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1. RESUMO  

Introdução: A incontinência urinária é considerada um problema de saúde 
pública, que acarreta exclusão social e afeta a qualidade de vida de mulheres.  
Objetivos: Oferecer um Programa de Intervenção Fisioterapêutica (PIF) as 
mulheres que relataram sintomas de incontinência urinária e avaliar seu efeito 
sobre os relatos de sintomas e aspectos do assoalho pélvico. Metodologia: 
Estudo prospectivo em 26 mulheres com incontinência urinária, identificadas no 
inquérito domiciliar aplicado em 300 mulheres no município de Bauru. As 
mulheres foram convidadas a participar do PIF, constituído de atividades 
educativas, consciência corporal e protocolo de exercícios. Após a avaliação 
física, as mulheres participaram de 24 sessões com exercícios de 
fortalecimento do assoalho pélvico, com duração de uma hora cada, durante 
seis meses (as três primeiras sessões houve acréscimo de 30 minutos para a 
atividade educativa). Os dados de caracterização das mulheres foram 
submetidos à análise estatística descritiva. As associações entre o PIF e as 
variáveis relacionadas aos relatos dos sintomas e aspectos do assoalho pélvico 
foram realizadas por meio do teste não paramétrico (Wilcoxon). Os resultados 
foram representados por meio de tabelas e gráficos. Resultados: A média de 
idade das participantes foi de 64,2 anos, 2,6 gestações, 2,4 partos e menarca 
aos 14 anos. O tempo de aparecimento dos sintomas de incontinência urinária 
foi em média 3,7 anos. O efeito da PIF sobre os relatos de sintomas de IU e 
aspectos do assoalho pélvico identificou diferença extremamente significante 
(p<0,0001), quando se comparou as variáveis ocasiões da perda urinária, uso 
de proteção e frequencia de troca. No entanto, observou-se também o efeito 
benéfico do PIF, nos momentos pré e pós-intervenção para o item frequência 
urinária e avaliação dos aspectos do assoalho pélvico. Considerações Finais: 
Os resultados inferem que o PIF teve efeito benéfico sobre os sintomas da IU e 
nos aspectos físicos do assoalho pélvico.  

 
Palavras chave: Incontinência Urinária; Mulheres, Exercícios; Consciência 

Corporal. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define a incontinência 

urinária (IU) como toda perda involuntária de urina, que afeta diretamente a 

qualidade de vida. A IU possui maior prevalência no sexo feminino, devido às 

diferenças anatômicas em relação ao sexo masculino, além das consequências 

dos partos, menopausa, dentre outros fatores de riscos (ABRAMS, 2003). 

 Estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo apresente algum tipo 

de IU (ABRAMS et. al., 2003; ANGER, SAIGAL, LIWIN, 2006).  

  A idade é considerada um fator de risco para a IU. Outros fatores 

também são relevantes como a raça, obesidade, partos vaginais (quando 

ocorrem danos à musculatura e inervação locais), partos traumáticos com o 



uso de fórceps e/ou episiotomias, multiparidade, gravidez em idade avançada, 

deficiência estrogênica, aumento da pressão intraabdominal, tabagismo, 

diabetes, doenças do colágeno, neuropatias e histerectomia prévia. (GUARISI 

et. al., 2001; GOODE et. al., 2010).   

 As terapias conservadoras como, por exemplo, a fisioterapia possui seu 

reconhecimento devido a técnicas e conhecimentos que promovem a 

educação, prevenção, promoção e reabilitação (HANNESTAD et. al., 2000; 

PIVETTA et. al., 2010; SILVIA et. al., 2009). Ressalta-se a busca por 

tratamentos em âmbito interdisciplinar, em todos os níveis de atenção a saúde, 

para o enfrentamento desta disfunção.  

Contudo, intervenções que preconizam orientações de profissionais da 

saúde por meio de dinâmicas sobre o tema IU, enfocando a compreensão da 

IU, fatores preditores como hábitos urinários e intestinais adequados, possíveis 

patologias associadas, hábitos de vida, podem contribuir para melhores 

condições de saúde da mulher. Destaca-se então, a necessidade de 

direcionamento da atenção à saúde da mulher, sob os aspectos de tratamento, 

assim como, da promoção da saúde, com ações planejadas e direcionadas 

para melhorar as condições e qualidade de vida dessa população. 

3. OBJETIVOS 

Oferecer as mulheres que relataram sintomas de incontinência urinária 

no inquérito domiciliar realizado em 2013 no município de Bauru o Programa de 

Intervenção Fisioterapêutica (PIF) e avaliar seu efeito sobre os relatos de 

sintomas e aspectos do assoalho pélvico. 

 

4. METODOLOGIA 
Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo prospectivo, com mulheres nas faixas etárias 

de 20 a 35 anos; 36 a 59 anos e; 60 anos ou mais, do município de Bauru. Este 

estudo é uma continuidade da Pesquisa intitulada “Prevalência e nível de 

informação sobre fatores de riscos para incontinência urinária” realizada em 

2013, fruto de uma Iniciação cientifica (PIBIC/CNPq), sob a orientação da 

mesma pesquisadora responsável. A continuidade do estudo dar-se-á para que 

haja oportunidade de oferecer um feedback para a população que foi 

entrevistada no inquérito domiciliar (2013). 



Sujeitos 

Para o presente estudo foram analisados dados referentes aos 

domínios de 8,7% (26 mulheres) da população feminina entrevistadas em 

2013, que relataram diagnóstico de incontinência urinária nos últimos 12 

meses, referentes aos domínios de mulheres nas três faixas etárias residentes 

em Bauru, ou seja, dos 300 sujeitos participantes. 

Os resultados anteriores (2013) identificaram que 8,7% da população 

feminina relatou ter diagnóstico (nos últimos doze medes) de incontinência 

urinária. Destas, 42,3% com nível de informação insatisfatório em relação aos 

fatores de risco. Notou-se, ainda, nível de informação insatisfatório quando 

questionadas sobre fatores de risco pontuais como: doenças (80,8%), hábitos 

de vida – tabagismos e sedentarismo (61,5%), história ginecológica (57,7%) e 

obstétrica (59,2%).  

A partir deste cenário identificado, o presente estudo incluiu três 

domínios inseridos no Programa de Intervenção Fisioterapeutica (PIF): 1) 

atividades educativas 2) atividades de consciência corporal e; 3) aplicação de 

exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico.   

Caracterização dos sujeitos 

Foi alçado o formulário para caracterização (MARTARELLO, 2005; BIFF, 

2006; BACHIEGA, 2009) de cada sujeito que relatou incontinência urinária 

preenchido no inquérito domiciliar (2013), para checagem dos seguintes itens: 

1) Aspectos demográficos: sexo, idade, estado civil e cor da pele; 2) Aspectos 

socioeconômicos: escolaridade e renda; Saúde referida. 

O nível socioeconômico foi definido a partir do Critério de Classificação 

Econômica Brasil (Associação Nacional de Empresas de Pesquisa; 1996) que 

estima o poder de compra das pessoas e famílias urbanas.  

A saúde referida, coletada por meio por meio de entrevista, o sujeito 

respondia se obteve diagnóstico médico nos últimos 12 meses. A prevalência 

da incontinência urinária na amostra composta por mulheres foi identificada por 

meio do item que se relacionada à  Saúde referida. Neste item o individuo é 

questionado quanto à ocorrência de alguma doença comprovada pelo 

diagnóstico médico nos ultimo 12 meses. A incontinência urinária está inserida 

neste elenco de patologias.  

 



5.  DESENVOLVIMENTO  

Após a checagem dos inquéritos e identificação das incontinentes, as 

mulheres foram convidadas e informadas sobre o estudo, o caráter voluntário 

da participação, a possibilidade de abandonar a pesquisa a qualquer momento 

e o direito ao sigilo dos dados individuais e, os que aceitaram participar do 

projeto, assinaram o termo de consentimento.  

O convite, assim como a ações do PIF foram realizados por alunos de 

Iniciação Científica do Curso de Fisioterapia da Universidade Sagrado Coração 

(USC), de Bauru, após o treinamento teórico-prático supervisionados no estudo 

piloto, momento em que prepararam o material para as atividades educativas e 

foram habilitados para a aplicação do protocolo de exercícios.  

Avaliação do assoalho pélvico  

        A avaliação do assoalho pélvico foi realizada individualmente, na sala de 

exames do Laboratório de Saúde da Mulher, da Universidade do Sagrado 

Coração, apropriado para manter a privacidade da participante. 

Exame físico: As participantes foram posicionadas em decúbito dorsal, 

joelhos e quadris fletidos e abduzidos. O pesquisador realizou previamente os 

procedimentos de higienização das mãos e, posteriormente, calçaram as luvas. 

Em seguida, realizou-se a inspeção da região da coxa (proximal), da pele da 

região perineal, dos grandes lábios da vulva, óstio vaginal e anal. Para que 

esta visualização seja completa, foi realizado o afastamento dos pequenos e 

grandes lábios da vulva. A observação da região perineal foi minuciosa em 

busca de cicatrizes (por laceração ou episiotomia), prolapsos, fissuras e sinais 

de atrofia dos músculos do assoalho pélvico. (BERGHMANS et al., 2014). 

Ainda com a participante posicionada como anteriormente, a força 

muscular do assoalho pélvico foi avaliada e graduada segundo por meio do 

Esquema Perfect (Moreno 2004) que caracteriza a presença e a intensidade da 

contração voluntária do assoalho pélvico graduando-se de 0 a 5, 

caracterizadas como: 0 - nenhuma: ausência de resposta muscular dos 

músculos perivaginais; 1 - esboço de contração muscular não sustentada; 2 - 

presença de contração de pequena intensidade, mas que se sustenta; 3 - 

contração moderada: sentida como um aumento de pressão intravaginal, que 

comprime os dedos do examinador com pequena elevação cranial da parede 

vaginal; 4 - contração satisfatória: aquela que aperta os dedos do examinador 



com elevação da parede vaginal em direção à sínfise púbica; 5 - contração 

forte: compressão firme dos dedos do examinador com movimento positivo em 

direção à sínfise púbica.  

Seguindo o roteiro proposto por Chiarapa, Cacho e Alves (2007) e 

Moreno (2004) foram averiguadas também a tonicidade do centro fibroso do 

períneo, a distância anuvulvar, a consciência da contração dos músculos do 

assoalho pélvico, a utilização dos músculos adutores e glúteo e a influência da 

articulação lombossacra durante essa contração. Com os joelhos apoiados em 

uma cunha de aproximadamente 20 cm de altura, foi realizado um toque 

vaginal a fim de verificar a simetria dos feixes do assoalho pélvico e a presença 

de prolapsos durante a manobra de Valsalva.  

 Finalmente, para mensurar a função muscular perineal objetiva, utilizou-

se um perineômetro digital Perina da marca QUARK. Este equipamento é um 

eletromiógrafo de pressão que registra os potenciais de ação das contrações 

musculares do assoalho pélvico e traduz sua intensidade em sinais visuais.        

         Para a mensuração o aparelho dispõe de uma sonda vaginal inflável     

como sensor e mede a função muscular perineal por meio da ativação 

pressórica dos músculos do assoalho pélvico em contração. A unidade de 

medida do equipamento é em centímetros de água (cmH). Tanto para a 

mensuração objetiva, assim como, para a subjetiva foram realizadas três 

medidas e registrada a de maior valor. 

Programa de Intervenção Fisioterapêutica (PIF): 

As ações do PIF foram centralizadas no laboratório de pesquisa de 

Saúde da Mulher, localizado no bloco K, da Universidade do Sagrado Coração. 

 Atividades educativas 

    Realizada nas três primeiras sessões do PIF, a atividade educativa 

ofereceu informações sobre a incontinência urinária, fatores de risco, 

consciência corporal e tratamentos. Os temas foram apresentados com 

utilização de multimeios e discutidos de maneira informal com as mulheres, 

para facilitar o entendimento.  

 Protocolo de exercícios 

  O protocolo de exercícios foi constituído de 24 sessões, com frequência 

semanal e duração de uma hora, durante seis meses e aplicado em grupos de, 

em média, oito mulheres.  



    Para a averiguação dos níveis de pressão arterial (PA), no inicio e 

término de cada sessão, as mulheres permanecem sentadas em uma cadeira 

com as costas apoiadas, mantendo as pernas descruzadas e braço na altura 

do coração. O pesquisador questionou se elas não estavam de bexiga cheia, 

de não realização de prática de exercícios físicos, da ingestão de bebidas 

alcoólicas, café, alimentos ou fumo até 30 minutos antes da aferição e solicitará 

que descansem por 5 a 10 minutos. As aferições de PA foram realizadas com 

manômetro aneroide, da marca Lane Instruments, recentemente calibrado para 

garantir a precisão da mensuração e são registradas a pressão arterial sistólica 

(PAS) e a diastólica (PAD).   

Para a consciência corporal foi solicitado contrações lentas e submáximas 

intercaladas com relaxamento, por ser uma musculatura fatigável. A paciente 

permanece na posição ginecológica com o auto palpação de seu dedo médio 

no núcleo fibroso central do períneo. Esse exercício foi repetido por cinco 

vezes no inicio de cada sessão. 

  Padronizou-se uma sequencia de exercícios de baseados em Kegel com 

contrações voluntárias da musculatura do assoalho pélvico, iniciando-se com 

quatro contrações lentas (duração de dez e intervalo de quinze segundos entre 

cada contração) e, em seguida, oito contrações rápidas sem relaxamento entre 

elas.  

Todos os exercícios foram realizados associando-se a inspiração nasal e 

expiração bucal diafragmática, duração de uma hora, com exceção das três 

primeiras sessões, que houve o acréscimo de 30 minutos para a atividade 

educativa. Foi observado, criteriosamente, a não realização de manobra de 

Valsalva. Em cada exercício solicitou-se que a participante contraísse o 

assoalho pélvico por 10 segundos.  Após a contração foi orientado uma pausa 

de 15 segundos. Os exercícios foram realizados nas posições sentada, 

deitada, bipedestação e em deambulação, com a sequência a seguir: 1) 

Decúbito dorsal, joelhos fletidos e apoiados no chão, contração do assoalho 

pélvico; 2) Decúbito dorsal, com os joelhos fletidos e apoiados no chão, com 

uma bola pequena ou travesseiro entre os joelhos, contração do assoalho 

pélvico e a adução das coxas; 3) Decúbito dorsal, com os joelhos fletidos e 

apoiados no chão, com uma bola pequena ou travesseiro entre os joelhos, 

contração do assoalho pélvico, a adução das coxas e a contração dos 



músculos glúteos; 4) Decúbito dorsal, com os joelhos fletidos e apoiados no 

chão, contração do assoalho pélvico, concomitantemente a elevação da pelve 

(ponte), forçando o pé para baixo. Ao voltar a posição inicial apoio da coluna 

lombar e posteriormente da pelve; 5) Decúbito dorsal, com os joelhos estirados, 

abdução e adução dos membros inferiores, associado a contração do assoalho 

pélvico (movimento tesoura); 6) Decúbito dorsal, com os joelhos semi 

flexionados (90º) e apoiados numa parede, contração do assoalho pélvico e 

isometria dos músculos quadríceps)  (pés contra a parede); 7) Decúbito dorsal, 

com os joelhos fletidos e apoiados no chão, flexão de 45º do tronco, associado 

a contração do assoalho pélvico; 8) Sentada com os pés tocando o chão e 

coluna ereta, isometria de quadríceps, associado a contração de assoalho 

pélvico; 9) Posição de bipedestação, contração do assoalho pélvico, associada 

a marcha cadenciada; 10) Posição de bipedestação, contração do assoalho 

pélvico, associada a flexão dos joelhos em 90º. 

Após a série de exercícios é realizado cinco minutos de relaxamento 

com as participantes posicionadas em decúbito dorsal, tríplice flexão 

associando-se a respiração.  

Procedimento de análise dos dados  

Os dados da caracterização das participantes foram submetidos à 

análise estatística descritiva (média, desvio padrão, valores máximos e 

mínimos), assim como frequências absoluta e relativa. As associações entre a 

intervenção Programa de Intervenção fisioterapêutica e as variáveis 

relacionadas aos relatos dos sintomas e aspectos do assoalho pélvico foram 

realizadas por meio do teste não paramétrico (Wilcoxon). Os resultados da 

análise para posterior discussão serão representados por meio de tabelas e 

gráficos.  

Aspectos éticos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Sagrado Coração (USC), sob o protocolo n° 007/12.  

6. RESULTADOS  

Das 26 mulheres convidadas para a intervenção fisioterapêutica, 2 não 

compareceram a avaliação sendo excluídas do estudo (após dois contatos 

telefônicos consecutivos para reagendamento), totalizando 24 mulheres no PIF. 



Quanto à distribuição das mulheres segundo a raça, estado civil 

observou-se maiores porcentagens de brancas 20 (83,3%), casadas ou em 

união consensual 16 (66,6%) e exercendo atividades no lar (71%) (Tabela 1). 

Tabela 1. Distribuição das frequências relativas e mulheres segundo raça, 
estado civil e profissão. 

Raça Estado civil Profissão 

Branca 22 (83,3%) Casadas = 16 (66,6%) Do lar 17 (71%) 

Negra 2 (8,3% ) Solteiras = 2 (8,3%) Outras 7 (29,2%) 

Parda 1 (4,2%) Separadas = 1 (4,2%)  

Amarela 1 ( 4,2%  ) Viúvas = 4 (20,8%)  

 

A média de idade das participantes foi de 64,2 ± 10,2 anos, com dados 

obstétricos que identificaram média de 2,6 ± 1,1 gestações e 2,4 ± 1,2 partos. A 

idade média da menarca foi de 14,0 ± 1,5 anos (Tabela 2).   

TABELA 2. Distribuição das mulheres incontinentes segundo idade, peso, 
altura e IMC.  
Variável Mediana Média D. padrão Mínimo Máximo 

Idade (anos)        63,0 64,2 10,2 41 83 

Gestações (n°) 3,0 2,6 1,1 5,0 0,0 

Partos (n°) 2,0 2,4 1,2 5,0 0,0 

Menarca (anos) 14,5 14,0 1,5 17,0 11,0 

 

No relato sobre a ocorrência de abortamento notou-se que 20 (83,3%) 

não tiveram tal episódio. A via de parto de maior frequencia vivenciada pelas 

participantes foi o parto vaginal 13 (54,2%). 

A maioria delas 11 (45,8%) apontou estar com o Índice de massa 

corporal caracterizado como sobrepeso e 14 (58,3%) não praticantes de 

atividades físicas regulares.   

Em relação a alguns fatores de risco para incontinência urinária de 

esforço, observou-se que 23 (95,8%) das mulheres eram menopausadas e 

possuíam diagnóstico de patologias associadas, como hipertensão arterial, 

diabetes melitus, artrose e ansiedade.  

As participantes relataram o tempo de aparecimento dos sintomas de 

incontinência urinária em média 3,7 ± 3,6 anos.  

Quanto à análise do efeito da PIF sobre as variáveis de relato de 

sintomas e aspectos do assoalho pélvico identificou-se diferença extremamente 

significantes (p<0,0001) quando comparou-se as variáveis ocasiões da perda 



urinária, uso de proteção e frequência de troca. Observou-se também diferença 

estatística (p<0,0056) nos momentos pré e pós-intervenção para o item 

frequencia urinária. A grande maioria dos dados analisados no assoalho 

pélvico apontaram melhoras nas condições de contratilidade, tonicidade do 

centro fibroso e utilização dos músculos acessórios, assim como, nas pressões 

verificadas no perineômetro.    

              TABELA 3. Dados referentes aos relatos de sintomas da incontinência urinária e    
              avaliação dos aspectos do assoalho pélvico nos momentos pré e pós-intervenção. 

 
 
Sintomas da IU 

PIF  
 

p 
Pré  Pós  

Média  Mediana  DP Média  Mediana  DP 

Perda urinária  7,5 8 1,5 1,5 0 3 0,0001 
Frequência urinária 7,3 7,5 4,9 5,3 6,0 1,5 0,0056 
Uso proteção  1 1 0,6 0,4 0 0,9 0,0001 
Frequência da troca 3,3 3 3 0,8 0 1 0,0001 

Assoalho pélvico        

Inspeção  4 4 1,0 5 6 2 0,1677 
Manutenção da contração 2 2 0,4 1 1 0,2 0,0002 
Intensidade da contração 2 2 0,2 3 3 0,6   0,00023 
Contrações rápidas 1,8 2 0,4 1 1 0,2 0,0001 
Tonicidade do centro 
fibroso 

1,3 1 0,7 2,7 3 0,7 0,0001 

Distância anuvulvar 2,3 2 0,7 2,6 3 0,7 0,0156 
Consciência da contração 
do AP 

2,7 3 0,7 1,7 2 0,6 0,0004 

Utilização de MM 
acessórios 

1,1 1 0,3 1,8 2 0,4 0,0001 

Influência da articulação 
lombar 

1,3 1 0,5 1,8 2 0,4 0,0005 

Perineômetro: Média 0,4 0,1 0,6 3,7 3 2,7 0,0001 
Perineômetro: Esquerda 0,4 0,2 0,7 2,1 2,4 1,3 0,0001 
Perineômetro: Direita 0,6 0,3 0,7 2,6 2,9 1,0  0,0001 

               *Significância estatística= p<0,05 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados permitem inferir que o Programa de Intervenção 

Fisioterapêutica teve efeito benéfico na redução dos sintomas da IU, como  

condições da perda urinária, uso de proteção e frequencia das trocas. Destaca-

se ainda a melhora nos aspectos do assoalho pélvico relacionados a 

contrações, ao centro fibroso, utilização dos músculos acessórios e os dados 

do perineômetro.    
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