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Protocolos e parâmetros de treino para musculatura do assoalho
pélvico feminino no tratamento de incontinência urinária de

esforço: revisão sistemática

Resumo
Introdução: Incontinência urinária de esforço é um distúrbio no trato urinário que
impacta sobremaneira a qualidade de vida das mulheres. A literatura apresenta um
consenso de que o fortalecimento do assoalho pélvico melhora a qualidade de vida
dessas mulheres, entretanto, não se sabe ao certo, quais tipos e parâmetros de
treinamento físico são eficazes para esse objetivo. Objetivo: Identificar os protocolos
e parâmetros de treinamento eficazes no tratamento da incontinência urinária de
esforço feminina (IUE). Métodos: Foram realizadas buscas nas bases de dados
Scielo, Lilacs, Pubmed, PEDro e Cochrane, com corte entre os anos de 2015 e 2021;
utilizando-se as palavras-chave mulheres, incontinência urinária de esforço, músculos
do assoalho pélvico e treinamento. Foram analisados estudos que propuseram
protocolo(s) de exercícios para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico,
em mulheres incontinentes com idade igual ou inferior a 65 anos. Resultados: Um
total de 118 estudos foram encontrados na busca bibliográfica, e a amostra final foi
composta por 3 trabalhos de 2017 a 2021; O treinamento dos músculos do assoalho
pélvico (TMAP) apresentou resultados melhores do que sem treinamento, o
treinamento abdominal (TA) associado com TMAP apresentou melhoras mais
precoces e a estabilização lombopelvica dinâmica (DLS) associada com TMAP
demonstrou resultados mais duradouros. Conclusão: Os protocolos eficazes
identificados foram o TMAP, isolado ou em associação com técnicas coadjuvantes
como TA ou DLS, realizados de 2 a 5 vezes semanais com séries de até 10
repetições de endurance e potência.
Palavras Chave: Mulheres / Incontinência Urinária de Esforço / Músculos do
Assoalho Pélvico / Treinamento.
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1
INTRODUÇÃO

Incontinência urinária (IU) é definida pela International Continence Society

(ICS) e pela International Urogynecological Association (IUGA) como uma disfunção

do assoalho pélvico a qual é diagnosticada com base nos sintomas (2010). Já

incontinência urinária de esforço (IUE), segundo as mesmas instituições, é a perda

involuntária de urina sob esforços, podendo esses esforços serem exercícios físicos,

atividades esportivas, e até mesmo esforços cotidianos, como tossir ou espirrar.

A IUE ocorre após lesões do assoalho pélvico ou enfraquecimento dessa

musculatura, possibilitando o deslocamento do colo da bexiga e da uretra (MOORE e

DALLEY, 2007, p. 343). O assoalho pélvico é um conjunto de ligamentos, fáscias e

músculos que possuem a finalidade de sustentar os órgãos abdominais baixos e

pélvicos (MOORE e DALLEY, 2007). O músculo levantador do ânus (puborretal,

iliococcígeo e pubococcígeo), junto com o músculo isquiococcígeo compõem a

musculatura do assoalho pélvico (MAP), também denominada de diafragma pélvico

(MOORE e AGUR, 2002, p. 172). O diafragma pélvico, além de ser importante no

controle da micção, também é responsável por resistir ao aumento de pressão gerada

pelo diafragma do tórax durante esforços e tosses (DANGELO e FATTINI, 2007, p.

601).

Lopes e Higa demonstraram em 2006 que a IU prejudica as atividades sexuais

em 40,9% dos casos e as atividades sociais em 33,5%. De fato, uma revisão

integrativa sobre questionários validados para IU e função sexual feminina realizada

mais recentemente por Brasil et al. (2018, p.559, grifo nosso), apontaram a IU como

“[...] capaz de gerar extremo impacto na vida das mulheres acometidas [pela IU]”, e

determinante no isolamento social e na baixa da auto-estima, além do aumento de

sintomas de depressão e ansiedade. Assim, desde a década de 90 tem sido

recomendado que alternativas para avaliar a qualidade de vida de pacientes

incontinentes sejam incluídas na avaliação geral dos parâmetros clínicos pós

tratamento (URODYNAMICS SOCIETY, 1997).

Apesar de afetar sobremaneira a qualidade de vida, a maioria das mulheres

não conversam sobre seus eventos de incontinência e nem buscam ajuda médica

(Butler et al 1999 apud LOPES e HIGA, 2006), o que implica no não tratamento, além

de possíveis alterações no comportamento, como, por exemplo, isolamento social.

Dentre os motivos que levam muitas mulheres com IU a não abordar o assunto, nem

buscar tratamento é que muitas nem sequer sabem que há tratamento, ou associam
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os eventos de incontinência com estarem ficando velhas, além de 38% considerarem

embaraçoso o ato de perder urina (LOPES e HIGA, 2006).

Dentre os possíveis tratamentos para a IU pode-se citar o treinamento físico.

Há consenso a respeito da eficácia do treinamento da musculatura do assoalho

pélvico (TMAP) no tratamento dos diferentes tipos de IU (MORONI et al., 2016; NIE et

al., 2017). No entanto, a literatura também aponta as atividades de impacto como

fator de risco para o surgimento da IUE (ARAÚJO et al., 2020). Modalidades como

Crossfit, por exemplo, apresentam significativa prevalência (cerca de 30%) de

adeptos com IUE (ARAÚJO et al., 2020, 2021).

Neste sentido, diferentes estudos encontraram evidências de que mulheres

incontinentes buscam meios próprios para controlar a perda urinária, sendo comum a

restrição de água e líquidos. Davis et al. (1999) citado em Lopes e Higa (2006)

encontraram que 19% das mulheres reduziram a ingestão hídrica para amenizar os

sintomas de IU durante atividades físicas mais intensas. Corroborando com este

achado, Fitzgerald et al. (2000) Apud Lopes e Higa (2006) apresentaram que 18%

das mulheres adotaram a mesma estratégia para conter a IU; Enquanto, 25%

limitavam a ingestão de líquidos com a mesma finalidade (FITZGERALD et al., 2002).

Atividade física é um fator positivo para desidratação. Embora seja facilmente

remediado, a restrição de água e líquidos leva à escassez de algo tão importante para

o funcionamento geral do organismo e, consequentemente, para o funcionamento

durante o treinamento, o que diminui a performance além de poder ocasionar outros

problemas. Além disso, muitas mulheres subestimam a intensidade de treino como

precaução de eventos de incontinência.

Do ponto de vista da educação física é um dever do profissional da área

entender os aspectos fisiológicos por trás das alterações ocasionadas pelos mais

diversos problemas. Outro ponto importante a se destacar, é que sempre foi comum

ouvir queixas de mulheres que se aventuraram em práticas esportivas ou atividades

físicas de predomínio masculino, quanto ao desrespeito e despreparo dos

profissionais, o que me levou a desejar trabalhar com esta população a fim de

melhorar a relação cultural entre mulheres e exercícios físicos, bem como contribuir

para que profissionais éticos e preparados deixem de representar a exceção no

treinamento feminino.

Portanto, para a educação física e seus agentes é relevante estudar as

relações que a IU apresenta com a qualidade de vida das mulheres, além de verificar
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os possíveis efeitos benéficos que o treinamento físico pode promover nessa

disfunção. Principalmente diante de evidências científicas referente ao número de

mulheres afetadas e o grau de influência que é gerado sobre a vida/saúde dessas

mulheres.

Realizando uma busca nas principais bases de dados é possível encontrar

uma variedade de publicações que encontraram melhoras significativas do efeito do

treinamento físico para o tratamento da IU. Entretanto, se buscarmos por quais são os

protocolos e parâmetros de treino mais eficazes no tratamento da IUE descritos na

literatura atual esse número reduz consideravelmente. Oliveira et al. (2017) em uma

revisão sistemática que buscou avaliar os protocolos e parâmetros de treino mais

eficazes no tratamento da IU feminina, encontrou divergência entre os estudos que

descreveram, em detalhes, os parâmetros e protocolo de treino adotado (frequência,

intensidade, volume), sugerindo que mais estudos deveriam ser realizados a fim de

padronizar esses protocolos. Depois dessa revisão, surgiram alguns outros trabalhos

na literatura.

Portanto, o presente trabalho visa identificar na literatura os protocolos e

parâmetros de treinamento físico eficazes no tratamento da IUE publicados entre os

anos de 2015 e 2021, ou seja, após a revisão sistemática publicada por Oliveira et. al.

(2017).



4
MÉTODOS

A declaração de responsabilidade (Anexo 1) foi assinada pelos autores e pelo

departamento de biociências da Universidade Federal de São Paulo. Este trabalho foi

realizado de modo similar à revisão sistemática de Oliveira et al., (2017), a fim de

identificar os protocolos e parâmetros de treinamento físico eficazes no tratamento da

IUE. Neste sentido, consideramos as recomendações do PRISMA, apresentando um

fluxograma, na página 6, do processo de coleta de dados e análise de dados.

Foram considerados estudos com exercícios de fortalecimento para a

musculatura do assoalho pélvico feminino. Os critérios de inclusão foram mulheres

com idade entre 18 e 65 anos, com diagnóstico exclusivo de IUE, diagnosticadas por

meio de autopercepção de sintomas (queixa de perda de urina involuntária), avaliação

clínica e/ou exame urodinâmico (urofluxometria ou cistometria), além de estudos que

apresentem uma qualidade metodológica superior ou igual a 5 pontos com base na

escala PEDro.

Foram considerados como critérios de exclusão o diagnóstico de IUE devido a

patologias ou déficits cognitivos, bem como IU ocasionada por outras disfunções do

assoalho pélvico, como: IU de urgência ou IU mista, ou prolapso de órgãos pélvicos

(POP) a partir do estágio 2 na Escala de quantificação de prolapso dos órgãos

pélvicos (Q-POP).

A pesquisa bibliográfica ocorreu nas bases de dados, SCIELO, LILACS,

PUBMED, COCHRANE Library e PEDro. Seguiu o formato PICO

(Paciente-Intervenção-Comparador-Outcome (Desfecho)), considerando estudos

publicados entre os anos de 2015 e 2021. Esse período foi escolhido porque no

estudo de Oliveira et al., (2017) os autores inseriram estudos de 1992 a 2014. Os

termos utilizados foram: “stress urinary incontinence” AND female OR women AND

“pelvic floor muscle” AND education OR training OR physical therapy OR

physiotherapy OR protocol OR program OR rehabilitation AND “randomized controlled

trial” OR “controlled clinical trial” OR “comparative study” OR “research design” AND

NOT pregnancy OR animals.

A remoção dos duplicados foi feita manualmente utilizando uma planilha de

excel formatada com fórmula PROCV1, que permite ao usuário encontrar

1 PROCV é uma fórmula de Excel expressa pela fórmula =PROCV(célula desejada; célula inicial da

matriz:célula final da matriz; coluna do dado que deseja encontrar
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automaticamente um dado/produto em meio a muitos outros dentro de uma planilha

de Excel. A análise dos dados foi realizada com base na identificação e classificação

em 5 categorias, sendo elas; 1- características da amostra; 2- intervenção proposta;

3- protocolo usado; 4- avaliações; 5- resultados.
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RESULTADOS

Após a busca sistemática nas bases de dados, encontramos um total de 289

resultados. Um resumo do processo de seleção dos estudos está apresentado no

fluxograma (Figura 1). Foram removidos 171 estudos duplicados, resultando em um

número final de 118 estudos encontrados. Desses 118 estudos, foram excluídos,

manualmente, 83 estudos que não cumpriram todos os critérios de inclusão ou

apresentaram algum dos critérios de exclusão no título, resumo ou metodologia.

Posteriormente, outros 32 estudos foram excluídos por apresentarem divergências

entre o objetivo do artigo e o objetivo da nossa revisão, ou mesmo entre o texto e o

título do artigo.

Sendo assim a amostra final foi composta por 3 publicações datadas de 2017

a 2021. Com tamanho amostral variando de 33 a 73 mulheres por estudo, totalizando

170 mulheres (Tabela 1).

Figura 1: Fluxograma do estudo.

Análise dos estudos
Abreu S. Nathalia et al. (2017), buscaram comparar os resultados dos

exercícios de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico em conjunto com

exercícios de estabilização lombopélvica dinâmica (DLS) versus exercícios de

fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Para isso contaram com 33
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mulheres, 16 alocadas em grupo controle que realizou apenas TMAP e 17 no grupo

experimental que realizou DLS em adição ao TMAP. Al Belushi et al. (2020),
determinaram a eficácia do TMAP domiciliar na diminuição da gravidade dos sintomas

e na melhoria da qualidade de vida (QV) em comparação com grupo controle (sem

tratamento). A amostra foi composta de 73 Mulheres, sendo 36 alocadas para receber

TMAP (não supervisionado) e 37 alocadas ao grupo controle que recebeu apenas

uma palestra. A amostra foi recrutada de outro estudo já em andamento. Kucukkaya
B. e Sut K. H. (2021), traçaram o objetivo de investigar os efeitos do TMAP associado

com treinamento abdominal (TA) em comparação com TMAP isolado; Contaram com

64 mulheres (32 versus 32), divididas em grupo controle (TMAP) e Grupo

experimental (TMAP+TA).

Tabela 1: Trabalhos incluídos na presente revisão.

O protocolo apresentado por Abreu S. Nathalia et al. (2017), foi composto por

exercícios de fortalecimento dos MAP (não especificados), com frequência semanal

de duas vezes e duração média de 30 minutos por sessão durante o período de 5

semanas para o grupo controle. O mesmo protocolo foi proposto para o grupo

experimental, além do protocolo de estabilização pélvica composto de 10 contrações

isoladas com duração de 10 segundos, nas posições: em pé, quatro apoios, supino e

sentada; os exercícios propostos na etapa 1/4 eram a contração predominante do 1-

diafragma pélvico, 2- transverso do abdômen, 3- músculos inferiores do tronco:

associar 1 e 2; Durante a etapa 2/4 eram de 3 a 8 repetições 1- elevação da pelve,

flexão alternada da articulação coxofemoral (45º) com joelho estendido, rotação

coxofemoral (20º) com joelhos flexionados e pés apoiados, 2- realizado em pé e

sentada (sem encosto e sem pesos) extensão alternada de joelhos, seguido por
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inclinação do tronco e flexão alternada dos membros superiores, flexão simultânea de

membros superiores; 3- Em quatro apoios mover a pelve para trás (max. 30º); 4-

Posicionado em pé e inclinando o tronco (30º) transferir o peso aos membros

inferiores (direita-esquerda, frente-trás), mini agachamento com coluna e pelve

apoiadas, subir e descer degraus mantendo a pelve em posição neutra; A etapa ¾

segue o mesmo volume da anterior, entretanto, é realizada em 1- decúbito ventral

sobre uma bola, com joelhos apoiados ao solo, extensão de membros superiores

(alternada seguida por simultânea), com mãos apoiadas realizar extensão

coxofemoral alternada, 2- sentado sobre uma bola mover a pelve para frente e para

trás, para direita e esquerda e repetir o exercícios 2 da etapa anterior (agora com

peso), 3- transferir o pesos aos membros inferiores, porém agora sobre um mini

trampolim, ainda sobre o trampolim fazer agachamentos; Por fim, a etapa 4/4

compreende os mesmos exercícios das etapas 2 e 3, realizados com mais velocidade

e exercício aeróbio em esteira estacionária. Vale ressaltar que todas foram orientadas

a continuar os exercícios diariamente em casa.

No protocolo de Al Belushi et al. (2020), as participantes foram primeiro

educadas por meio de ferramentas audiovisuais sobre a anatomia e importância dos

MAP, e os mecanismos de continência. Posteriormente sobre a execução do TMAP, a

ser realizado diariamente, caracterizado por frações de resistência e de potência. O

treinamento de endurance foi composto de 3 a 10 contrações máximas lentas, por

igual tempo de descanso; Exemplo: 3 segundos (s) na primeira semana, 3s de

descanso, 4s na segunda semana-4s de descanso, até atingirem o máximo de 10

segundos. O treinamento de velocidade era realizado com rápidas contrações de

força moderada com duração de 2s, seguidas por descanso de igual duração. Foram

feitas 5 sessões por dia, nas posições em pé, sentada e deitada, sendo cada sessão

um conjunto de 10 contrações lentas e 10 rápidas nas diferentes posições.

Kucukkaya B. e Sut K. H. (2021), orientaram, em clínica, as participantes quanto a

realização correta de exercícios genéricos (gerais) para o fortalecimento dos MAP

e/ou abdominal, além de fornecer um folheto com hábitos de estilo de vida saudável e

instruções detalhadas quanto a aplicação do programa de exercícios para que

executassem individualmente nas atividades de vida diária (casa/ trabalho, etc.). A

síntese do objetivo, método da intervenção e desfecho dos estudos são apresentados

no quadro 1.

Abreu S. Nathalia et al. (2017), avaliaram inicialmente, após intervenção e 90
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dias após a intervenção, a gravidade da IUE (desfecho primário), por meio do índice

de gravidade da incontinência e diário miccional e a qualidade de vida e impressão de

melhora (desfecho secundário), por meio do King’s Health Questionnaire e Patient

Global Impression of Improvement Questionnaire. Al Belushi et al. (2020), avaliaram

inicialmente e após intervenção a QV e perda urinária (desfecho primário) por meio da

versão arábe do ICIQ-SF e as variáveis de força explosiva e resistência dos MAP

(desfecho secundário), por meio do perineômetro e da palpação vaginal, além de

cartão de autopreenchimento e ligações semanais que confirmaram a adesão

(realização dos exercícios). Kucukkaya B. e Sut K. H. (2021), avaliaram inicialmente,

ao final da 4ª semana e ao término da intervenção (8ª semana), avaliando a

qualidade de vida por meio do questionário de impacto da incontinência urinária

(IIQ-7) e inventário de angústia urogenital (UDI-6), a perda de urina por meio do teste

de estresse e atividade dos MAP por meio de dispositivo doméstico de biofeedback,

além de ligações semanais, junto ao quadro de autopreenchimento diário para

acompanhar a realização das 3 sessões.

O índice de gravidade da incontinência, aplicado por Abreu S. Nathalia et al.
(2017), mostrou que ambos os grupos tiveram redução da gravidade da IUE, nas

avaliações iniciais e após intervenção; O grupo TMAP foi de 7.2 ± 2.8 para 3.6 ± 2.1

(P < 0.001), enquanto o grupo TMAP+DSL obteve a seguinte pontuação 7.3 ± 3.1 e

4.2 ± 2.5 (após intervenção, com P < 0.001), esses valores não representam uma

diferença estatística significativa, entretanto na avaliação 90 dias após intervenção

(90 DPI), o grupo TMAP+DSL apresentou IUE menos grave do que o grupo TMAP

(4.1 ± 2.6 vs. 5.7 ± 2.4) com P < 0.006. Isso representou uma diferença estatística

significativa. O diário miccional apontou redução da frequência de perda de urina

diária para ambos os grupos; Ao grupo TMAP a redução foi de 7.5 ± 1.3 na avaliação

inicial para 5.4 ± 0.6 na avaliação final, e para o grupo TMAP+DSL foi de 7.6 ± 1.2

para 5.2 ± 0.5, não havendo diferença significativa entre os grupos; Porém quando

avaliados 90 DPI os grupos apresentaram diferenças significativas apontadas por

uma frequência de perda diurna menor no grupo TMAP+DSL (4.6 ± 0.4) comparado

ao TMAP (6.2 ± 0.6). As perda urinárias noturnas também foram reduzidas em ambos

os grupos, nas avaliações iniciais e após intervenção, no grupo TMAP foi reduzido de

1.8 ± 0.6 para 1.0 ± 0.4 em comparação com o grupo TMAP+DSL 1.8 ± 0.5 (inicial)

versus 1.0 ± 0.3 (após intervenção), representando uma indiferença estatística

significativa entre grupos, a avaliação 90 DPI apontou uma diferença significativa
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entre grupos com menor frequência de perdas urinárias noturnas para o grupo

TMAP+DSL (0.4 ± 0.3) em comparação com grupo TMAP (1.4 ± 0.5). Os mesmo

resultados foram evidenciados no desfecho secundário (QV e impressão de melhora),

apontando melhoras após a intervenção mas sem diferenças significativas entre os

grupos, com exceção da avaliação 90 DPI que aponta resultados melhores para o

grupo TMAP+DSL.

O ICIQ-SF aplicado por Al Belushi et al. (2020), apontou redução da

frequência (47% versus 16%; P  = 0,009) e volume (41,7% versus 10,841%; P  =

0,005) de urina perdida pelo grupo TMAP em comparação com o grupo controle;

Entretanto a melhora dos sintomas não foi transferida positivamente em nenhuma das

ferramentas de avaliação da musculatura do assoalho pélvico. Kucukkaya B. e Sut
K. H. (2021), notaram que a atividade muscular do assoalho pélvico do grupo

TMAP+TA foi maior em todas as avaliações, quando comparado ao grupo TMAP,

assim como os resultados avaliados pelo UDI-6, salvo os dados obtidos por meio do

IIQ-7 que foi significativamente maior apenas entre a avaliação inicial e a avaliação da

semana 4, e o teste de estresse no qual o grupo TMAP+TA apresentou resultados

iguais ao final da intervenção; Embora, tenha o grupo TMAP+TA alcançado melhores

resultados na avaliação da semana 4 quando comparado ao grupo TMAP.

Quadro 1: Dados dos estudos inseridos na presente revisão.

Estudo Objetivo Método Resultado
Abreu S. Nathalia

et al.
TMAP + DLS

vs TMAP
DLS + 30 min. TMAP -

2x semana por 5 semanas Não houve diferença entre os grupos.

Porém, o grupo DLS obteve efeitos
mais duradouros

Al Belushi et al.
TMAP vs

Sem ratamento
Ensino MAP + 10 contrações

rápidas e 10 lentas
TMAP reduziu a gravidade da IUE,

mas não melhorou a força MAP

diariamente por 12 semanas

Kucukkaya B. e
Sut K. H.

TMAP + TA
vs TMAP

Ensino MAP + Folheto
p/ casa + TMAP genérico

TMAP +TA reduziu impacto da IUE
e melhorou força MAP

durante 8 semanas
Melhorou mais precocemente a QV

e gravidade da IUE
TMAP= treinamento da musculatura do assoalho pélvico; MAP= musculatura do assoalho pélvico;
DLS= exercícios de estabilização lombopélvica dinâmica; TA= treinamento abdominal; IUE=
incontinência urinária de esforço; QV= qualidade de vida.



11
DISCUSSÃO

Protocolos que desenvolvam o fortalecimento dos MAP continuam se

apresentando como principal intervenção no tratamento da IU. Al Belushi et al. (2020)

obtiveram resultados que corroboram com os achados de outros estudos como o de

Pires T. F. et al. (2020), que comparou os efeitos de 16 semanas de treinamento de

força e força explosiva para os MAP versus grupo controle sem treinamento, tendo o

grupo experimental aumentado a contração voluntária máxima e reduzido o volume

de urina perdida. Uma das principais explicações é a relação entre a musculatura do

assoalho pélvico e a localização da bexiga, que pode sofrer diferentes graus de

deslocamento, que podem ser quantificado pela Q-POP, indo no sentido cavidade

abdominal —> cavidade pélvica, alterando o equilíbrio natural de pressões do trato

urinário.

Luginbuehl Helena et al. (2021) problematizaram os atuais protocolos de treino

dos MAP que visam tratar IUE, sugerindo que estes talvez pudessem promover

ganhos melhores em termos de resultados positivos (taxa de cura, impacto da IUE na

QV, etc.) se incluíssem exercícios reflexivos para os MAP em seu protocolo,

considerando as demandas diárias de atividade reflexa imposta estes músculos. A

hipótese não foi confirmada, não havendo diferença significativa com a adição do

treinamento reflexivo do assoalho pélvico. Por fim, os autores apontam a necessidade

de estudar protocolos que apliquem outras capacidades biomotoras como força

explosiva e coordenação intramuscular.

Ainda neste sentido, esta revisão destaca outro ponto importante que pode ser

elucidado pelos protocolos propostos pelos trabalhos de Al Belushi et al. (2020) e

Pires T. F. et al. (2020) por implementarem exercícios de maior velocidade de

movimento, objetivando o desenvolvimento da capacidade biomotora de força

explosiva, ou potência. Note que as atividades de impacto associadas na introdução

com a alta prevalência de IUE, impõe aos MAP uma demanda extra (força peso, força

gravitacional) que deve ser compensada pelo emprego de força extra dentro de um

curto intervalo de tempo, e isso representa potência.

A coordenação intramuscular tratada por Luginbuehl Helena et al. (2021) é

responsável por tornar um músculo, com mesma estrutura, tamanho e número de

miofibrilas, mais eficiente. Abreu S. Nathalia et al. (2017) e Kucukkaya B. e Sut K. H.

(2021) estudaram protocolos que duraram 5 e 8 semanas, respectivamente. Embora

seja um curto período de tempo para estudar os efeitos do exercício sobre uma
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disfunção multifatorial com a IUE, a alta plasticidade do tecido muscular e as

adaptações neurais, principais responsáveis pelos ganhos de força obtidos nas

primeiras 8 semanas de treinamento, possibilitam esses resultados. O American

College Sports Medicine (2014) indicou que uma única sessão de treino pode

promover ganhos significativos na força muscular.

Os protocolos variaram entre 2 vezes por semana (ABREU S. NATHALIA et al.,

2017) e diariamente (AL BELUSHI et al., 2020), ou mesmo frequência semanal não

informada por 1 dos 3 estudos. A respeito dos exercícios usados ou dos parâmetros

de volume (séries e repetições), apenas 1 dos 3 estudos informou esses dados de

maneira não detalhada, apontando para progressão de carga no número de

repetições. Esses resultados vão ao encontro dos achados encontrados pela revisão

de Oliveira et al (2017) que encontrou divergência e diversidade nos parâmetros e

protocolos de intervenção, não havendo uma construção sólida de diretrizes quanto

às variáveis modificáveis do treinamento sobre as quais os profissionais atuarão na

prática.

A taxa de cura da IUE após protocolos de TMAP ainda é variada e isso

estimula a busca por novas estratégias substitutivas e complementares aos

tradicionais protocolos de fortalecimento dos MAP. Neste sentido, Rodrigues E.P.

(2020) estudaram o efeito de um protocolo de TMAP isolado versus Pilates com e

sem TMAP e concluíram que o Pilates não era uma terapia recomendada para tratar

IUE. É possível que o Pilates não tenha efeito sobre IUE, entretanto o Pilates é

representado por diferentes práticas e abordagens (Pilates solo ou máquina,

abordagem funcional ou clássica) que precisam ser consideradas em diferentes

oportunidades. Outro estudo que idealizou melhorar o TMAP com práticas

coadjuvantes foi Abreu S. Nathalia et al. (2017), que apontaram os resultados

significativos como provável efeito de uma alteração motora obtida com DLS de

resistência.

Dentre o protocolo de exercícios de estabilização lombopélvica proposto, foi

notada a ativação da parede ântero-lateral do abdômen, exercício específico para o

transverso do abdômen. Kucukkaya B. e Sut K. H. (2021) também propuseram o

fortalecimento dessa musculatura como coadjuvante do fortalecimento do assoalho

pélvico. Isso ocorre pela função dos músculos reto do abdômen, oblíquo externo do

abdômen, oblíquo interno do abdômen e transverso do abdômen (do mais superficial

para o mais profundo) que compõem a parede ântero-lateral do abdômen e são
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responsáveis por aumentar a pressão intra-abdominal quando contraídos.

Aumentando a ativação semanal do transverso do abdômen, há uma exigência extra

semanal para que o assoalho pélvico seja co-ativado de modo compensatório, para

sustentar os órgãos abdominopélvicos (abdominais baixos e genitais internos),

fortalecendo ambas musculaturas.

Kucukkaya B. e Sut K. H. (2021) também encontraram, embora um mesmo

efeito, resultados mais precoces contra IUE com a adição do TA em comparação com

TMAP isolado, podendo ser um alternativa mais eficiente para aliviar os sintomas

negativos da IUE na qualidade de vida frequentemente afetada em mulheres com

IUE, conforme apontado por Lopes e Higa (2006).
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CONCLUSÃO

O presente trabalho que buscou identificar os protocolos e parâmetros de

treino eficazes para musculatura do assoalho pélvico feminino no tratamento da

incontinência urinária de esforço, identificou que dentre os protocolos eficazes estão o

TMAP, isolado ou em associação com técnicas coadjuvantes.

Intervenções realizadas de 2 a 5 vezes por semana, com trabalho de

endurance de até 10 repetições por série e trabalho de potência realizado por 5 séries

(intervaladas ao dia) com 10 repetições de 2 segundos de ação muscular por 2s de

descanso, são eficazes no tratamento da IUE.

O treinamento da musculatura da parede ântero-lateral do abdômen, em

especial o músculo transverso do abdômen, ou estabilização lombo pélvica são

estratégias coadjuvantes eficazes no tratamento da IUE.

A respeito dos parâmetros do treinamento ainda não há um consenso que

favoreça uma padronização nas abordagens práticas oferecidas por professores de

educação física e terapeutas. A escassez de detalhes quanto aos exercícios

propostos nos estudos dificulta a padronização de protocolos para tratar IUE, e

precisa ser mais detalhada não apenas para facilitar a replicação dos protocolos

propostos, mas também para enxergarmos o que tem nos levado a dados que

divergem entre si.
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ANEXOS

Anexo 1 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE



18


