me 
cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos 
neste estudo mantendo em sigilo a minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento 
com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 

Nome do(a) 
participante:_________________________________________________________________  

Endereço;_________________________________________________________________________
__ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________ local e 
data:________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimentos Livre e Esclarecido 

deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 

comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: 
_________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 
Local/data:________________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha: _______________________________________ 

Assinatura: _________________________________________ 
Local/data:_______________________ 

 

 
 
 
 
 

Assinatura Datiloscópica (se não alfabetizado) 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do participante. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: _______________________________________ 

Assinatura: ___________________________ 
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Anexo 4 - International Consultation on Incontinence Questionnaire - 

Short Form (ICIQ - SF) 
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Anexo 5 - Eating Attitudes Test - 26 (EAT - 26) 
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Anexo 6 – Ficha de Coleta de Dados 

 

 

 

 


