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RESUMO 

 

A incontinência urinária de esforço é definida como a queixa de qualquer perda involuntária 

de urina no esforço, sendo resultante de qualquer atividade que leve a um aumento da pressão 

intra-abdominal excedendo a pressão de fechamento uretral. A Fisioterapia dispõe de vários 

métodos para o aumento da função muscular do assoalho pélvico, melhorando a resistência 

uretral dos indivíduos, como os exercícios de contração perineal descritos por Arnold Kegel e 

o método Pilates. Estudos comparando estas duas técnicas são escassos, por isso, o interesse 

em verificar se o método Pilates é tão efetivo quanto os exercícios de Kegel para aumento da 

função muscular do assoalho pélvico e, consequentemente, para a melhora dos sinais e 

sintomas da incontinência urinária de esforço. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, 

realizado por um período de 12 semanas consecutivas e frequência de uma vez semanal. A 

amostra compreendeu 50 mulheres multíparas na faixa etária de 40 a 65 anos, sedentárias e 

que apresentassem incontinência urinária de esforço. As voluntárias foram divididas 

aleatoriamente em dois grupos, sendo que 25 participaram do grupo de Kegel e 25 do grupo 

Pilates. Como instrumentos de avaliação foram utilizados o teste bidigital, a perineometria, o 

questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-

SF) e o diário miccional. Para a análise estatística foi utilizado o teste de Wilcoxon e o teste 

Mann Whitney, considerando um nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que 

o grupo Kegel apresentou uma melhora de 9,7mmHg nas fibras rápidas e de 9mmHg nas 

fibras lentas, enquanto que, o grupo Pilates apresentou um aumento de 11mmHg nas fibras 

rápidas e de 14mmHg nas fibras lentas, não havendo diferença estatística entre os grupos. 

Além disso, ambos os grupos apresentaram uma melhora de 4 segundos de contração e, 

segundo o teste bidigital, ambos os grupos apresentaram aumento de contração sem diferença 

estatística entre eles. Em relação ao escore do questionário, houve diferença estatística entre 

os grupos, pois o grupo Kegel apresentou pontuação inicial maior do que o grupo Pilates, 

enquanto que, para os momentos de perdas urinárias, observou-se que em ambos os grupos 

houve diminuição dos momentos de perdas, sem diferença estatística entre eles. Em relação à 

frequência e quantidade das perdas urinárias, ao final da intervenção, nenhuma mulher relatou 

mais perda de urina no grupo Pilates. Conclui-se que o Pilates foi tão efetivo quanto os 

exercícios de Kegel para o aumento da função muscular do assoalho pélvico e para a melhora 

dos sinais e sintomas da incontinência urinária.  

 



Palavras-chave: Diafragma da pelve. Incontinência urinária por estresse. Períneo. Técnicas de 

exercício e de movimento.  



ABSTRACT 

 

Stress urinary incontinence is defined as the complaint of any involuntary loss of urine in the 

effort, resulting from any activity leading to an increase in intra-abdominal pressure 

exceeding urethral closure pressure. Physiotherapy has several methods for increasing pelvic 

floor muscle function, improving urethral resistance in individuals, such as the perineal 

contraction exercises described by Arnold Kegel and the Pilates method. Studies comparing 

these two techniques are scarce, therefore, the interest in verifying if the Pilates method is as 

effective as the Kegel exercises to increase the pelvic floor muscle function and, 

consequently, to improve the signs and symptoms of urinary incontinence effort. It is a 

randomized clinical trial, conducted for a period of 12 consecutive weeks and once weekly 

frequency. The sample comprised 50 multiparous women in the age group of 40 to 65 years, 

sedentary and who had stress urinary incontinence. The volunteers were randomly divided 

into two groups, 25 of whom participated in the Kegel group and 25 in the Pilates group. 

Two-digit test, perineometry, the International Consultation on Incontinence Questionnaire - 

Short Form (ICIQ-SF) and the voiding diary were used as assessment instruments. For the 

statistical analysis the Wilcoxon test and the Mann Whitney test were used, considering a 

level of significance of 5%. The results showed that the Kegel group showed an improvement 

of 9.7 mmHg in the fast fibers and 9 mmHg in the slow fibers, whereas the Pilates presented 

an increase of 11 mmHg in the fast fibers and 14 mmHg in the slow fibers, and there was no 

statistical difference between the groups. In addition, both groups showed an improvement of 

4 seconds of contraction and, according to the bidigital test, both groups presented increase of 

contraction without statistical difference between them. Regarding the questionnaire score, 

there was a statistical difference between the groups, since the Kegel group presented a higher 

initial score than the Pilates group, whereas for the moments of urinary loss, it was observed 

that in both groups there was a decrease of the moments losses, with no statistical difference 

between them. Regarding the frequency and quantity of urinary losses, at the end of the 

intervention, no woman reported any further loss of urine in the Pilates group. It was 

concluded that Pilates was as effective as Kegel exercises for increasing pelvic floor muscle 

function and for improving the signs and symptoms of urinary incontinence. 

 

Key words: Pelvic diaphragm. Stress urinary incontinence. Perineum. Exercise and movement 

techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Incontinência Urinária (IU) tem se tornado uma condição comum nos últimos anos, 

fato este que pode ser justificado pelo aumento da expectativa de vida da população. Devido 

às grandes implicações da IU tanto para as pacientes, como para os serviços de saúde, se torna 

necessário que os profissionais tenham maior entendimento das disfunções do pavimento 

pélvico e, desenvolvam intervenções preventivas e abordagens terapêuticas que sejam 

eficazes para a melhoria da situação.1  

De acordo com a International Continence Society (ICS), a IU é descrita como um 

sintoma e um sinal de disfunção esfincteriano uretral2 ou ainda como a queixa de qualquer 

perda involuntária de urina3, de causa multifatorial, e classificada como incontinência urinária 

de esforço (IUE), quando associada a situações em que ocorre aumento da pressão intra-

abdominal e ausência de atividade contrátil do músculo detrusor, na qual, pequenas 

quantidades de urina são perdidas quando a pessoa tosse, espirra ou faz qualquer atividade 

repentina que aumenta a pressão; incontinência urinária de urgência (IUU), que se caracteriza 

pelo forte desejo de urinar, aumento da frequência, noctúria e ausência de controle sobre o 

músculo detrusor, e; incontinência urinária mista (IUM), quando mais de um tipo se 

combinam.4-7 

Dados referentes aos tipos de IU apontam a IUE a de maior prevalência.7 De acordo 

com a ICS, a IUE é definida como a queixa de perda involuntária de urina no esforço, no 

exercício, no espirro ou na tosse2, sendo resultante de qualquer atividade que leve a um 

aumento da pressão intra-abdominal excedendo a pressão de fechamento uretral.8 Pode ser 

classificada em três tipos de acordo com sua severidade: TIPO I – perda discreta de urina, 

ocasional, podendo se manifestar quando a paciente se encontra na posição em pé e faz muito 

esforço; TIPO II - perda moderada de urina que ocorre frequentemente quando se faz um 

esforço em pé, onde a bexiga e uretra se encontram caídas; TIPO III – perda severa de urina 

em situações de esforço leve como caminhar ou mudar de posição, onde, neste caso, a bexiga 

e a uretra podem estar no lugar, entretanto, perdem a capacidade de contração e a uretra 

permanece sempre aberta.9 

A manutenção da continência urinária depende da relação entre dois mecanismos: 

central e periférico. Os mecanismos centrais atuam através da inervação somática e 

autonômica para o trato urinário inferior, com informações processadas no córtex cerebral, 

tronco, ponte e segmentos torácicos e sacrais da medula espinhal. Os mecanismos periféricos 

consistem nas estruturas que compõem o trato urinário inferior, ou seja, a bexiga, uretra, 
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músculos e ligamentos.9 Alterações nos mecanismos de controle e suporte pélvicos podem 

resultar em disfunções nos sistema uretrovesical, uterovaginal e anarretal.10 

Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Urologia, uma em cada 25 pessoas 

desenvolve IU, com uma prevalência em média de 27,6% em mulheres e 10,5% em 

homens.11,12 

As contrações involuntárias da musculatura vesical e o volume residual pós-miccional 

aumentam com a idade em ambos os sexos. Entretanto, a pressão máxima de oclusão da 

uretra, o comprimento uretral e as células da musculatura estriada do esfíncter alteram-se 

predominantemente em mulheres.13 

Existem vários fatores contribuintes para o aumento da prevalência da IU, entre eles 

destaca-se a idade avançada, gestação, o parto, o elevado índice de massa corporal, 

deficiências hormonais, constipação crônica e tosse crônica.1,14 Contudo, no processo de 

envelhecimento muitas alterações ocorrem no trato urinário inferior, como o aumento do 

tecido adiposo e atrofia da musculatura, com consequente diminuição da contração da 

musculatura do assoalho pélvico (MAP), fato este que aumenta a prevalência da IU com a 

idade.4 

A IU é vista como um problema que afeta mulheres multíparas e mais velhas, sendo 

expressa como uma condição angustiante e incapacitante, afetando a vida nos aspectos social, 

psicológico, ocupacional, doméstico, sexual e físico. Pode provocar desconforto social e 

higiênico pelo medo da perda urinária e pelo cheiro de urina.12,14,15 

A maioria destas mulheres desenvolve mudanças de hábitos de vida numa tentativa de 

se adaptar a inconveniência do problema, como: restrição de líquidos, frequentes idas ao 

banheiro, limitação de atividades físicas, uso diário de absorventes íntimos5 e trocas mais 

frequentes de roupas.14 

Muitas vezes a IU é erroneamente interpretada como parte natural do envelhecimento, 

fato este que se confirma através de resultados de pesquisas, onde, grande parte das mulheres, 

permanecem em média de 5 a 8 anos sofrendo com as consequências da incontinência até que 

algum profissional da área da saúde as questione sobre o assunto7, por considerarem o 

problema como algo normal ou por acreditarem que o mesmo não tem solução.12 

Quando nos reportamos a estudos relacionados à terapêutica, verificamos que, 

antigamente, o principal tratamento para os pacientes que sofriam com IU era a cirurgia16, 

enquanto que, hoje em dia, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico tem sido 

considerado a primeira linha de tratamento, por ser uma intervenção simples, de baixo risco, 

baixo custo e efetividade comprovada.15,17 
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A abordagem inicial da IU na mulher deve incluir uma avaliação clínica de forma a 

identificar o tipo de IU em 3 grupos distintos: IUE, IUU e IUM,18 além de diagnosticar a 

severidade e os fatores de risco associados à esta disfunção.19 

Para se avaliar a IU podem ser aplicadas escalas específicas de qualidade de vida17,20, 

além da avaliação da função dos músculos do períneo, obtidos através da perineometria, que 

registra a função muscular do assoalho pélvico, ou seja, a habilidade do músculo ou do grupo 

muscular de desenvolver tensão que resulte em esforço máximo.21 

Arnold Kegel foi o precursor dos exercícios de contração da musculatura perineal e 

propôs dois métodos de avaliação do tônus muscular, a palpação bidigital da vagina, em que a 

função muscular é graduada segundo diferentes escalas, e, o uso da perineometria.22,23 

O treinamento desta musculatura requer uma contração voluntária, que é percebida 

quando a atividade muscular causa um movimento de compressão e elevação do assoalho 

pélvico (AP)11, resultando no fechamento uretral e conferindo suporte às estruturas 

perineais.24 

Os efeitos benéficos dos exercícios perineais incluem restauração ou manutenção da 

função muscular, da resistência25, melhoria da percepção e consciência corporal da região 

pélvica, aumento da sua vascularização e, uma adequada transmissão das pressões intra-

abdominais.1,13 

Estudos defendem que um programa de exercícios proprioceptivos e de fortalecimento 

da musculatura pélvica melhoram a ação esfincteriana ao redor da uretra, melhorando a 

sustentação dos órgãos.1,7 De acordo com Correa et al.26 a melhora da função desta 

musculatura favorece uma contração consciente e efetiva nos momentos de aumento da 

pressão intra-abdominal, evitando assim as perdas urinárias.  

Na pesquisa realizada por Assis et al.17, as mulheres foram submetidas aos exercícios 

de contração perineal duas vezes por semana por oito sessões. A função muscular foi avaliada 

pelo teste bidigital e pela perineometria. Após a intervenção observou uma melhora 

significativa na função da musculatura do assoalho pélvico (FMAP) o que contribuiu para a 

melhora dos sintomas da IU. Além disso, o estudo indicou que tanto o teste bidigital, quanto a 

perineometria, mostrou-se efetivos métodos de avaliação na prática clínica. 

Antes de iniciar o tratamento através dos exercícios, é importante orientar e ensinar as 

pacientes de como realizar a contração perineal, e, através de três comandos, pode-se 

desencadear essa consciência na mulher, sendo eles: controle da uretra para o fluxo urinário, 

controle de esfíncter anal e constrição da vagina.27 
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Neste sentido, sendo o assoalho pélvico composto por 70% de fibras musculares do 

tipo I, de contração lenta (voluntária e progressiva) responsável pela manutenção do tônus, e 

30% de fibras do tipo II, de contração rápida (através do esforço máximo) de baixa 

resistência, é necessário mesclar o treinamento com o objetivo de trabalhar todas as unidades 

durante o programa.13,25 

Monteiro27 aplicou um protocolo de atendimento que consistiu de contrações do 

assoalho pélvico com introdução bidigital duas vezes semanais por 12 semanas. Na quinta 

semana as contrações foram realizadas associadas a exercícios ativos que simulavam as 

situações de perda urinária. Após o treinamento, a paciente não apresentou mais a queixa de 

IU, assim como não reproduziu mais a perda urinária, concluindo que, a associação de ambas 

as medidas podem apresentar maior efetividade do que cada uma isoladamente.  

Correa et al.26 defende que, o exercício perineal, é a modalidade fisioterapêutica que 

apresenta as melhores evidências científicas no tratamento de mulheres com IUE, sendo a 

técnica de Pilates um dos métodos mais modernos utilizados para este fim.  

O método Pilates foi desenvolvido por Joseph Hubertus Pilates, nascido na Alemanha 

em 1880, com o objetivo de condicionar o corpo como um todo, estimular a integração da 

mente e do corpo, a coordenação, o ganho da flexibilidade, alongamento, fortalecimento 

muscular e reeducação postural. Os movimentos são realizados de forma lenta e com poucas 

repetições durante a expiração, associada à contração do diafragma, dos músculos abdominais 

e do AP, que dão a estabilização na execução dos movimentos.3,4 

De acordo com Bø e Herbert28, o AP trabalha em coordenação com a respiração e, 

comprovou que, a atividade eletromiográfica vaginal é maior na expiração do que na 

inspiração. Prender a respiração pode aumentar a pressão intra-abdominal e, assim, provocar a 

descida dos músculos do AP.  

Os princípios que fundamentam o método Pilates consistem em concentração, 

respiração, fluidez de movimento, precisão e controle.29 Os exercícios são funcionais e podem 

ser variados, podendo ser praticados no solo (mat) ou em aparelhos específicos com molas.30 

Seu principal objetivo é fortalecer os músculos do powerhouse ou centro de força, 

formado pelos músculos abdominais, glúteos, paravertebrais lombares e músculos do AP, 

contribuindo dessa forma para uma melhora no quadro das perdas urinárias.3 

Faz-se necessário que o profissional esteja capacitado a ensinar corretamente as 

contrações, pois, são comuns, erros como a contração das nádegas e das coxas em vez dos 

músculos do pavimento pélvico. Para desencadear a consciência de contração nas pacientes, o 
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profissional pode pedir que contraiam os músculos em torno do ânus como que para conter 

gases intestinais.1 

Através de um estudo utilizando da avaliação com a eletromiografia, observou-se que, 

quando há contração do músculo transverso abdominal, a contração da MAP se torna mais 

efetiva.17 Além disso, também foi notado que, durante a respiração forçada, a atividade pela 

eletromiografia da MAP aumenta em todas as fases, porém, apresenta maior amplitude na 

expiração com ativação dos músculos abdominais.31 

Diniz et al.3 desenvolveu um estudo com mulheres praticantes de mat Pilates, com o 

objetivo de avaliar o aumento na função muscular do AP. Antes e após a intervenção, que 

ocorreu em oito sessões, as voluntárias foram avaliadas pela perineometria. Ao término do 

tratamento, foi observado que, todas as voluntárias obtiveram aumento na contração muscular 

nos dois tipos de fibras, concluindo dessa forma que, o mat Pilates, influencia no aumento de 

contração das fibras musculares do AP, podendo ser sugerido como forma de prevenção ou 

tratamento das disfunções desta musculatura. 

Outro estudo utilizando deste método na bola suíça, durante oito atendimentos, com 

uma frequência de três vezes semanais e duração de 45 minutos, verificou, estatisticamente, 

que a técnica modificou a função de contração do AP através da avaliação com a 

perineometria.32 

Barbosa33 afirma que o programa de treino de exercícios para fortalecimento da MAP, 

resulta em uma melhora na qualidade de vida em tarefas cotidianas das mulheres com IUE. 

Sendo assim, um programa de treino deve ser incluído como uma das primeiras abordagens 

no combate aos sintomas da IUE, melhorando o nível de vida das pacientes e atrasando ou 

evitando possíveis cirurgias. 

 

1.1 Justificativa  

 

A IUE atinge mulheres de todas as idades, mais especificamente no período 

menopausal, tornando-se um problema de saúde pública.  

Um dos fatores de risco para a prevalência da IU nas mulheres é a situação de 

hipoestrogenismo, que ocorre durante o climatério, com prevalência elevada dos sintomas 

urinários entre 40 e 60 anos de idade8,14, por este motivo, a seleção da amostra da presente 

pesquisa foi com mulheres nesta faixa etária. No trato urogenital, o estrogênio atua 

aumentando o trofismo da mucosa da uretra e tem ação no tônus da musculatura pélvica.8  
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Devido ao aumento da sua incidência, a pouca falta de conhecimento sobre o assunto 

por parte das mulheres e o crescente impacto na qualidade de vida, fazem necessários que 

estudos desenvolvam intervenções preventivas e opções variadas de tratamentos, a fim de 

diminuir ou melhorar os casos de IU.   

Um estudo mostrou que 91,7% das mulheres entrevistadas não tinham conhecimento 

da fisioterapia uroginecológica para o tratamento e/ou prevenção da IU.27 Isto reflete a 

necessidade de maior divulgação, tanto para os pacientes quanto para os profissionais da área 

da saúde, através da elaboração de projetos ou campanhas, que visem o acesso a essas 

informações.  

No Brasil, existem poucos serviços públicos de atendimento fisioterapêutico a 

mulheres incontinentes, sendo que, quando existem, são voltados para a mulher incontinente e 

não para a prevenção da IU.  

A fisioterapia dispõe de vários métodos para o aumento da FMAP, que favorece tanto 

a contração consciente e efetiva da MAP quanto a melhora da resistência uretral.32 Dentre 

estes métodos citamos os exercícios de contração perineal de Kegel e, o método Pilates, que 

tem sido difundido nos tempos atuais.   

O treinamento dos músculos do AP através dos exercícios perineais de Kegel têm se 

mostrado efetivo no tratamento da IUE. Sendo assim, existem dúvidas de que o método 

Pilates seja tão efetivo quanto os exercícios perineais, portanto, pela ausência de estudos 

clínicos comparando-se as duas técnicas propostas, surge o interesse em pesquisar quais os 

efeitos dos exercícios de Pilates no tratamento da IUE e sobre a FMAP comparando-se com 

os exercícios convencionais de contração perineal descritos por Kegel.  

Dessa forma, apresenta-se a seguinte hipótese: Acredita-se que, mediante a realização 

dos exercícios de Pilates, o qual preconiza a contração constante da MAP, haverá um aumento 

da FMAP, com consequente diminuição dos sintomas da IUE, tanto quanto os exercícios de 

Kegel.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente estudo foi comparar a efetividade entre o método mat 

Pilates com os exercícios perineais descritos por Kegel no tratamento da incontinência 

urinária de esforço e sobre a função muscular do assoalho pélvico em mulheres entre 40 e 65 

anos.   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Verificar a efetividade dos exercícios de contração perineal e do método mat Pilates no 

tratamento da IUE. 

2. Comparar a função muscular do assoalho pélvico pré e pós-intervenções através do teste 

bidigital e da perineometria.   

3. Verificar diminuição da perda urinária através do diário miccional após as intervenções.  

4. Verificar através do questionário ICIQ-SF a qualificação da perda urinária das pacientes 

pré e pós-intervenções.  
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de pesquisa   

 

O estudo consistiu em um ensaio clínico, randomizado-controlado, paralelo, com 

avaliação simples-cega e abordagem quantitativa.  

 

3.2 Local e período da realização da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido em uma clínica particular na cidade de Cândido Mota, por 

um período de 12 semanas consecutivas, frequência de uma vez semanal e duração de 60 

minutos, com as pacientes divididas em 2 grupos, sendo que, 25 mulheres constituíram o 

grupo de Kegel (GK) e, 25, o grupo de Pilates (GP).    

A avaliação das participantes foi realizada por uma fisioterapeuta mestranda do 

Programa de Pós Graduação da Famema no período de junho a agosto de 2016 e, o 

tratamento, aplicado pela principal autora da presente pesquisa no período de setembro a 

novembro de 2016.  

 

3.3 Amostra 

 

A amostra foi do tipo não-probabilística bola de neve (Snowball), constituída por 50 

voluntárias, do sexo feminino, multíparas, estando na faixa etária de 40 a 65 anos, 

selecionadas na cidade de Cândido Mota. Inicialmente, foi divulgada a pesquisa através de 

folders explicativos, em locais públicos da cidade de Cândido Mota, como escolas, unidades 

básicas de saúde, clínicas de fisioterapia, consultórios médicos e odontológicos. As 

participantes que entraram em contato com os pesquisadores foram informadas sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa.  

 

3.3.1.Tamanho amostral 

  

Considerando um nível de confiança de 95% (erro α = 0,05), poder do teste de 90% 

(erro β = 0,10), desvio padrão da contração funcional voluntária do assoalho pélvico de 8,75 

mmHg3,11,12,14,22, e, uma diferença, se houver, de pelo menos 5,7 mmHg entre as médias da 

contração funcional voluntária do assoalho pélvico antes e após as intervenções, foi calculado 



19 

 

o tamanho da amostra em 25 mulheres para testar cada intervenção, dado por: 

na qual, 

e = valores tabelado; 

s= desvio-padrão amostral; 

 = diferença mínima significativa. 

Inicialmente, foram recrutadas 55 mulheres, sendo que, 28 destas formaram o GK e, 

27, o GP. Durante os atendimentos houve perda de seguimento por parte das pacientes, sendo 

3 mulheres do KG e 2 mulheres do GP, constituindo ao final 2 grupos com 25 mulheres cada 

um.  

 

3.3.2 Critérios de inclusão 

 

• Mulheres multíparas na faixa etária de 40 a 65 anos; 

• Apresentar incontinência urinária de esforço;  

• Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

 

3.3.3 Critérios de não inclusão 

 

• Realização prévia de tratamento fisioterapêutico para IUE, ou qualquer tipo de 

atividade física estruturada e planejada durante o período do estudo;  

• Já terem realizado alguma cirurgia do trato urinário; 

• Apresentarem infecção urinária, cistite e/ou prolapso genital; 

• Estar grávida. 

 

3.3.4 Critérios de exclusão 

 

• Mulheres que não conseguiram, mesmo com todas as tentativas de conscientização da 

pesquisadora, contrair a musculatura do assoalho pélvico corretamente durante a 

avaliação;  

• Desistirem da coleta de dados da pesquisa; 

• Terem mais que 25% de faltas consecutivas.   
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3.3.5 Técnica de randomização 

 

A alocação das participantes foi através da randomização em bloco. As mulheres 

foram divididas aleatoriamente em dois grupos, com 25 mulheres cada grupo, através de uma 

tabela randômica gerada no programa disponível no site: www.randomizer.org. 

 

3.4 Instrumentos da pesquisa 

 

3.4.1 Ficha de avaliação 

 

Para a realização da coleta de dados, inicialmente, foi aplicada uma avaliação para 

levantamento de dados das pacientes, para se avaliar a condição física de cada voluntária e os 

sintomas desencadeantes da perda urinária. (APÊNDICE B) 

 

3.4.2 Diário miccional 

 

As participantes preencheram um diário miccional por três dias subsequentes à 

avaliação, que, objetivou observar a rotina e a caracterização atual da perda de urina, para 

assim fazer comparações após as intervenções. (APÊNDICE C) 

 

3.4.3 Questionário ICIQ-SF 

 

O questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short 

Form (ICIQ- -SF) foi aplicado com a finalidade de avaliar a qualificação da perda urinária e 

discriminar diferentes subgrupos de pacientes com diferentes queixas clínicas como IUU, IUE 

e IUM.   

O ICIQ-SF é composto por quatro questões que avaliam a frequência, a gravidade e o 

impacto da IU, além de um conjunto de oito itens de autodiagnóstico, relacionados às causas 

ou a situações de IU vivenciadas pelas pacientes, obtendo-se assim o escore que varia de 0 a 

21, considerando-se que, quanto maior o número obtido, pior a qualidade de vida, sendo 0: 

sem IU; 3-7: IU leve; 8-14: IU moderada; 15-21: IU grave.22,25 Foram consideradas 

incontinentes todas as mulheres que tiveram a soma maior que 3 nas três primeiras questões.4 

(ANEXO A) 
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3.4.4 Teste bidigital 

 

Durante a avaliação da FMAP com o teste bidigital e a perineometria, as voluntárias 

receberam orientações a respeito da localização e função dos músculos do AP, os tipos de 

fibras que iriam exercitar e sobre como contraí-los adequadamente o mais forte possível e 

eliminando ao máximo a contração dos glúteos, abdominais e adutores. Os procedimentos de 

avaliação foram detalhadamente explicados.  

Para a avaliação subjetiva da FMAP foi realizado o teste bidigital. Este foi realizado 

com a participante posicionada em posição ginecológica, com as regiões do abdome, AP e 

membros inferiores desnudos. A participante foi previamente conscientizada a pressionar a 

região perineal como se necessitasse conter a urina, por três vezes, enquanto o examinador 

mediu a intensidade da contração pelo toque vaginal bidigital. O intervalo entre as contrações 

foi de um minuto. A função de cada contração foi registrada e o resultado final foi obtido pela 

frequência dos valores dos três registros, baseada na escala de Oxford.  

A escala de Oxford é uma das mais utilizadas para graduação da contração muscular, 

sendo demonstrada no quadro abaixo:  

 

Grau 0 Ausência de resposta muscular dos músculos perivaginais. 

Grau 1 Esboço de contração muscular não sustentada. 

Grau 2 Presença de contração de pequena intensidade, mas que se sustenta. 

Grau 3 Contração moderada, sentida como um aumento de pressão intravaginal,que 

comprime os dedos do examinador com pequena elevação cranial da parede 

vaginal 

Grau 4 Contração satisfatória, aquela que aperta os dedos do examinador com elevação 

da parede vaginal em direção a sínfese púbica. 

Grau 5 Contração forte, compressão firme dos dedos do examinador com movimento 

positivo em direção a sínfese púbica. 

Fonte: Bo e Sherburn24 

 

3.4.5 Perineometria 

 

Para a avaliação objetiva da função muscular do AP foi utilizado o perineômetro da 

marca IBRAMED, modelo Neurodyn Evolution, com modo informatizado, recurso 

biofeedback manométrico perineal, insuflador (seringa), sonda vaginal inflável e preservativo 
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sem lubrificante. Inicialmente, a pesquisadora calçou luvas e conectou os engates da 

mangueira da sonda e do insuflador no conector de saída do equipamento e, em seguida, 

inseriu a sonda na voluntária, que se manteve na mesma posição do exame subjetivo (teste 

bidigital). A sonda intracavitária foi recoberta por um preservativo não lubrificado e a 

lubrificação realizada através de gel hidrossolúvel sobre o preservativo que revestia a sonda. 

Após a introdução da sonda, a válvula do insuflador foi aberta e a sonda inflada, 

suavemente, monitorando a paciente, atento a menor reação de dor, a fim de parar de inflar 

quando a paciente referisse o toque em toda parede vaginal.  Com a sonda acomodada, a 

posição da torneira 3-vias foi modificada e a válvula do insuflador fechada, então o 

equipamento foi ligado e selecionado o modo biofeedback. Para obtenção do valor da função 

perineal da participante foi preciso subtrair o valor da função exercida pela MAP sobre a 

sonda (função máxima) do valor que o equipamento indicou quando a sonda foi inflada 

(função mínima), constatando o valor da função perineal em mmHg.  

Contudo, verificou-se a função muscular das fibras rápidas e lentas distintamente, 

recrutando as fibras de contração rápida (valor de função máxima) e, lentas (valor de função 

mantida pelo maior tempo que conseguissem). O tempo foi dado em segundos.  

Foram realizadas três mensurações de função perineal para cada tipo de fibra muscular 

(tipo I e tipo II), sendo que, para o estudo foi utilizado o maior valor. O intervalo entre as 

contrações foi de 30 segundos. Após o término da avaliação, foi aberta a válvula do insuflador 

para desinflar a sonda, e assim, retirada da vagina. 

 

3.5 Procedimentos da pesquisa 

 

O estudo ocorreu em três fases: avaliação inicial, intervenção e avaliação final, sendo 

que, na última avaliação, foram utilizados os mesmos instrumentos de pesquisa que a 

avaliação inicial. Realizada a coleta inicial de dados, a pesquisadora procedeu com a 

aplicação dos protocolos por um período de 12 semanas consecutivas.  

As mulheres foram divididas em dois grupos com 25 mulheres cada grupo, sendo o 

grupo I submetido ao tratamento dos exercícios de kegel, e, o grupo II, aos exercícios de mat 

Pilates.  

O grupo I, com 25 mulheres, foi submetido ao tratamento com exercícios de Kegel, 

seguindo adequadamente o seguinte protocolo: Como o assoalho pélvico tem a composição 

por dois tipos de fibras musculares, de contração lenta (resistência) e contração rápida (força), 
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foi necessário mesclar o treinamento com o objetivo de trabalhar todas as unidades durante o 

programa de exercícios.  

Os exercícios foram realizados em solo e sobre colchonetes. As voluntárias foram 

instruídas a vestir trajes confortáveis e a esvaziar a bexiga antes da sessão.  

Primeiramente as pacientes realizaram um exercício com intuito de desenvolver a 

consciência corporal em relação à localização da região perineal, durante o qual, a paciente 

em decúbito dorsal, membros inferiores fletidos e membros superiores relaxados ao longo do 

corpo, foram instruídas a contrair os músculos do períneo isoladamente, como se quisessem 

reter urina. Em seguida, realizaram as contrações nas posições de decúbito dorsal, em pé, 

sentada, de cócoras e de gato. (APÊNDICE D) 

O protocolo de atendimento seguiu o seguinte parâmetro desde a primeira até a última 

sessão para todas as posições: Para as contrações não sustentadas (fibras rápidas), foram 

realizadas três séries de dez repetições, com intervalo de 20 segundos entre uma série e outra. 

Para as contrações sustentadas (fibras lentas), foram realizadas três séries mantidas por dez 

segundos, com intervalo de 20 segundos entre uma série e outra.34  

O grupo II, com 25 mulheres, foi submetido ao tratamento com mat Pilates. Antes de 

iniciar o tratamento as voluntárias receberam orientações quanto aos princípios básicos do 

método, que inclui concentração, fluidez de movimento, precisão, controle e respiração. 

Dessa forma, aprenderam a realizar a respiração, que consiste em inspirar pelo nariz e a 

expirar pela boca, onde, neste momento, solicita-se o fechamento das costelas e a contração 

da musculatura do diafragma, do transverso abdominal e do AP, que dão a estabilização na 

execução dos movimentos. Em todos os exercícios na inspiração prepara-se o movimento e na 

expiração executa-se o movimento. 

Em todas as sessões foram realizadas 10 repetições dos exercícios a seguir: Respiração 

diafragmática; Mobilização pélvica no plano sagital; Knee Stretches Hound (alongando de 

joelhos); Spine Stretch Forward (alongamento da coluna para frente); The Hundred (o cem); 

Single Leg Stretch (alongamento com uma perna); Double Straight Leg Stretch (alongamento 

com as duas pernas); One Leg Up – Down (uma perna para cima e para baixo); Side Kicks: 

Front and Back (chutes laterais); Side Kicks: Up and Down (chute lateral para cima e para 

baixo); Criss Cross (cruzado); The Bridge (ponte com adução); Leg Pull Front (elevar a 

perna); Hip Circles (círculo do quadril); Modified Press Ups – Flexões Modificadas; Roll-

over (rolamento por cima); Swimming (nadando); Saw (serra). (APÊNDICE E) 

 

 



24 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Inicialmente os dados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel 

versão 2007. Todas as variáveis passaram por um teste de normalidade, sendo que, muitas 

delas rejeitaram a normalidade, logo, o teste aplicado foi não paramétrico: Teste de Wilcoxon. 

O teste de Wilcoxon que foi aplicado testou se as medições antes e após cada 

intervenção apresentaram diferença significativa, ou seja, testou as seguintes hipóteses: H0: 

medições antes são iguais as medições após e, H1: medições antes não são iguais as medições 

após. Para testar se existiu diferença significativa entre duas amostras independentes, Kegel e 

Pilates, foi aplicado o teste não paramétrico Mann Whitney, que testou as seguintes hipóteses: 

H0: Resultados de Kegel são iguais aos resultados do Pilates e, H1: Resultados de Kegel não 

são iguais aos resultados do Pilates. O teste foi realizado para cada respectiva variável, 

considerando um nível de significância de 5%. 

 

  3.7 Aspectos éticos   

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Marília (Famema), sob o número de registro – CAAE: 53271416.0.0000.5413 

(ANEXO B) e, registrada na Plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos sob 

identificador: RBR-4ZVPWB.  

Não houve financiamento.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão do presente estudo foram redigidos no formato de artigos, 

conforme as normas de publicação das revistas a quais foram submetidos.   
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4.1 Efetividade dos exercícios perineais comparados ao método Pilates para 

aumento da função muscular do assoalho pélvico.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Este artigo foi redigido de acordo com as normas de publicação da Revista Fisioterapia e Pesquisa 

- USP, para a qual foi submetido. 
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Resumo 

 

Efetividade dos exercícios perineais comparados ao método Pilates para aumento da 

função muscular do assoalho pélvico 

Nathalia M. MARRONI, Liamara C. ASSIS, Danielle R. EVANGELISTA, Marcelo H. 

TUTIA, Pedro M. K. BARBOSA.  

 

A Fisioterapia dispõe de vários métodos para o aumento da função muscular do assoalho 

pélvico, como os exercícios de contração perineal e o método Pilates. A pesquisa teve por 

objetivo verificar os efeitos dos exercícios de Pilates sobre a função muscular do assoalho 

pélvico comparando-se com os exercícios de contração perineal descritos por Kegel. Trata-se 

de um ensaio clínico, realizado por um período de 12 semanas consecutivas e frequência de 

uma vez semanal. Participaram da pesquisa 50 mulheres multíparas, com idade entre 40 a 65 

anos, que apresentavam queixa de perda urinária ao esforço, sendo que, 25 dessas mulheres 

praticaram os exercícios de contração perineal e, as outras 25, o método Pilates. Para a 

avaliação da função muscular do assoalho pélvico foi utilizado o teste bidigital e a 

perineometria. Para a análise estatística foram utilizados os testes de Wilcoxon e Mann 

Whitney, considerando um nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que o 

grupo Kegel apresentou uma melhora de 9,7mmHg nas fibras rápidas e de 9mmHg nas fibras 

lentas, enquanto que, o grupo Pilates apresentou um aumento de 11mmHg nas fibras rápidas e 

de 14mmHg nas fibras lentas, não havendo diferença estatística entre os grupos. Além disso, 

ambos os grupos apresentaram uma melhora de 4 segundos de contração e, segundo o teste 

bidigital, ambos os grupos apresentaram aumento de contração sem diferença estatística entre 

eles. Portanto, conclui-se que, o método Pilates é tão efetivo quanto os exercícios de 

contração perineal no treinamento da musculatura do assoalho pélvico.  

 

Palavras-chave: diafragma da pelve, força muscular, períneo, técnicas de exercício e de 

movimento.  
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Abstract 

 

Effectiveness of perineal exercises compared to the Pilates method for increasing pelvic 

floor muscle function 

Nathalia M. MARRONI, Liamara C. ASSIS, Danielle R. EVANGELISTA, Marcelo H. 

TUTIA, Pedro M. K. BARBOSA.  

 

Physiotherapy has several methods for increasing pelvic floor muscle function, such as 

perineal contraction exercises and the Pilates method. The aim of the research was to verify 

the effects of Pilates exercises on the muscular function of the pelvic floor, comparing with 

the exercises of perineal contraction described by Kegel. It is a clinical trial, conducted for a 

period of 12 consecutive weeks and once weekly frequency. A total of 50 multiparous 

women, 40 to 65 years of age, complained of urinary loss on exertion. Twenty-five of these 

women practiced perineal contraction exercises and the other 25, Pilates method. The bidigital 

test and the perineometry were used to evaluate the pelvic floor muscle function. For the 

statistical analysis Wilcoxon and Mann Whitney tests were used, considering a level of 

significance of 5%. The results showed that the Kegel group showed an improvement of 9.7 

mmHg in the fast fibers and 9 mmHg in the slow fibers, whereas the Pilates presented an 

increase of 11 mmHg in the fast fibers and 14 mmHg in the slow fibers, and there was no 

statistical difference between the groups. In addition, both groups showed an improvement of 

4 seconds of contraction and, according to the bidigital test, both groups presented increase of 

contraction without statistical difference between them. Therefore, it is concluded that the 

Pilates method is as effective as the exercises of perineal contraction in the training of the 

pelvic floor musculature. 

 

Key words: pelvic diaphragm, muscle strength, perineum, exercise and movement 

techniques. 
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Introdução 

 

O assoalho pélvico (AP) é formado por músculos, que unidos a outras estruturas como 

fáscias, ligamentos e nervos, apresenta como funções sustentar os órgãos abdominais e 

pélvicos, além de controlar o fechamento voluntário da uretra e esfíncter anal para 

manutenção da continência urinária e fecal 1-4.  

A musculatura do assoalho pélvico (MAP) é composta por 70% de fibras musculares 

do tipo I, de contração lenta, voluntária e progressiva, responsável pela manutenção do tônus, 

e 30% de fibras do tipo II, de contração rápida, com esforço máximo e de baixa resistência5,6.  

No processo de envelhecimento, muitas alterações ocorrem no trato urinário inferior, 

como o aumento do tecido adiposo e atrofia da musculatura, com consequente diminuição da 

sua capacidade de contração e tonicidade7.   

A função muscular do assoalho pélvico (FMAP) é então adquirida, através da prática 

de exercícios específicos para o AP, baseados no preceito de que, os movimentos voluntários 

repetidos, proporcionam restauração ou manutenção da FMAP e da resistência6, melhoria da 

percepção e consciência corporal da região pélvica, aumento da sua vascularização e uma 

adequada transmissão das pressões intra-abdominais5. Entretanto, antes de se iniciar o 

treinamento da MAP é importante despertar nas pacientes a propriocepção desta região, pois, 

a maioria das mulheres, não é capaz de contrair corretamente esta musculatura8.  

Como métodos de avaliação funcional do AP são recomendados a palpação bidigital 

da vagina, em que a função muscular é graduada segundo diferentes escalas, e, o uso da 

perineometria, que registra a função exercida pela contração vaginal e, assim, de forma 

indireta, indica a FMAP 9,10.  

O tratamento conservador de primeira escolha consiste no treinamento dos músculos 

perineais, proposto por Arnold Kegel, realizados com contrações voluntárias, com o objetivo 

de aumentar a função muscular, favorecer a contração consciente e efetiva destes músculos e 

assim, promover o fechamento uretral11.  

Neste contexto, a técnica de Pilates tem se difundido nos tempos atuais e se tornado 

um dos métodos modernos mais utilizados para este fim. Os exercícios são realizados em 

conjunto com o recrutamento das fibras musculares do AP, dessa forma, promove melhora da 

FMAP e pode ser uma alternativa para o tratamento e prevenção de disfunções desta região9.  

A execução do movimento na prática do Pilates ocorre durante a expiração, sendo que, 

neste momento, é ativada a musculatura do diafragma juntamente com a contração do 
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transverso do abdome e músculos perineais7, 12. Prender a respiração pode aumentar a pressão 

intra-abdominal e, dessa forma, provocar a descida dos músculos do pavimento pélvico13.  

Pela ausência de estudos clínicos comparando-se as duas técnicas propostas, a 

pesquisa teve por objetivo verificar os efeitos dos exercícios de Pilates sobre a FMAP 

comparando-se com os exercícios convencionais de contração perineal descritos por Kegel. 

Portanto, este trabalho visa proporcionar conhecimento sobre os benefícios do fortalecimento 

perineal, assim como apresentar o método Pilates como mais uma ferramenta a ser utilizada 

por fisioterapeutas na área da uroginecologia.  

 

Metodologia 

 

Este estudo consistiu em um ensaio clínico randomizado, com avaliação simples-cega, 

abordagem quantitativa, sendo a amostra do tipo não-probabilística bola de neve (Snowball). 

 Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília 

(Famema), sob o número de registro CAAE: 53271416.0.0000.5413 e, registrado na 

Plataforma de Registro de Ensaios Clínicos sob identificador: RBR-4ZVPWB.  

Inicialmente foi divulgada a pesquisa através de folders explicativos, em locais 

públicos da cidade de Cândido Mota. As participantes que entraram em contato com os 

pesquisadores foram informadas sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, assim como 

para avaliar seu interesse em participar do estudo.  

Considerando um nível de confiança de 95% e poder do teste de 90%, foi calculado o 

tamanho da amostra em 25 mulheres para testar cada intervenção, sendo que a alocação das 

participantes foi realizada através da randomização em bloco. 

Foram incluídas mulheres multíparas, com idade entre 40 a 65 anos, com queixa de 

perda urinária ao esforço. Não foram inclusas mulheres com infecção urinária, cistite, 

histórico de cirurgias do trato urinário, prolapso genital, estar grávida e já ter realizado 

tratamento fisioterapêutico com contração perineal.  

Inicialmente, foram recrutadas 55 mulheres, sendo que, 28 destas formaram o grupo 

Kegel (GK) e, 27, o grupo Pilates (GP). Durante o tratamento houve perda de seguimento por 

parte das pacientes, por não aderirem aos horários dos atendimentos, sendo 3 mulheres do GK 

e 2 mulheres do GP, constituindo ao final 2 grupos com 25 mulheres cada um.  

Na avaliação inicial, foi realizada a ficha de anamnese, para levantamento de dados 

das pacientes. Em seguida, para a avaliação subjetiva da FMAP foi realizado o teste bidigital. 

Este foi realizado com a participante colocada em posição ginecológica, com as regiões do 
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abdome, AP e membros inferiores desnudos. A participante foi previamente conscientizada a 

pressionar a região perineal como se necessitasse conter a urina, por três vezes, enquanto o 

examinador mediu a intensidade da contração pelo toque vaginal bidigital. O intervalo entre 

as contrações foi de um minuto.  

A função de cada contração foi registrada e o resultado final foi obtido pela frequência 

dos valores dos três registros, baseada na escala de Oxford, em grau 0 (ausência de resposta 

muscular dos músculos perivaginais), grau 1 (esboço de contração muscular não sustentada), 

grau 2 (presença de contração de pequena intensidade, mas que se sustenta), grau 3 (contração 

moderada, sentida como um aumento de pressão intravaginal,que comprime os dedos do 

examinador com pequena elevação cranial da parede vaginal), grau 4 (contração satisfatória, 

aquela que aperta os dedos do examinador com elevação da parede vaginal em direção a 

sínfese púbica), grau 5 (contração forte, compressão firme dos dedos do examinador com 

movimento positivo em direção a sínfese púbica)14. 

Para a avaliação objetiva da FMAP, foi utilizado o perineômetro, modelo Neurodyn 

Evolution. Inicialmente a pesquisadora calçou luvas e conectou os engates da mangueira da 

sonda e do insuflador no conector de saída do equipamento, em seguida, inseriu a sonda na 

voluntária, que se manteve na mesma posição do exame subjetivo. A sonda intracavitária foi 

recoberta por um preservativo não lubrificado, e a lubrificação foi feita utilizando-se gel 

hidrossolúvel sobre o preservativo que reveste a sonda. 

Após a introdução da sonda, a válvula do insuflador foi aberta e a sonda inflada até a 

paciente referir toque na parede vaginal, atento a menor reação de dor. Para obtenção do valor 

da função perineal da participante foi subtraído o valor da função exercida pela MAP sobre a 

sonda (função máxima) do valor que o equipamento indicou quando a sonda foi inflada 

(função mínima), constatando o valor da função perineal em mmHg. 

Contudo, verificou-se a função muscular das fibras rápidas e lentas distintamente, 

recrutando as fibras de contração rápida, que corresponde ao valor de função máxima e, 

lentas, que corresponde ao valor de função mantida pelo maior tempo que conseguissem, onde 

o tempo foi dado em segundos. 

Foram realizadas três mensurações de função perineal para cada tipo de fibra muscular 

(tipo I e tipo II), sendo que, para o estudo, foi utilizado a de maior valor. O intervalo entre as 

contrações foi de 30 segundos. Após o término da avaliação, a válvula do insuflador foi aberta 

para desinflar a sonda, e assim retirada da vagina. 

O estudo ocorreu em três fases: avaliação inicial, intervenção e avaliação final, sendo 

que, nesta fase, foram repetidas as medições iniciais. Os exercícios foram realizados em solo e 
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sobre colchonetes. As voluntárias foram instruídas a vestir trajes confortáveis e a esvaziar a 

bexiga antes da sessão.  

O GK, com 25 mulheres, foi submetido ao tratamento seguindo adequadamente o 

seguinte protocolo: Primeiramente as pacientes realizaram um exercício com intuito de 

desenvolver a consciência corporal em relação à localização da região perineal, durante o 

qual, as pacientes em decúbito dorsal, membros inferiores fletidos e membros superiores 

relaxados ao longo do corpo, foram instruídas a contraí-los isoladamente, como se quisessem 

reter urina. Em seguida, realizaram contrações isoladas de períneo nas posições de decúbito 

dorsal, em pé, sentada, de cócoras e de gato.  

O protocolo de atendimento seguiu o seguinte parâmetro desde a primeira até a última 

sessão para todas as posições: Para as contrações não sustentadas (fibras rápidas), foram 

realizadas três séries de dez repetições, com intervalo de 20 segundos entre uma série e outra. 

Para as contrações sustentadas (fibras lentas), foram realizadas três séries mantidas por dez 

segundos, com intervalo de 20 segundos entre uma série e outra15.  

O GP, com 25 mulheres, foi submetido ao tratamento com Mat Pilates. Antes de 

iniciar o tratamento as voluntárias receberam orientações quanto aos princípios básicos do 

método, que inclui concentração, fluidez de movimento, precisão, controle e respiração.  

Em todas as sessões foram realizadas 10 repetições dos exercícios a seguir: Respiração 

diafragmática; Mobilização pélvica no plano sagital; Knee Stretches Hound; Spine Stretch 

Forward; The Hundred; Single Leg Stretch; Double Straight Leg Stretch; One Leg Up – 

Down; Side Kicks: Front and Back; Side Kicks: Up and Down; Criss Cross; The Bridge; Leg 

Pull Front; Hip Circles; Modified Press Ups; Roll-over; Swimming; Saw.  

A pesquisa foi realizada em uma clínica particular de Pilates em Cândido Mota - SP, 

por um período de 12 semanas consecutivas, frequência de uma vez semanal e duração de 60 

minutos, realizado com as pacientes em grupo.  

Inicialmente os dados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel 

versão 2007. Foi aplicado o teste de Wilcoxon para a análise dos resultados antes e após de 

cada intervenção e, o teste de Mann Whitney, para a comparação das duas amostras 

dependentes, considerando um nível de significância de 5%. 

 

Resultados 

 

A Tabela 1 apresenta a descrição dos dados sociodemográficos e clínicos de todas as 

participantes da pesquisa, onde mostra que, embora as voluntárias tenham sido separadas 
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aleatoriamente, as amostras permaneceram homogêneas. A idade média das voluntárias no 

GK consistiu em 52 anos e no GP de 51 anos. Relacionado ao tipo de parto que as mulheres 

tiveram, observa-se que, o de maior incidência foi o parto abdominal, sendo 17 mulheres do 

GK e 19 mulheres do GP. Outra característica notável na amostra é que 15 mulheres do GK 

estavam na menopausa e, no GP, 13 mulheres.    

 

Tabela 1: Variáveis sociodemográficas e clínicas das participantes dos dois grupos  

Variáveis GK (n=25) GP (n=25) 

Idade média 52 anos 51 anos 

Parto vaginal 5 3 

Parto abdominal 17 19 

Parto vaginal e abdominal 3 3 

Menopausa 

Climatério 

15 

3 

13 

0 

Diabetes 1 2 

Hipertensão 4 9 

Abdominoplastia 4 2 

 

A tabela 2 demonstra os valores da FMAP medida pela perineometria, tanto das fibras 

rápidas quanto das fibras lentas. Verificou-se que, o GK apresentou uma melhora de 

9,7mmHg nas fibras rápidas e de 9mmHg nas fibras lentas, enquanto que, o GP apresentou 

um aumento de 11mmHg nas fibras rápidas e de 14mmHg nas fibras lentas. Embora o GP 

resultou em uma diferença maior nos valores antes e após a intervenção do que o GK, não 

houve diferença estatística entre as duas intervenções, ou seja, ambos os tratamentos foram 

efetivos para o aumento da FMAP.    

 

Tabela 2: Demonstrativo da função muscular do assoalho pélvico pela perineometria, nos dois 

grupos, antes e após intervenção fisioterapêutica.  

 FIBRAS RÁPIDAS 

(mmHg) 

Mediana Mínimo Máximo Valor-p* Valor-

p** 

 

GK (25) 

Antes  11,3 4 30  

0,000 

 

 

0,793 

Depois  21 5 48 

 Antes  9 1 27  
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GP (25) Depois  20 5 55 0,000 

 FIBRAS LENTAS 

(mmHg) 

     

 

GK (25) 

Antes  7 2 18  

0,000 

 

 

0,190 

Depois  16 3 48 

 

GP (25)  

Antes  4 0 18  

0,000 Depois  18 4 37 

*Teste de Wilcoxon 

**Teste de Mann Whitney 

 

Em relação ao tempo de permanência de contração avaliado através da perineometria, 

verificou-se que tanto o GK quanto o GP apresentaram a melhora de 4 segundos antes e após 

as intervenções, ou seja, ambos os grupos evoluíram iguais. (TABELA 3).  

 

Tabela 3: Demonstrativo do tempo de permanência de contração muscular em segundos (s) 

através da perineometria, antes e após intervenção fisioterapêutica, nos dois grupos. 

 

Tempo de contração 

(s) 

Mediana Mínimo Máximo Valor-p* Valor-

p** 

GK (25) 
Antes 3 0 6 

0,000 

0,293 
Depois 7 3 20 

GP (25) 
Antes 2 0 6 

0,000 
Depois 6 2 10 

*Teste de Wilcoxon 

**Teste de Mann Whitney 

 

Na avaliação subjetiva da FMAP pelo teste bidigital, embora a melhora no grau de 

contração do GK foi de 3, e no GP de 2, ambos os grupos apresentaram aumento de contração 

sem diferença estatística entre eles. (TABELA 4).  

 

Tabela 4: Demonstrativo da função muscular do assoalho pélvico avaliada pelo teste bidigital, 

antes e após cada intervenção fisioterapêutica 

 

Teste Bidigital Grau Valor-p* Valor- p** 

GK (25) Antes 2 0,000 0,241 
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Depois 5 

GP (25) 
Antes 1 

0,000 
Depois 3 

*Teste de Wilcoxon 

**Teste de Mann Whitney 

 

Discussão 

 

O método Pilates e os exercícios de contrações perineais descritos por Kegel 

demonstram ganhos significativos para a reabilitação da hipotonia da MAP, sendo mais 

efetivos do que a eletroestimulação e os cones vaginais, contudo, para se alcançar os 

resultados desejados é preciso haver motivação e disciplina por parte das pacientes16,17.  

Cullingan et al.18 realizaram um estudo para verificar o aumento na função da MAP 

em mulheres jovens. O tratamento consistiu em 12 semanas de Pilates ou 12 semanas de 

exercícios de Kegel. Ambos os grupos alcançaram aumento significativo da intensidade da 

FMAP sem diferença estatística entre os grupos, o que é corroborado pelo presente estudo, do 

qual também foi realizado por um período de 12 semanas e, verificou-se que, em ambos os 

grupos, houve aumento significativo da FMAP antes e após cada intervenção, sem diferença 

estatística entre os grupos. 

Entretanto, o treinamento com exercícios de Pilates demonstra maior adesão pelas 

pacientes, por ser um método que promove condicionamento físico e integração entre corpo e 

mente9.  

A palpação bidigital é uma técnica validada e amplamente utilizada na literatura para 

mensuração da FMAP19 e, de acordo com Fitz et al.19, para que esta função esteja adequada, o 

valor avaliado pela escala de Oxford deve ser maior ou igual a três. Neste estudo, após os três 

meses de tratamento, segundo a escala de Oxford, verificou-se, pela análise de medianas, que 

o grau no GK passou de 2,0 para 5,0 e, no GP, de 1,0 para 3,0, o que comprova a efetividade 

das duas intervenções propostas pela presente pesquisa. Em relação ao tempo de permanência 

de contração, houve uma melhora de 3,0 para 7,0 segundos no GK e, de 2,0 para 6,0 segundos 

no GP. 

Os dados encontrados na presente pesquisa são reforçados pelo estudo de Fitz et al.19, 

onde se realizou o treinamento da MAP em um período de três meses, sendo realizadas três 

séries de dez contrações lentas e três ou quatro contrações rápidas, nas posições de decúbito 

dorsal, sentada e ortostática. Na avaliação com a palpação bidigital baseada na escala de 
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Oxford, o grau passou de 2,0 para 3,5 e, na avaliação com a perineometria das fibras lentas, o 

tempo de permanência de contração passou de 3,0 para 6,6 segundos. 

Na pesquisa realizada por Assis et al.10, as mulheres foram submetidas aos exercícios 

de contração perineal duas vezes por semana por oito sessões. A função muscular foi avaliada 

pelo teste bidigital e pela perineometria. Após a intervenção observou uma melhora 

significativa na FMAP.  Silva et al.20 afirma que, em oito sessões de fisioterapia, composta 

por cinesioterapia, treino funcional da musculatura e biofeedback, há uma melhora de 80% a 

90% da consciência e controle da contração do AP. De acordo com nosso estudo, através da 

avaliação com a perineometria, a melhora da função muscular no GK foi de 9,7mmHg para 

fibras rápidas e, 9mmHg para fibras lentas. 

Enquanto que, no GP, segundo esta pesquisa, a melhora da função muscular foi de 

11mmHg para fibras rápidas e 14mmHg para fibras lentas, o que corrobora com Diniz et al.12, 

que desenvolveu um estudo com mulheres praticantes de mat Pilates e observou que todas as 

voluntárias obtiveram uma maior contração muscular nos dois tipos de fibras musculares, 

comprovando que o mat Pilates influencia no aumento da FMAP.   

 

Conclusão 

 

Após as intervenções fisioterapêuticas propostas por este estudo, conclui-se que, em 

ambos os métodos, houve aumento significativo da FMAP e, quando comparado as duas 

técnicas, foi comprovado que o método Pilates é tão efetivo quanto os exercícios de contração 

perineal, e, pode ser sugerido como forma de prevenção ou tratamento das disfunções da 

MAP.  
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4.2 Capítulo II - Exercícios de Kegel comparados ao mat Pilates no 

tratamento da incontinência urinária de esforço em mulheres b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
b Este artigo foi redigido de acordo com as normas de publicação da Revista International 

Urogynecology Journal, para a qual foi submetido. 
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Resumo 

Exercícios de Kegel comparados ao mat Pilates no tratamento da incontinência urinária 

de esforço em mulheres  

Nathalia M. MARRONI, Liamara C. ASSIS, Danielle R. EVANGELISTA, Marcelo H. 

TUTIA, Pedro M. K. BARBOSA.  

 

Introdução: Para o tratamento da incontinência urinária de esforço são indicados exercícios 

que aumentem a função dos músculos do assoalho pélvico. Hipótese: Acredita-se que, com o 

Pilates, haverá diminuição dos sintomas da incontinência urinária de esforço tanto quanto os 

exercícios de Kegel. Métodos: A pesquisa consistiu em um ensaio clínico randomizado 

aplicado em 12 sessões. A amostra compreendeu 50 mulheres multíparas na faixa etária de 40 

a 65 anos, sedentárias e com incontinência urinária de esforço. As voluntárias foram divididas 

aleatoriamente em dois grupos, sendo que, 25 participaram do grupo de Kegel e, 25 do grupo 

Pilates. Como instrumentos de avaliação foram utilizados o questionário International 

Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ) e o diário miccional. Para a análise 

estatística foi utilizado o teste de Wilcoxon e o teste Mann Whitney, considerando um nível 

de significância de 5%. Resultados: Os resultados mostraram que houve diferença estatística 

entre os grupos em relação ao escore do questionário, pois o grupo Kegel apresentou 

pontuação inicial maior do que o grupo Pilates, enquanto que, para os momentos de perdas 

urinárias, observou-se que em ambos os grupos houve diminuição dos momentos de perdas, 

sem diferença estatística entre eles. Em relação à frequência e quantidade das perdas urinárias, 

ao final da intervenção, nenhuma mulher relatou mais perda de urina no grupo Pilates. 

Conclusão: Contudo, pode-se concluir que o Pilates foi tão efetivo quanto os exercícios de 

Kegel para a melhora dos sinais e sintomas da incontinência urinária.  

 

Palavras-chave: diafragma da pelve, incontinência urinária por estresse, períneo, técnicas de 

exercício e de movimento.  

 

Breve resumo: Ensaio clínico que teve por objetivo verificar se o método Pilates melhora os 

sintomas da incontinência urinária de esforço tanto quanto os exercícios de Kegel. 
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Introdução 

 

A incontinência urinária (IU) é vista como um problema que afeta muitas mulheres no 

decorrer de suas vidas, sendo expressa como uma condição angustiante e incapacitante, 

afetando a vida nos aspectos social, psicológico, ocupacional, doméstico, sexual e físico [1]. 

Segundo a literatura, a prevalência dos sintomas da IU é de 80% em mulheres entre 25 e 60 

anos de idade [2].  

As estruturas envolvidas para a manutenção da continência urinária são as que 

compõem o trato urinário inferior, bexiga e uretra, bem como a musculatura do assoalho 

pélvico (MAP), fáscias e ligamentos [3]. Como fatores de risco da IU destacam-se: gestações, 

partos, obesidade, constipação crônica, tosse crônica, deficiência hormonal, tumores malignos 

e benignos, doenças que comprimem a bexiga, idade, quadros pulmonares obstrutivos que 

geram pressão abdominal, entre outros [2,4,5].  

De acordo com a International Continence Society (ICS), a IU é descrita como um 

sintoma e um sinal de disfunção esfincteriano uretral [6,7] ou ainda como a queixa de 

qualquer perda involuntária de urina, de causa multifatorial, e classificada como IU de esforço 

(IUE), IU de urgência (IUU) e IU mista (IUM) [8]. 

A IUE é a queixa de perda involuntária de urina no esforço, em situações de aumento 

da pressão abdominal e ausência de atividade contrátil do músculo detrusor, podendo 

acontecer durante o exercício físico, espirro ou tosse; a IUU se caracteriza pelo forte desejo de 

urinar, aumento da frequência, noctúria e ausência de controle sobre o músculo detrusor; e 

IUM, que é uma associação concomitante da IUE e IUU [3,9].  

O tipo mais comum de IU é a IUE, que pode ser classificada em três tipos de acordo 

com sua severidade: TIPO I – perda discreta de urina, ocasional, podendo se manifestar 

quando a paciente se encontra na posição em pé e faz muito esforço; TIPO II - perda 

moderada de urina que ocorre frequentemente quando se faz um esforço em pé, onde a bexiga 

e uretra se encontram caídas; TIPO III – perda severa de urina em situações de esforço leve 

como caminhar ou mudar de posição. Neste caso, a bexiga e a uretra podem estar no lugar, 

entretanto, perdem a capacidade de contração, ou seja, a uretra permanece sempre aberta [5].  

Os exercícios de contrações perineais, descritos pelo médico ginecologista Arnold 

Kegel, consistem na modalidade fisioterapêutica que apresenta as melhores evidências 

científicas no tratamento de mulheres com IUE. Esse tratamento é composto por exercícios 

ativos que visam a reeducação perineal, associado ao ganho de consciência corporal [5], o 
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qual favorece a contração consciente e efetiva da MAP, melhora a resistência uretral das 

pacientes e, dessa forma, proporciona maior sustentação aos órgãos pélvicos [10,11].   

Neste contexto, o Método Pilates é um dos métodos modernos mais utilizados para 

este fim, caracterizado por ser uma técnica dinâmica com a finalidade de trabalhar força, 

flexibilidade, alongamento e equilíbrio, contudo, mantendo o músculo transverso do abdome 

e a MAP como o centro de força do corpo [5].  

Diante destas considerações, o presente estudo tem como objetivo verificar se o 

método Pilates melhora os sinais e sintomas da IUE tanto quanto os exercícios de Kegel.   

 

Materiais e Métodos 

 

Este estudo é caracterizado como ensaio clínico randomizado, simples-cego e 

realizado em clínica particular de Fisioterapia na cidade de Cândido Mota – SP. Foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), sob o 

número de registro: 53271416.0.0000.5413 e, registrado na Plataforma de Registro de Ensaios 

Clínicos sob identificador: RBR-4ZVPWB.  

A amostra compreendeu mulheres multíparas na faixa etária de 40 a 65 anos, 

sedentárias e que apresentassem IUE, da qual foi verificada através do escore do questionário: 

International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ- -SF). Foram 

definidos como critérios de exclusão: gestação, já ter realizado tratamento fisioterapêutico 

para IUE ou alguma cirurgia do trato urinário, infecção de urina, cistite, prolapso genital e 

ausência de contração da musculatura do assoalho pélvico.  

A alocação das participantes foi através da randomização em bloco, sendo a amostra 

do tipo não-probabilística bola de neve (Snowball). Foi calculado o tamanho da amostra em 

50 mulheres, considerando um nível de confiança de 95% e poder do teste de 90%. 

Inicialmente, 55 mulheres foram recrutadas e divididas aleatoriamente em dois grupos: 28 

voluntárias para o grupo de Kegel (GK) e, 27 para o grupo de Pilates (GP). Durante os 

atendimentos houve perda de seguimento por parte das pacientes, sendo 3 mulheres do KG e 

2 mulheres do GP, constituindo ao final 2 grupos com 25 mulheres cada um.  

Na avaliação inicial, foi aplicado um questionário, elaborado pelos pesquisadores, com 

informações complementares para levantamento de dados das pacientes, a fim de verificar 

fatores associados à IUE.  

Utilizou-se como instrumento da pesquisa o questionário International Consultation on 

Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ- -SF), validado por Tamanini et al. [7]. Este 
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questionário é composto por questões que avaliam a frequência, a gravidade e o impacto da 

IU, obtendo-se assim o escore que varia de 0 a 21, considerando-se que, quanto maior o 

número obtido, pior a qualidade de vida, sendo 0: sem IU / 3-7: IU leve / 8-14: IU moderada / 

15-21: IU grave. Foram consideradas incontinentes todas as mulheres que tiveram a soma 

maior ou igual a 3 nas questões de números 3, 4 e 5. Na questão de número 6, há um conjunto 

de oito itens de auto diagnóstico, relacionados às causas ou a situações de IU vivenciadas 

pelas pacientes, que seriam os momentos das perdas urinárias [7,12,13].  

As participantes também preencheram um diário miccional, que objetivou observar o 

número de vezes em que a paciente perdeu urina, a quantidade da perda, se foi em gotas, 

colher ou copo, e, o momento em que perdeu, para assim fazer comparações após as 

intervenções. Este instrumento foi preenchido durante três dias consecutivos após a avaliação.   

O tratamento foi realizado por um período de 12 semanas consecutivas, frequência de 

uma vez semanal, duração de 60 minutos, sendo os exercícios realizados em colchonetes.   

Primeiramente as voluntárias foram orientadas a vestir trajes confortáveis e a esvaziar 

a bexiga antes da sessão. Além disso, foi realizado um treino de consciência corporal em 

relação à localização da região perineal, durante o qual, as pacientes em decúbito dorsal, 

membros inferiores fletidos e membros superiores relaxados ao longo do corpo, foram 

instruídas a contrair a MAP isoladamente, como se quisessem reter urina.  

Os exercícios de Kegel foram realizados em todas as posições: decúbito dorsal, em pé, 

sentada, de cócoras e de gato, seguindo o mesmo protocolo desde a primeira até a última 

sessão. Para as contrações não sustentadas (fibras rápidas), foram realizadas três séries de dez 

repetições, com intervalo de 20 segundos entre uma série e outra. Para as contrações 

sustentadas (fibras lentas), foram realizadas três séries mantidas por dez segundos, com 

intervalo de 20 segundos entre uma série e outra [14].  

Na primeira sessão do GP, as mulheres receberam as orientações necessárias para a 

execução do método, sendo instruídas que, na inspiração se prepara a posição do movimento 

e, na expiração é que se executa o movimento. Em todos os exercícios, durante a expiração, 

tem que haver contração do músculo transverso do abdome associado à contração do 

diafragma e MAP. 

Cada exercício a seguir foi realizado por 10 repetições: Respiração diafragmática; 

Mobilização pélvica no plano sagital; Knee Stretches Hound (alongando de joelhos); Spine 

Stretch Forward (alongamento da coluna para frente); The Hundred (o cem); Single Leg 

Stretch (alongamento com uma perna); Double Straight Leg Stretch (alongamento com as 

duas pernas); One Leg Up – Down (uma perna para cima e para baixo); Side Kicks: Front and 
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Back (chutes laterais); Side Kicks: Up and Down (chute lateral para cima e para baixo); Criss 

Cross (cruzado); The Bridge (ponte com adução); Leg Pull Front (elevar a perna); Hip Circles 

(círculo do quadril); Modified Press Ups – Flexões Modificadas; Roll-over (rolamento por 

cima); Swimming (nadando); Saw (serra).  

Os dados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel versão 2007. 

Foram utilizados testes não paramétricos, considerando um nível de significância de 5%. Para 

testar normalidade das variáveis antes e após cada intervenção foi utilizado o teste de 

Wilcoxon e, para a comparação entre o GK e o GP, foi aplicado o teste Mann Whitney para 

cada variável.  

 

Resultados 

  

 A tabela 1 mostra os dados das voluntárias, sendo que, a idade média das mulheres no 

GK foi de +/-52 anos e no GP de +/-51 anos. Em relação ao número de partos, constatou-se 

que o de maior prevalência foi o parto cesariano em ambos os grupos. Foram constatadas 

também que 15 mulheres estavam no período da menopausa no GK e, 13 no GP. Somente 3 

mulheres estavam no período do climatério no GK e nenhuma mulher no GP. Além desses 

dados, também foram coletados o número de mulheres que apresentavam hipertensão, sendo 4 

do GK e 9 do GP e apenas 1 mulher apresentou diabetes controlados no GK e 2 mulheres no 

GP.   

A tabela 2 demonstra o escore do questionário International Consultation on 

Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF), onde se verificou que o GK apresentou 

uma redução de 7 pontos e o GP de 4 pontos. Nota-se que, o GK diferiu significamente do 

GP, por apresentar pontuação inicial maior do que o GP.  

Na questão de número 6 do Questionário ICIQ-SF, foram verificados os momentos de 

perdas urinárias e, observou-se que, tanto no GP quanto no GK, houve diminuição dos 

momentos de perdas, não havendo diferença estatística entre os grupos nesta variável, como 

demonstrada na tabela 3. 

Na tabela 4, encontram-se os relatos da frequência de perdas totais de urina, avaliadas 

pelo diário miccional, onde se verificou que no GK a frequência passou de 3 para 1 vez e, no 

GP, passou de 1 vez para 0, onde se observa diferença estatística significante, pois no GP 

nenhuma mulher apresentou mais perda urinária após a intervenção. Em relação à quantidade 

de perdas de urina em gotas, também foi constatado que o GP apresentou valor 0 ao final da 

intervenção. Já para a quantidade em colher, nenhuma mulher apresentou desde o início no 
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GP, enquanto que, no GK, após a intervenção, nenhuma mulher relatou mais apresentar perda 

urinária. Estas variáveis são melhores visualizadas na tabela 5.  

 

Discussão 

 

O questionário ICIQ-SF é uma ferramenta útil para avaliação do diagnóstico da IU 

[15] e objetiva verificar os sintomas e o impacto que a IU gera na qualidade de vida das 

pacientes [16]. Foi traduzido e validado em 2004, o que permitiu seu uso em protocolos de 

pesquisa e prática clínica [16]. Outra ferramenta utilizada nas pesquisas é o diário miccional, 

que consiste na mensuração objetiva da perda urinária [2].  

Para o sucesso do tratamento da IUE, as pacientes precisam se conscientizar sobre a 

localização dos músculos perineais, para então contraí-los de forma efetiva, porém, segundo a 

pesquisa realizada por Silva et al. [3], 100% das participantes não apresentam conhecimento 

sobre a contração desta musculatura. Portanto, se faz necessário uma instrução adequada por 

parte dos profissionais para que o treinamento da MAP seja efetivo [17].  

O treinamento através das contrações perineais pode proporcionar melhora da função 

muscular e, consequentemente, essa melhora da funcionalidade possa estar diretamente 

associada à diminuição do número de perdas urinárias e aumento na qualidade de vida das 

pacientes [2], o que corrobora com este estudo, onde verificou que as duas intervenções 

propostas, para aumento da função muscular, diminuíram a frequência e quantidade de perdas 

urinárias.  

Os exercícios que envolvem contração perineal se mostram efetivos quanto à 

diminuição da perda urinária, aumento do intervalo entre as micções e, consequentemente, 

diminuição da frequência urinária, diminuição do grau de incontinência e também maior 

satisfação das pacientes [18]. Neste contexto, a prática do método Pilates, que proporciona 

contração e sustentação do músculo transverso do abdome e dos músculos perineais, favorece 

maior estabilização lombo pélvica, aumento da função da MAP e melhora da percepção e 

consciência corporal da região pélvica [5].  

Estes dados corroboram com Silva et al. [3], onde mostrou que a reeducação da MAP 

com cinesioterapia diminuiu a perda involuntária de urina e melhorou significativamente os 

sintomas da IU, além disso, observou através do questionário ICIQ-SF, uma diminuição da 

média do escore de 17 para 7. Os resultados obtidos pelo presente estudo reforçam estas 

afirmações, onde se constatou, através de medianas, que, no GK o escore passou de 12 para 5 
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e no GP de 7 para 3. Verificou-se também, através do diário miccional, que ocorreu 

diminuição da frequência e quantidade de perdas urinárias em ambos os grupos.  

Souza et al. [17] relata em seu estudo, que o treinamento com os exercícios de Kegel 

melhora os sintomas de disfunções do assoalho pélvico a curto prazo, porém a melhora não 

persiste devido em parte à perda de aderência ao programa de exercícios ao longo do tempo. 

Em contrapartida, o treinamento com o Pilates demonstrou maior adesão das pacientes, pois 

além de auxiliar nas disfunções pélvicas, esses exercícios promovem flexibilidade, 

fortalecimento de todo o corpo e melhor condicionamento físico. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que, o método pilates foi tão efetivo quanto os exercícios de Kegel para a 

melhora dos sinais e sintomas da IU. Portanto, ambas as intervenções podem ser sugeridas 

como formas de prevenção e tratamento das disfunções musculares da região pélvica, sendo o 

método pilates, mais uma ferramenta a ser utilizada por fisioterapeutas na área da 

uroginecologia.  
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Formulário de Divulgação Financeira / Conflito de Interesses 

 

Financiamento: Não houve financiamento para este estudo 

 

Conflito de Interesse: os autores declaram que não têm conflito de interesses. 
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Tabelas 

 

Tabela 1: Variáveis sociodemográficas e clínicas das participantes dos dois grupos  

 

Variáveis GK (25) GP (25) 

Idade média 52 51 

Parto vaginal 20% 12% 

Parto abdominal 68% 76% 

Parto vaginal e abdominal 12% 12% 

Menopausa 

Climatério 

60% 

12% 

52% 

0% 

Diabetes 4% 8% 

Hipertensão 16% 36% 

Abdominoplastia 16% 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Tabela 2: Demonstrativo do escore do Questionário ICIQ, antes e após intervenção 

fisioterapêutica 

 

  Escore Mediana Mínimo Máximo Valor-p* Valor-

p** 

 

GK (25) 

Antes  12 0 18  

0,000 

 

 

0,001 

Depois  5 0 11 

 

GP (25) 

Antes  7 5 17  

0,000 Depois  3 0 7 

*Teste de Wilcoxon 

**Teste de Mann Whitney 
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Tabela 3: Demonstrativo dos momentos de perda urinária, segundo o Questionário ICIQ, 

antes e após intervenção fisioterapêutica 

 

Momentos GK (25)  GP (25) 

Antes Depois Antes Depois 

1-      Nunca 0% 24% 0% 48% 

2-      Perco antes de chegar ao banheiro 32% 12% 32% 28% 

3-      Perco quando tusso ou espirro 100% 60% 100% 48% 

4-      Perco quando estou dormindo 4% 0% 4% 0% 

5-     Perco quando estou fazendo 

atividades físicas 

60% 20% 8% 0% 

6-     Perco ao terminar de urinar e estou 

me vestindo 

12% 0% 24% 0% 

7-     Perco sem razão óbvia 8% 0% 0% 0% 

8-     Perco o tempo todo 0% 0% 0% 0% 

Valor-p* 0,000 0,000 

Valor-p** 0,357 

*Teste de Wilcoxon 

**Teste de Mann Whitney 
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Tabela 4: Frequência de perdas urinárias, avaliadas pelo diário miccional, antes e após 

intervenção fisioterapêutica 

 

    Mediana Mínimo Máximo Valor-p* Valor-p** 

GK (25) 
Antes  3 1 14 

0,000 

0,012 
Depois  1 0 5 

GP (25) 
Antes  1 1 8 

0,000 
Depois  0 0 3 

*Teste de Wilcoxon 

**Teste de Mann Whitney 
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Tabela 5: Quantidade de perdas urinárias, avaliadas pelo diário miccional, antes e após 

intervenção fisioterapêutica 

 

 

Gotas  

Mediana Mínimo Máximo Valor-p*  Valor-

p** 

GK (25) 
Antes  2 0 7 

0,000 

0,016 
Depois  1 0 3 

GP (25) 
Antes  1 0 7 

0,001 
Depois  0 0 3 

 

Colher   

    
GK (25) 

Antes  2 0 7 
0,001 

0,039 
Depois  0 0 2 

GP (25)  
Antes  0 0 8 

0,003 
Depois  0 0 0 

 

Copo    

    
GK (25) 

Antes  0 0 3 
0,180 

      1,000  
Depois  0 0 0 

GP (25)  
Antes  0 0 0 

1,000 
Depois  0 0 0 

*Teste de Wilcoxon 

**Teste de Mann Whitney 
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5 CONCLUSÃO  

 

Após as intervenções fisioterapêuticas propostas por este estudo, conclui-se que, em 

ambos os métodos, houve aumento significativo da FMAP, assim como para a melhora dos 

sinais e sintomas da IU, concluindo que o Pilates foi tão efetivo quanto os exercícios de 

contração perineal.  

Portanto, ambas as intervenções podem ser sugeridas como formas de prevenção e 

tratamento das disfunções musculares da região pélvica, sendo o método Pilates, mais uma 

ferramenta a ser utilizada por fisioterapeutas na área da uroginecologia.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu___________________________________________________________________

_____, portadora do RG_____________________________, residente na cidade de 

________________________ estado de São Paulo, tenho conhecimento que estou 

participando da pesquisa intitulada “Comparação entre o Método Mat Pilates com os 

Exercícios Perineais no Tratamento da Incontinência Urinária de Esforço e sobre a Função 

Muscular do Assoalho Pélvico em Mulheres de 40 a 65 anos.” a ser realizada pela Aluna 

Nathalia Manfio Marroni do programa de mestrado “Saúde e Envelhecimento” pela 

Faculdade de Medicina de Marília, sob orientação do Profº Drº Pedro Marco Karan Barbosa e 

co-orientação da Profª Drª Liamara Cavalcante de Assis. 

A pesquisa será realizada na Clínica Vitally Stúdio de Pilates, por um período de 12 

semanas consecutivas, com frequência de uma vez semanal e duração de 60 minutos com as 

pacientes em grupo. O período de atendimento será de julho a setembro de 2016, na cidade de 

Cândido Mota.  

A avaliação fisioterapêutica constará de coleta de dados pessoais, clínicos e físicos, 

para se avaliar a condição física e os sintomas desencadeantes da perda de urina. Para a 

avaliação da função dos músculos do assoalho pélvico será realizado o teste bidigital e a 

perineometria, sendo o primeiro realizado pelo toque vaginal bidigital e, o segundo, por uma 

sonda endovaginal. Para ambos os testes, a paciente terá que se manter em posição 

ginecológica, com as regiões do abdome, assoalho pélvico e membros inferiores desnudos. A 

participante será previamente conscientizada a pressionar a região perineal como se 

necessitasse conter a urina, por três vezes.  

Para se avaliar a qualificação da perda urinária das pacientes e discriminar diferentes 

subgrupos de incontinência urinária será aplicado o questionário International Consultation on 

Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ- -SF). 

Será entregue às pacientes um diário miccional, que objetiva observar a rotina e a 

caracterização atual da perda de urina para assim fazer comparações após as intervenções. As 

pacientes deverão preencher esse diário após a avaliação durante três dias consecutivos, 

anotando todos os eventos de perda urinária ocorridos durante o dia e/ou à noite. Será 

destinada uma tabela onde elas deverão anotar a data, o(s) horário(s), a quantidade de perda 

de urina observada (gotas, colher ou copo) e a atividade que realizava no momento da perda. 

Para o tratamento as mulheres serão divididas em dois grupos com 15 mulheres cada 

grupo, sendo o grupo I submetido ao tratamento dos exercícios de contração perineal e, o 
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grupo II, aos exercícios de mat pilates. Os exercícios serão realizados em solo e sobre 

colchonetes. Primeiramente as pacientes irão realizar um exercício com intuito de desenvolver 

a consciência corporal em relação à localização da região perineal.  

As pacientes que participarão do grupo de contrações perineais serão instruídas a 

realizar contrações isoladas de períneo nas posições de decúbito dorsal, em pé, sentada, de 

cócoras e de gato, sendo realizadas três séries de 10 repetições para as contrações não 

sustentadas (fibras rápidas) e três séries mantidas por dez segundos para as contrações 

sustentadas (fibras lentas).  

As pacientes que participarão do grupo de mat pilates irão receber orientações quanto 

aos princípios básicos do método, que inclui concentração, fluidez de movimento, precisão, 

controle e respiração. Dessa forma, irão aprender a realizar a respiração, que é a inspiração 

pelo nariz e a expiração pela boca, onde nesse momento solicita-se o fechamento das costelas 

e a contração da musculatura do diafragma, do transverso abdominal e do assoalho pélvico 

que dão a estabilização na execução dos movimentos. O procotolo consiste de 18 exercícios 

do mat pilates, dando ênfase na respiração associada com a contração muscular, sendo 

realizadas 10 repetições de cada exercício.  

 

Autorizo que todos os dados coletados e resultados obtidos com a intervenção sejam 

utilizados e divulgados com finalidade de pesquisa, sendo que tomei ciência que: 

I- A coleta de dados e o tratamento não acarretarão custos; 

II- Poderei desistir no momento que desejar; 

III- Minha identidade será preservada em toda e qualquer divulgação de resultados; 

IV- Não haverá riscos de qualquer natureza; 

V- Serei beneficiada pelas orientações que receberei ao longo da coleta de dados 

ou no final com relação ao tratamento e/ou prevenção de perdas urinárias 

involuntárias. 

VI- Qualquer dúvida poderei entrar em contato com os responsáveis citados 

abaixo. 

 

Em concordância, 

Data: ____/____/___ 

______________________________________ 

Participante 
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Pesquisadora: Nathalia 

Manfio Marroni                                                                   

Rua Simão Casado, 361 

Bairro: Jardim Santa 

Terezinha – Cândido Mota - 

SP  

CEP 19880-000 

(18) 3341-2158 / (18) 

997233642 

natymarroni@hotmail.com 

Orientador: Pedro Marco 

Karan Barbosa 

Faculdade de Medicina de 

Marília. Av: Monte 

Carmelo, 800 

17519-030 - Marilia, SP - 

Brasil 

Telefone: (14) 4211316 

http://www.famema.br 

Co-orientadora: Liamara 

Cavalcante de Assis   

Rua Almirante Barroso, 774 

Bairro: Centro - Assis – SP 

CEP 19800-000 

(18) 997875174                                                                                                                  

liamaracavalcante@gmail.c

om 
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APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Dados pessoais 

Nome__________________________________________________________ 

Data de Nascimento _______/_______/_________ Idade _________________ 

Endereço _____________________________________________ nº _______ 

Bairro ____________________________ Cidade ____________________ UF_____ 

Fone ( ) _______________ ( )______________ 

Escolaridade ________________________ Profissão____________________ 

Estado Civil _______________________  

• Partos cesáreas? (quantos___) Partos vaginais? (quantos___)  

• Menopausa (data ________________)  

• Está grávida?  ( ) Sim   Não ( ) 

• Você possui vida sexual ativa? ( ) sim   ( ) não 

• Já realizou alguma cirurgia do trato urinário? ( ) sim   ( ) não 

• Apresenta infecção urinária: ( ) sim   ( ) não 

• Em algum momento você perdeu urina involuntariamente? ( )sim   ( )não 

• Perde urina quando: 

 Nunca Raramente As vezes Frequentemente Sempre 

Tosse      

Dá risada      

Espirra      

Andando no plano      

Subida      

Descida      

Pula (pernas juntas)      

Pula (pernas 

afastadas) 

     

Corre      

Carrega/levanta 

peso 

     

Atividade sexual      
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• Se você perde urina, há quanto tempo iniciou essa perda?___________ 

• Você sabia que a “flacidez” vaginal diminui o prazer sexual?__________ 

• Você sabia que existe fisioterapia para assoalho pélvico?____________ 

• Você realiza contração dos músculos do assoalho pélvico? ( )sim ( )não 

• Já realizou tratamento fisioterapêutico para IUE? ( )sim ( )não 

• Pratica Atividades Físicas: ( )sim ( )não 

Quais: _____________________________________________________ 

• Tempo de treinamento (anos) e carga horária das atividades: 

___________________________________________________________ 

• Patologias associadas 

( ) diabetes mellitus ( ) hipertensão ( ) outras __________________________________ 

• PO de Abdominoplastia ( )sim ( )não 

• Prolapso genital ( )sim ( )não 

 

Teste bidigital  

DATA 0 1 2 3 4 5 

1º ENCONTRO       

2º ENCONTRO       

 

       

 

Avaliação: Perineômetro 

 DATA Valor:       FR           FL 

1º ENCONTRO   

2º ENCONTRO   

 

 

 

 

 

                                                       ____________________________________ 

                                                                                     Avaliador 
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APÊNDICE C - CONTROLE DE OCORRÊNCIA DE PERDAS URINÁRIAS 

 

Anote todos os eventos de perda urinária ocorridos durante o dia e/ou a noite 

durante três dias consecutivos nos espaços indicados na tabela abaixo como: a data, o(s) 

horário(s), a quantidade de perda de urina observada e a atividade que realizava no 

momento da perda. 

 

 

 

Data 

 

 

Horário 

Perda involuntária de 

urina. 

+ pequena (gotas) 

++ moderada (colher) 

+++ intensa (copo) 

Atividade na ocasião: tosse, 

espirro, carregar peso, 

exercícios, caminhada, riso, 

sem realizar nenhuma 

atividade.  
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APÊNDICE D - PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PROPOSTO – 

EXERCÍCIOS DE KEGEL 

 

O protocolo de atendimento seguirá o seguinte parâmetro desde a primeira até a 

última sessão para todas as posições: Para as contrações não sustentadas (fibras 

rápidas), serão realizadas três séries de dez repetições, com intervalo de 20 segundos 

entre uma série e outra. Para as contrações sustentadas (fibras lentas), serão realizadas 

três séries mantidas por dez segundos, com intervalo de 20 segundos entre uma série e 

outra.  

 

 

Imagem 1. Consciência corporal em relação à localização da região perineal e contração 

perineal em decúbito dorsal. 

 

 

Imagem 2. Contração perineal na posição em pé. 

 

 

Imagem 3. Contração perineal na posição sentada. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ovBz7_ihe5g/TrclvzfWR3I/AAAAAAAAADU/4azSCnLDK2I/s1600/images.jpg
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Imagem 4. Contração perineal na posição de cócoras. 

 

 

Imagem 5. Contração perineal na posição de gato.    
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APÊNDICE E - PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PROPOSTO – MAT 

PILATES 

 

Serão realizadas 10 repetições dos exercícios a seguir:  

 

1. Respiração diafragmática 

Objetivo: treinar a respiração: inspiração pelo nariz e expiração pela boca, onde 

nesse momento solicita-se o fechamento das costelas e a contração da musculatura do 

diafragma, do transverso abdominal e do assoalho pélvico. 

Paciente em decúbito dorsal, pelve em posição neutra, membros inferiores 

fletidos. Pede para que o paciente coloque as mãos sobre o abdome ou na lateral das 

costelas.  

 

 

2. Mobilização pélvica no plano sagital 

Objetivo: mobilização da pelve. 

De pé com as mãos apoiadas na sacroilíaca, mantendo o alinhamento corporal, 

realizar movimento de anteroversão e retroversão pélvica. 

 

Fonte: Metacorpus, 2010. 

  

3. Knee Stretches Hound (alongando de joelhos) 

Objetivo: melhorar mobilidade da coluna. 
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Ajoelhado no mat, mantendo a curvatura fisiológica da coluna. Levar o queixo 

em direção ao peito fazendo um “C” com a coluna e desenrolar a coluna, realizando 

movimento de extensão. Retorne à posição inicial. 

 

Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

4. Spine Stretch Forward (alongamento da coluna para frente)  

Objetivo: alongar a cadeia posterior e mobilizar a coluna. 

Sentado com as costas eretas, pernas estendidas, pés em flexão plantar. Leve os 

braços estendidos à frente fazendo um “C” com a coluna. Retorne à posição inicial 

desenrolando a coluna. 

Variação: se a paciente apresentar encurtamento pode realizar leve flexão de 

joelhos.  

 

Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

5. The Hundred (o cem) 

Objetivo: fortalecer reto abdominal, oblíquos, transverso abdominal. 

Em decúbito dorsal, cotovelos estendidos, ombros, coxofemoral e joelhos a 90°. 

Estenda as duas pernas, aproximadamente 45° em relação ao mat, leve o queixo em 

direção ao peito e retire as costas do mat até o nível das escápulas e simultaneamente 

abaixe os dois braços. Retorne à posição inicial. 

Variação: se a paciente não conseguir executar o movimento como descrito, 

pedir que os pés fiquem apoiados no chão. 
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Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

6. Criss Cross (cruzado) 

Objetivo: fortalecer reto abdominal, oblíquo externo e interno. 

Em decúbito dorsal, mãos na região occipital, pernas flexionadas. Leve o ombro 

direito em relação ao joelho esquerdo, enquanto a perna direita se mantém estendida em 

um ângulo de 30°. Retorne à posição inicial e troque de lado. 

Variação: se a paciente não conseguir executar o movimento como descrito, 

pedir que os pés fiquem apoiados no chão. 

 

   Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

7. Single Leg Stretch (alongamento com uma perna) 

Objetivo: fortalecer musculatura abdominal. 

Em decúbito dorsal, flexione a perna direita colocando a mão esquerda no joelho 

direito e mão direita no tornozelo direito, flexionando o máximo possível em direção ao 

peito. A perna esquerda estará estendida em ângulo de 30°. Lentamente troque a perna. 

Variação: se a paciente referir dor em cervical, pode colocar a mão na região 

occipital e se dor na região lombar os pés devem ficar apoiados no chão.  

 

Fonte: Metacorpus, 2010. 
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8. One Leg Up – Down (uma perna para cima e para baixo) 

Objetivo: fortalecer reto femoral e iliopsoas. 

Eleve a perna em extensão, com os pés em flexão plantar. Retorne à posição 

inicial. 

 

     Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

9. Side Kicks: Front and Back (chutes laterais) 

Objetivo: fortalecer reto femoral, iliopsoas, glúteo mínimo e abdutores em 

isometria. 

Em decúbito lateral, coluna alinhada, braço de baixo flexionado e a mão apoiada em 

baixo da cabeça. Mantenha a perna de cima alinhada com o quadril e lentamente leve a 

perna para frente estendida. Retorne com a perna até a linha do quadril. 

 

Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

10. Side Kicks: Up and Down (chute lateral para cima e para baixo) 

Objetivo: fortalecer glúteo médio e mínimo. 

Em decúbito lateral, coluna alinhada, braço de baixo flexionado e a mão apoiada 

em baixo da cabeça. Eleve a perna de cima até seu limite, sem rodar a pelve. Retorne até 

a linha do quadril.  

 

      Fonte: Metacorpus, 2010. 



76 

 

11. The Bridge  

Objetivo: fortalecer glúteo máximo, isquiotibiais, gastrocnêmio. 

Em decúbito dorsal, joelhos flexionados, apoiar os pés no chão.  

Variação 1: eleve o quadril do mat e retorne à posição inicial. 

Variação 2: eleve o quadril do mat e mantenha a posição por 10 respirações. 

 

Variação 3: eleve o quadril do mat e com uma bola de 25cm entre os joelhos 

realize movimento de adução. 

Variação 4:  eleve o quadril do mat e coloque uma bola de 25cm entre os 

joelhos. Aperte a bola entre os joelhos e mantenha a contração por 10 respirações. 

 

 

  

12. Leg Pull Front (elevar a perna) 

Objetivo: estabilidade do tronco. 

Em posição de flexão de braços, pernas alinhadas com o quadril e braços 

alinhados com os ombros. Eleve a perna até a altura do quadril. Retorne à posição 

inicial. Cuidado com o aumento da lordose lombar e rotação de quadril.  

Variação 1: se a paciente apresentar dificuldade na execução do exercício, pode 

facilitar solicitando o apoio com antebraços.  

Variação 2: se a paciente apresentar dificuldade na execução do exercício, pode 

facilitar solicitando a posição de quatro apoios com a elevação da perna com o braço 

oposto.  



77 

 

 

      Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

                         Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

13. Sitting Legs 

Objetivo: fortalecimento de quadríceps e adutores. 

Em pé, com as mãos na cintura, joelhos flexionados com a bola de pilates entre 

os joelhos. É realizado contração sobre a bola. A coluna tem que permanecer sempre 

ereta.  

 

 

 Fonte: Dados da pesquisadora.  

 

14. Swimming (nadando) 

Objetivo: fortalecer paravertebrais, deltóide, glúteo máximo. 
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Em decúbito ventral, braços estendidos acima da cabeça. Elevar a cabeça e 

depois simultaneamente levante o braço direito e a perna esquerda. Alterne os 

movimentos como se estivesse nadando. 

 

Fonte: Metacorpus, 2010. 

 

15. Saw (serra) 

Objetivo: alongar rotadores de tronco, isquiotibiais e quadrado lombar. 

Sentado com as costas eretas e pernas abduzidas na largura do quadril, braços 

estendidos e abduzidos na altura do ombro. Gire a coluna e leve o braço direito em 

direção ao pé esquerdo e o braço esquerdo para trás, na altura do ombro. Retorne à 

posição inicial e troque de lado.  

 

Fonte: Metacorpus, 2010. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO ICIQ-SF 

 

             Fonte: Tamanini.22 



81 

 

ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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