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RESUMO 

Introdução: Dentre os fatores de risco para disfunções da musculatura do assoalho 
pélvico e a presença da incontinência urinária (IU), pauta-se o excesso de peso. A 
prevalência da perda de urina diária é relatada como aumentada nos casos de IMC 
elevados. Objetivo: Avaliar a eficácia do tratamento da cinesioterapia do assoalho 
pélvico versus cinesioterapia do assoalho pélvico associada a programa de perda de 
peso em mulheres com incontinência urinária mista e com excesso de peso. 
Metodologia: Estudo do tipo ensaio clínico, randomizado e simples-cego, realizado no 
Hospital Universitário Onofre Lopes. Participaram do estudo, 22 mulheres com 
incontinência urinária mista, IMC entre 25 e 40kg/m2, divididas em 2 grupos: Grupo 
Cinesioterapia associado a programa de perda de peso (GCP: n= 11) e Grupo 
Cinesioterapia (GC: n=11). A coleta de dados aconteceu em três etapas: Avaliação, com 
aplicação da ficha de avaliação, dos questionários e exame físico; Intervenção, com 
aplicação do protocolo da cinesioterapia ou protocolo para perda de peso associado à 
cinesioterapia; e Reavaliação, Aplicação da ficha de avaliação, dos questionários e 
exame físico ao final do tratamento, após 2 meses de intervenção. Foram realizados 
dois atendimentos por semana, totalizando 16 atendimentos em ambos os grupos, 
com duração de 30 minutos por atendimento. O tratamento de ambos os grupos foi 
composto por quatro modalidades de exercícios: exercícios diafragmáticos, de ponte, 
abdominais e de mobilidade pélvica. Em cada modalidade existiam progressões ao 
decorrer do treinamento. O GCP teve ainda acompanhamento nutricional por 
profissional especializado com três encontros presenciais, visando a perda de peso. Os 
dados foram analisados através do software estatístico SPSS 20.0 atribuindo-se o nível 
de significância de 5%. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a normalidade 
dos dados. De acordo com a distribuição dos dados, foi utilizado o teste t’Student ou 
Mann-Whitney para comparar as médias intergrupos, e teste t pareado ou Wilcoxon 
para verificar diferenças intragrupos.  Resultados: Não foi observada diferença 
estatisticamente significativa na avaliação intergrupo da diferença do antes e depois 
de cada grupo nas variáveis de perineometria (P=0,57), Pad test 1h (P=0,25) e ICIQ-SF 
(P=0,87). Entretanto, a perineometria apresentou diferença intragrupo 
estatisticamente significante, nos dois grupos (GCP P=0,05; GC P=0,05). O impacto da 
incontinência urinária na qualidade de vida, analisado pelo ICIQ-SF, ambos os grupos 
apresentaram diferenças estatisticamente significativas do seu momento inicial para o 
final (GCP P= 0,001; GC P= 0,001). Com relação à qualidade de vida o GCP apresentou 
melhor score ao final do tratamento, no que se refere à satisfação da saúde (P=0,04). 
Conclusão: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 
resultados nos dois grupos. Apesar dos resultados não mostrarem diferença, observa-
se a importância do trabalho interdisciplinar no que se refere ao bem-estar da 
paciente e maior satisfação a intervenção proposta. 

 
Palavras-chaves: Assoalho pélvico; Reabilitação; Fisioterapia; Hábitos alimentares. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a International Continence Society (ICS)1, a Incontinência urinária (IU) é 

definida como toda perda involuntária de urina originada de diferentes processos que 

alteram o armazenamento da mesma na bexiga, podendo ser classificada em: de 

urgência, perda urinária acompanhada por forte desejo de urinar; de esforço, quando 

a perda ocorre após exercício físico, tosse ou espirro; e mista, quando há 

simultaneamente incontinência de esforço e urgência2. 

A incontinência urinária de esforço (IUE), dentre outras causas, parece estar 

associada com a presença de sobrepeso e obesidade. Esse tipo de perda de urina é 

uma condição comum entre mulheres de todas as idades3. A fisiopatologia dessa 

disfunção está associada com o aumento da pressão intrabadominal que por sua vez, 

aumenta a pressão da bexiga e a mobilidade da uretra, resultando em uma IUE4. 

Sabe-se que para manter a continência urinária, é necessário que a musculatura do 

assoalho pélvico (MAP) seja capaz de contrair de maneira forte, rápida e reflexa5,6. A 

rápida e forte habilidade de contração desses músculos gera uma pressão de 

fechamento adequada na uretra, mantendo a sua pressão maior do que a na bexiga, e 

assim prevenindo a perda urinária7. 

Na Incontinência Urinária de Urgência (IUU), há contrações involuntárias do 

músculo detrusor que podem ser originadas da liberação de neurotransmissores 

excitatórios para o urotélio e mudanças na excitabilidade das células do músculo liso 

na bexiga8,9.Outroramente também tem considerado que a gordura elimina citocinas 

que causam instabilidade do músculo detrusor e favorece a bexiga hiperativa,10. 

A associação dos sinais e sintomas da IUE e IUU fazem referência a incontinência 

urinária mista (IUM)11. A sua prevalência aumenta com a idade e tem sido sugerido 

que o seu tratamento deve inicialmente ser conservador, para reduzir a necessidade 

de intervenção cirúrgica12. No entanto, se os sintomas persistirem sem evidências 

significativas a cirurgia pode ser realizada. Além disso, a IUM é mostrada como a que 

mais causa incômodo e tem maiores repercussões negativas na qualidade de vida (QV) 

do que os outros tipos de incontinência13. 



Independente do tipo de incontinência urinária espera-se que a qualidade de vida 

esteja diminuída, inversamente proporcional à sua gravidade, por ser uma disfunção 

que ocasiona grande sentimento de desconforto, vergonha e perda de autoconfiança, 

os quais interferem negativamente na qualidade de vida14-16. A QV das mulheres com 

incontinência é afetada em diferentes proporções, a depender do tipo e severidade 

dos sintomas. A procura pelo tratamento nem sempre ocorre, pois esta população 

encara a IU como parte do processo de envelhecimento, e quando ocorre, é devido a 

incontinência está em conjunto com uma limitação da mobilidade, efeitos psicológicos, 

queda na qualidade de vida ou isolamento social devido aos seus sintomas17. 

É esperado que intervenções conservadoras e cirúrgicas possam melhorar a 

qualidade de vida de pacientes com IU. Dentre as opções conservadoras existem a 

fisioterapia com um programa de fortalecimento muscular para a MAP com ou sem 

biofeedback, estimulação elétrica, cones vaginais, terapias comportamentais, terapias 

medicamentosas e intervenções nos hábitos de vida como a própria perda de peso12. 

Segundo o Guideline “International Consultation on Incontinence”18, produzido pela ICS 

é recomendado como primeira linha de tratamento para debelar ou reduzir a 

prevalência da IU, a perda de peso em mulheres com sobrepeso à obesidade mórbida. 

Esta recomendação é apresentada pelo documento com nível A de evidência. 

O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo de gordura excessivo ou 

anormal que apresenta risco para a saúde19. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde20 (OMS), a prevalência da obesidade mundial mais do que duplicou desde o ano 

de 1980, correspondendo a mais de 1.9 bilhões de adultos com sobrepeso, sendo 600 

milhões de pessoas com obesidade em 2014. Em termos percentuais, isto equivale a 

39% da população mundial de adultos com sobrepeso e 13% com obesidade, 

representando 11% da população masculina e 15% da população feminina no mundo. 

A classificação do peso segue as normas da OMS19, que leva em consideração o 

Índice de Massa Corpórea (IMC), uma relação definida pelo peso do indivíduo em 

Quilogramas, dividido pelo quadrado da sua altura em metros20. Caracteriza-se como 

normopeso um IMC entre 19-24,9 kg/m2, entre 25-29,9 kg/m2 sobrepeso, entre 30-



34,9 kg/m2 obesidade grau I, 35-39,9 kg/m2 obesidade grau II e acima de 40 kg/m2 

como obesidade grau III ou “obesidade mórbida”. 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística21 (IBGE), realizou estudo 

que mostrou através de medidas antropométricas de 188 mil pessoas o estado 

nutricional da população brasileira, revelando que o excesso de peso e a obesidade são 

encontrados com grande frequência em todos os grupos estudados e todas as regiões 

do país, independente da renda. 

O excesso de peso é o principal fator de risco para uma série de doenças crônicas 

como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Entre as patologias afetadas pelo 

excesso de peso, está também as disfunções no assoalho pélvico (AP) como a presença 

de Sintomas do Trato Urinário Inferior (STUI), sendo a frequência urinária, urgência 

urinária, noctúria e incontinência os sintomas mais comuns22,1. É importante ressaltar 

que dentre os sintomas, a incontinência urinária apresenta maior prevalência.  

Em estudos de revisão, a prevalência da perda de urina diária é relatada 

aumentada nos casos de IMC elevados, e a perda de peso é mostrada como um 

redutor desta frequência10,23,24. O estudo de Gozukara et al25 observou que a perda de 

peso reduziu significativamente os episódios de IU em 40% de suas voluntárias que 

seguiram um programa de reeducação alimentar e atividades físicas, devido a 

diminuição das pressões abdominal e intravesical. Como ele, Wing et al23 concluiu em 

seu estudo que uma perda de peso de 5% a 10% do peso corporal já resulta em 

benefícios para a mulher obesa e incontinente. Em estudos clínicos, após a cirurgia 

bariátrica observa-se que a perda de peso proporciona benefícios no AP, levando a 

diminuição dos episódios de IU26,27. O estudo de Burgio et al28 avaliou 101 mulheres e 

mostrou que após 12 meses de cirurgia a perda de peso foi associada a diminuição em 

44% da prevalência da IU. Apesar de conhecer os benefícios da redução de peso sob a 

função da MAP, a cirurgia bariátrica não é uma recomendação para tratamento de IU. 

É importante ressaltar que esse tipo de cirurgia é uma forma de tratamento mais 

oneroso e que expõe o paciente a riscos vindos de complicações cirúrgicas.  

Portanto, diante da necessidade de mais dados vindos de estudos em mulheres 

com sobrepeso e obesidade, a fim de esclarecer a partir de que ponto a perda de peso, 



através de um programa de reeducação alimentar com baixa caloria e fisioterapia, 

podem interferir na MAP diretamente ou através de mudanças sistêmicas, o presente 

estudo objetiva avaliar a eficácia do tratamento da cinesioterapia do assoalho pélvico 

versus cinesioterapia do assoalho pélvico associada à programa de perda de peso em 

mulheres com incontinência urinária mista e excesso de peso. 

 

 

  



2. JUSTIFICATIVA 

O aumento da incidência de obesos no Brasil e no mundo é apresentado por 

estudos, que ainda mostram que o sexo e a idade são fatores determinantes para a 

obesidade, ocorrendo com maior frequência com o aumento da idade e presente em 

maior predominância em mulheres em todo o mundo29. No Brasil, os gastos com 

obesidade representam cerca de 8% do total dos gastos em saúde pública, além da 

existência de custos indiretos quando considerados o afastamento, faltas ao trabalho e 

aposentadoria precoce21. 

O peso em excesso é causador de várias disfunções e comorbidades, dentre elas a 

incontinência urinária (IU). Embora a IU não seja uma condição que coloque 

diretamente a vida das pessoas em risco, pode trazer sérias implicações médicas, 

sociais, psicológicas, e econômicas, afetando a qualidade de vida de maneiras 

diversas30. Estudos internacionais e nacionais demonstram importante efeito negativo 

na qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária de urgência, esforço e 

mista, em diferentes faixas etárias30. De maneira geral, as limitações referidas pelas 

mulheres com IU são em níveis físicos, alterações nas atividades sociais, ocupacionais e 

domésticas, influenciando negativamente o estado emocional e a vida sexual30. Além 

disso, há um desconforto social e higiênico pelo medo da perda urinária, pelo seu 

cheiro, pela necessidade de utilizar protetores (absorventes) e de trocas de roupas 

mais freqüentes30. 

O treino de fortalecimento da MAP é reconhecido como um caminho efetivo no 

tratamento conservador dos sintomas da IU e uma medida preventiva para os diversos 

tipos de prolapso e incontinências31. Esse tipo de tratamento visa o fortalecimento das 

fibras rápidas e lentas que constituem o AP, a fim de proporcionar um maior suporte 

de órgãos pélvicos e evitar a sua descida mediante um aumento da pressão 

intrabdominal5,6. 

Na literatura, não são encontrados estudos randomizados que avaliem os 

resultados do tratamento para a IUM. A maioria dos resultados relatados em pacientes 

com incontinência urinária mista foram análises secundárias de ensaios de pacientes 



com predominância de incontinência urinária de esforço ou incontinência urinária de 

urgência. 

É esperado que a perda de peso melhore o quadro de incontinência urinária em 

mulheres obesas. No entanto, não há estudos suficientes que associem um programa 

de nutrição para perda de peso ao treinamento da cinesioterapia do assoalho pélvico, 

como também mensurem a função desta musculatura. Assim, incluir mulheres com 

sobrepeso e obesidade em um programa de perda de peso associado ao tratamento 

convencional da cinesioterapia do AP, nos permitirá observar os possíveis efeitos desta 

associação diretamente no AP, como também constatar as modificações indiretas que 

influenciam no complexo pélvico e o perineal.  

A proposta deste projeto permitirá que a voluntária torne seus hábitos de vida 

mais próximo do considerado saudável, influenciando também na qualidade de vida 

destas mulheres. Também permitirá a melhora na função muscular do AP com a perda 

de peso, redução de medidas e com a própria inclusão de uma rotina de exercícios 

para a MAP associados a outros grupos musculares.  

Este estudo será relevante na identificação da resposta à perda de peso e suas 

repercussões funcionais, além de contribuir com o avanço das pesquisas em relação à 

saúde da mulher, permitindo um horizonte mais sólido frente as possibilidades de 

intervenção para prevenção e diminuição dos fatores de risco e reabilitação do 

assoalho pélvico. Mostrará, também, a importância do trabalho interdisciplinar no 

cuidado e bem-estar das pacientes com incontinência urinária.  

  



 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a eficácia do tratamento da cinesioterapia do assoalho pélvico versus 

cinesioterapia do assoalho pélvico associada à programa de perda de peso em 

mulheres com incontinência urinária mista e excesso de peso. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar pressão e força da musculatura do assoalho pélvico antes e após os 

tratamentos nos dois grupos; 

- Comparar o grau de perda urinária antes e após os tratamentos nos dois grupos; 

- Comparar a qualidade de vida antes e após os programas de treinamento em ambos 

os grupos. 

  



4. METODOLOGIA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico, randomizado e simples-cego. 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no 

Laboratório Multiprofissional de Pesquisas Clínica e Epidemiológica (PESQCLIN), na 

cidade de Natal/RN. 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população deste estudo foi composta por mulheres com Incontinência Urinária 

mista e IMC entre 25 e 40kg/m2, referentes às faixas de sobrepeso e obesidade de 

acordo com a OMS em 201520. As voluntárias foram alocadas da Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC) e são residentes da cidade de Natal/ RN. 

4.3.1 Critérios de inclusão 

Foram inclusas na pesquisa mulheres: (a) com idade entre 40 e 65 anos; (b) IMC 

entre 25 e 40 kg/m2; (c) que não possuam hímen intacto; (d) não realizem exercícios 

para a musculatura do assoalho pélvico; (e) que tenham assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); (f) não ter sido submetida a cirurgias 

uroginecológicas e bariátrica; (g) não apresentar prolapso de nível III ou IV de acordo 

com o Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q)32; (h) e que apresentem 

Incontinência Urinária (IU) constatada pelo International Consultation on Incontinence 

Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) e Pad-test de 1h com valores acima de 1g. 

4.3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídas do estudo as mulheres: (a) incapazes de compreender comandos 

verbais simples ou que não acataram as orientações fornecidas durante a avaliação; 

(b) não conseguiram contrair os MAP isoladamente, ou seja, que associem a contração 

dos MAP com os músculos acessórios: glúteos, adutores de quadril e abdominais, de 

forma visível ou palpável; (c) com presença de infecção vaginal ou urinária; (d) 

queixaram-se de dor durante a avaliação; (e) com mais de 20% de faltas no período de 



intervenção; (f) e decidiram não continuar na pesquisa e/ou retiraram seu 

consentimento. 

4.3.3 Cálculo Amostral e Alocação das participantes 

A amostra do estudo foi resultante de um processo de amostragem do tipo 

probabilístico. O cálculo do número amostral foi realizado por meio da seguinte 

fórmula (Miot, 2011)33: 

 

 

Onde: n - tamanho da amostra (por grupo); Sa e Sb – desvio padrão da variável em 

cada grupo, e neste estudo assumido como 3 pontos; Zα/2 - valor do erro α, 

usualmente: 1,96 (5%) e utilizado neste estudo; Zβ – valor do erro β, usualmente: 0,84 

(20%) e utilizado também neste estudo; d – diferença mínima entre as médias, 

assumido como sendo 4 pontos no score final do International Consultation on 

Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), que é melhor explicitado no tópico 

4.5, de procedimentos de avaliação. Este instrumento servirá de base por ser 

reconhecido internacionalmente pela confiabilidade dos resultados. O valor de 4 

pontos foi adotado considerando que a cada soma deste valor no resultado final, o 

indivíduo muda a categoria de classificação da perda urinária. 

Diante da fórmula, o tamanho da amostra corresponde a 9 (nove) participantes em 

cada grupo, acrescido de 20% de possíveis perdas amostrais. Desse modo, o n 

estimado é equivalente a 11 mulheres por grupo, totalizando 22 mulheres as quais 

serão alocadas em 2 (dois) grupos : GC (grupo cinesioterapia) e GCP (grupo 

cinesioterapia associada a programa de perda de peso) de maneira randômica. 

  



4.4 MATERIAIS E INSTRUMENTOS 

 Ficha de avaliação (Apêndice B); 

 Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice A); 

 PAD – TEST de 1 hora; 

 Perineômetro PeritronTM modelo 9300AV; 

 Questionários: International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short 

Form (ICIQ-SF) (Anexo I); World Health Organization Quality of Life – bref 

(WHOQOL-bref) (Anexo II) e Patient Global Impression of Improvement(PGI-I) 

(Anexo III) 

 Balança Digital de Vidro Slim 150 Kg - Bioland; 

 Balança de precisão Edutec; 

 Fita métrica; 

 Absorventes higiênicos. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

UFRN (CEP-UFRN) sendo aprovado sob o protocolo de número 1.867.867. As 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi 

respeitado e garantido o anonimato das voluntárias, assegurando a privacidade das 

mesmas quanto aos dados coletados durante a pesquisa como rege a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. As participantes que desejaram sair do estudo 

puderam fazê-lo a qualquer momento.  

O projeto foi cadastrado na plataforma virtual Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos – ReBEC (http://www.ensaiosclinicos.gov.br/). 

  

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/


4.6 PROCEDIMENTOS  

A triagem das voluntárias foi realizada através dos atendimentos no ambulatório 

de uroginecologia da Maternidade Escola Januário Cicco. As mulheres que estavam de 

acordo com os critérios de inclusão foram convidadas a participarem do estudo. Foram 

esclarecidos os objetivos da pesquisa, os procedimentos adotados e possíveis riscos a 

ocorrer. Ao aceitarem participar da pesquisa, todas assinaram o TCLE. 

A coleta de dados aconteceu em três etapas: (1) Avaliação: Aplicação da ficha de 

avaliação, dos questionários e exame físico; (2) Intervenção: aplicação do protocolo da 

cinesioterapia (GC) ou protocolo da cinesioterapia associado à programa de perda de 

peso (GCP); (3) Reavaliação: Aplicação da ficha de avaliação, dos questionários e 

exame físico ao final do tratamento, após os 2 meses de intervenção. 

(1) Avaliação 

A avaliação é composta por: ficha de avaliação (a), questionários (b), perineometria 

(c); teste de força muscular do assoalho pélvico (d) e Pad-test de 1 hora (e). Sua 

duração foi de aproximadamente duas horas, ocorrendo em dia e horário marcados 

previamente. 

(a) Ficha de avaliação: 

A ficha de avaliação foi desenvolvida para esta pesquisa e contém dados de 

identificação, anamnese e exame físico. Na identificação, foram colhidos nome 

completo, endereço, telefone, profissão/função, data de nascimento, idade, estado 

civil, grau de instrução, renda familiar e número de pessoas que residem na casa. Em 

seguida, na anamnese, os dados coletados foram referentes a doenças pré-existentes: 

hiper ou hipotireoidismo, hepatopatias, canceres, distúrbios cardiovasculares, 

diabetes, depressão, HPV, uso de anticoncepcional e/ou medicação nos últimos três 

meses; e hábitos de vida (caminhada, musculação, ginástica, pilates/ioga, dança, 

tabagismo e sedentarismo; se presentes será investigada a frequência semanal).  Ainda 

na anamnese foram colhidos dados acerca da história uroginecológica e obstétrica, tais 

como: número de gestações e abortos, tipo de parto (caso normal, se necessitou da 

episiotomia, fórceps ou vácuo), cirurgias uroginecológicas, situação sexual atual (ativa 



ou inativa), perda urinária por esforço, urgência miccional e urge-incontinência, 

funcionamento intestinal (normal, constipado ou incontinente), presença de 

menstruação, data da última menstruação, tempo da menopausa em anos, tipo da 

menopausa (natural ou cirúrgica) e terapia de reposição hormonal. No exame físico 

foram colhidos a altura, o peso e os valores de circunferência do quadril e da cintura. 

 

(b) Questionários: 

 International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form 

(ICIQ-SF) 

 O ICIQ-SF é um questionário simples, breve e auto-administrável, que avalia o 

impacto da IU na qualidade de vida e qualifica a perda urinária. Foi traduzido e 

validado para a língua portuguesa por Tamanini et al34. 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 que possibilitam avaliar as causas ou 

situações de IU vivenciadas pelos pacientes. Apenas as três primeiras questões são 

pontuadas e o escore total varia de zero a vinte e um pontos.  O impacto da IU na 

qualidade de vida é dividido em: nenhum impacto (0 ponto); impacto leve (1 a 3 

pontos); moderado (4 a 6 pontos); grave (7 a 9 pontos) e muito grave (10 ou mais 

pontos)35. 

 World Health Organization Quality of Life – bref (WHOQOL-bref) 

O WHOQOL-bref foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e é capaz 

de avaliar a qualidade de vida. O questionário consta de 26 questões, sendo duas de 

qualidade de vida geral e as outras 24 divididas em quatro domínios: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. As respostas seguem uma escala do tipo Likert, 

variam de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida. Para obter seu 

escore final, as respostas de cada domínio são somadas e divididas pelo número de 

questões que o compõem nos dando a seguinte classificação: necessita melhorar 

(quando for 1 até 2,9); regular (3 até 3,9); boa (4 até 4,9) e muito boa (5)36. 

 Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) 



Existiu também um questionário utilizado especificamente nas reavaliações 

chamado Patient Global Impression of Improvement. O PGI-I é um índice global de 

avaliação de uma condição à intervenção de uma terapia, é uma escala de transição 

simples, direta e de fácil aplicabilidade clínica. Este instrumento é composto de uma 

única pergunta pedindo ao paciente para avaliar a sua condição urinária agora, em 

comparação com a forma como era antes de iniciar o tratamento em uma escala de 1 - 

Muito melhor a 5 - Muito pior37. 

(c) Perineometria: 

Para avaliação da pressão exercida pelo AP foi utilizada a perineometria, com o 

PeritronTM modelo 9300AV. A pressão gerada pela MAP é percebida através de um 

sensor (sonda) cônico, introduzido no canal vaginal. Esse sensor é conectado com um 

microprocessador através de um tubo de látex. O valor é dado em cmH2O, sendo, 

portanto, uma medida indireta da força muscular38. Para realizar o exame, a paciente 

adota a posição de litotomia com os pés apoiados na maca ginecológica. A sonda é 

introduzida na vagina de forma que 9 a 10 centímetros dela estejam dentro do canal 

vaginal. A paciente foi orientada a realizar 3 contrações máximas, com intervalo de 30 

segundos entre elas39, e instruída a não associar a contração dos MAP com os 

músculos abdominais, adutores de quadril e glúteos. O valor considerado foi o valor 

máximo entre as três tentativas40. 

(d) Teste de força muscular: 

O teste de força muscular manual é realizado por meio do toque bidigital, no 

qual o avaliador introduz as duas falanges mediais dos dedos indicador e médio dentro 

da vagina com a mão calçada com luva de procedimento e gel lubrificante na ponta 

dos dedos. O avaliador pede que a voluntária contraia a musculatura do assoalho 

pélvico com o comando de “aperte o meu dedo com a máxima força que puder”. É 

necessário que a voluntária não associe a contração dos MAP com os músculos 

abdominais, adutores de quadril e glúteos. A força muscular é graduada de acordo 

com a Escala Modificada de Oxford41, que classifica a força muscular em seis graus, da 

seguinte forma: Grau 0 – é a ausência de resposta muscular; Grau 1 – quando há 

esboço de contração não sustentada; Grau 2 – 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 – quando há contração satisfatória e que aperta os dedos do 

examinador com elevação da parede vaginal em direção à sínfise púbica; Grau 5 – 

presença de contração forte, compressão firme dos dedos do examinador com 

movimento positivo em direção a sínfise púbica40. 

(e) Pad-test de 1 hora 

O Pad-Test de 1 hora foi aplicado para quantificar as perdas urinárias. As 

voluntárias receberam um absorvente com peso previamente aferido, e foram 

orientadas a fazer uso posicionando o mesmo próximo ao meato uretral externo. Em 

seguida, a paciente ingeriu 500 ml de água em repouso por 15 minutos. Foi solicitado 

que a voluntária execute determinadas ações simulando atividades da vida diária 

(caminhar durante 30 minutos, subir e descer 1 lance de escadas, sentar e levantar dez 

vezes, tossir dez vezes, pegar objetos no chão cinco vezes, correr no mesmo lugar por 

um minuto e lavar as mãos em água corrente por um minuto). Após a realização das 

atividades propostas, o absorvente foi retirado e novamente pesado na balança de 

precisão. As perdas urinárias são avaliadas e classificadas: perdas de até 1 g são 

consideradas insignificantes; entre 1,1 e 9,9 g são classificadas como perdas leves; 

entre 10 a 49,9 g são perdas moderadas; e acima de 50 g perdas severas42.  

Anteriormente a estas avaliações a bexiga devia ser esvaziada, exceto no exame do 

Pad-test de 1 hora. Entre os exames, a paciente poderia ter um intervalo, caso 

desejasse, para beber uma água ou andar. Todas as avaliações foram realizadas pelo 

mesmo avaliador, no PESQCLIN, durante o turno matutino. 

(2) Intervenção 

As voluntárias foram alocadas aleatoriamente, através de um sorteio realizado 

no site randomization.com em dois grupos: GCP com 12 voluntárias (grupo 

cinesioterapia e programa de perda de peso) e GC com 11 voluntárias (grupo 

cinesioterapia), totalizando 23 pessoas. Foram realizados dois atendimentos por 

semana durante 8 semanas seguidas, totalizando 16 atendimentos em ambos os 

grupos, com duração de 30 minutos por atendimento. Nos dois grupos, os 5 minutos 



iniciais eram de aquecimento para os músculos do assoalho pélvico, com exercícios 

que preparam a musculatura para o treinamento seguinte. Nas 8 primeiras sessões, 

foram realizadas 5 contrações rápidas, 5 contrações lentas sustentadas por 3 segundos 

e 3 simulações de tosse com a paciente em decúbito dorsal e flexão de quadril e 

joelhos, além de 8 flexões plantares em primeira posição (paciente em pé com rotação 

externa de quadril). Nas outras 8 sessões as contrações rápidas e lentas permaneciam 

em mesmo número, enquanto que as simulações de tosse passaram a ser 5 e as 

flexões plantares em primeira posição eram 12. O tempo de repouso entre os 

exercícios foi de 30 segundos.  

O tratamento de ambos os grupos foi composto por quatro modalidades de 

exercícios: exercícios diafragmáticos, exercícios de ponte, abdominais e exercícios de 

mobilidade pélvica. Em cada modalidade existiam progressões ao decorrer do 

treinamento. 

1 – Exercícios diafragmáticos: Os participantes assumiam a posição de decúbito dorsal, 

realizavam o padrão diafragmático (inspiração com elevação do abdômen e expiração 

retornando a posição natural do mesmo) com uma das mãos repousando sobre o 

externo e outra sobre o abdômen (Figura 1). A progressão dessa modalidade acontecia 

mudando as posturas em que este padrão era executado, de decúbito dorsal para 

sentado e em seguida na posição de ortostatismo. O último nível de progressão foi 

executado na posição sentada, com uma bola suíça acomodada na região lateral das 

costelas, o membro superior homolateral a este apoio na bola foi posicionado por cima 

dela, como em um abraço, e a mão do membro contralateral repousava sobre a região 

lateral das costelas deste lado (Figura 2). O inspirar foi efetuado de maneira que os 

pulmões inflassem normalmente, e o expirar era ajudado pelo apoio desta mão que 

repousava sobre as costelas, exercendo uma leve pressão no sentido de ajuda na 

expiração. A cada 4 atendimentos o paciente progredia nesta modalidade. 



 

Figura 1 - Exercício diafragmático em decúbito dorsal. 

 

Figura 2 - Progressão do exercício diafragmático, com apoio da bola suíça. 

 

2 – Exercícios de ponte: A ponte foi realizada em decúbito dorsal e com apoio bipodal 

sobre a maca, o paciente sempre era instruído a associá-la a respiração, de maneira 

que ele inspire, eleve o quadril expirando, contraia os MAP, inspire novamente e 

retorne à posição inicial expirando. Sua progressão também foi a cada 4 atendimentos 

passando pelas posições de apoio bipodal (Figura 3), unipodal, apoio bipodal na bola 

suíça (tornozelo e panturrilha) e bipodal na bola suíça (tornozelo a 90°). 



 

Figura 3 - Exercício de ponte com apoio bipodal na maca. 

 

3 – Exercícios abdominais: Nos 4 primeiros atendimentos foi executada a contração do 

transverso em decúbito dorsal, sob o comando de “levar o umbigo as costas” junto 

com uma expiração forçada. Nas 12 sessões restantes o participante executava a 

prancha ventral sobre o apoio dos joelhos e cotovelos (Figura 4). Neste caso, na 

primeira semana o paciente tinha de sustentar a posição por 5 segundos, e a cada 

atendimento seguinte eram acrescidos 5 segundos no tempo de sustentação. No final 

da intervenção o tempo total foi de 60 segundos. Importante descrever que a cada 5 

segundos de prancha era solicitada a contração dos MAP, sendo assim, no início a 

paciente realizava uma contração, e ao final, 12 contrações. 

 

Figura 4 - Exercício de prancha sobre o apoio dos joelhos e cotovelos. 



4 – Exercícios de mobilidade pélvica: A mobilidade pélvica foi executada em 

sedestação na bola suíça inicialmente, mobilizando no sentido da antero e retroversão 

(Figura 5). Esta fase é de conscientização e sua duração foi de apenas 4 atendimentos. 

A progressão iniciou na terceira semana, com a movimentação em ortostatismo e 

seguida pela realização em quatro apoios. A contração dos MAP sempre foi pedida na 

posição de retroversão. 

 

Figura 5 - Exercício de mobilidade pélvica na bola suíça. 

Cada exercício era executado com 2 séries de 8 repetições nas primeiras 4 

semanas, e com 3 séries de 8 repetições nas 4 semanas finais, exceto o da prancha.  

  



A progressão do protocolo em semanas foi organizada da seguinte forma: 

Quadro 1 - Esquema de progressão do protocolo em semanas. 

 
Semana Aquecimento 

Exercício 
diafragmático 

 
Abdominal 

 
Ponte 

Exercício de 
mobilidade 

pélvica 

1 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 3 tosses e 8 

flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 

-decúbito 
dorsal 

2x8 

Contração 
transverso 

2x8 

Ponte apoio 
bipodal 

2x8 

Mobilidade 
pélvica – bola 

suíça 
2x8 

2 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 3 tosses e 8 

flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 

- decúbito 
dorsal 

2x8 

Contração 
transverso 

2x8 

Ponte apoio 
bipodal 

2x8 

Mobilidade 
pélvica - bola 

suíça 
2x8 

3 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 3 tosses e 8 

flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 

- sentado 
2x8 

Prancha com 
5s e 10s 

Ponte apoio 
unipodal 

2x8 

Mobilidade 
pélvica - 

ortostatismo 
2x8 

4 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 3 tosses e 8 

flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 

- Sentado 
2x8 

Prancha com 
15s e 20s 

Ponte apoio 
unipodal 

2x8 

Mobilidade 
pélvica - 

ortostatismo 
2x8 

5 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 5 tosses e 12 
flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 
– ortostatismo 

3x8 

Prancha com 
25s e 30s 

Ponte apoio 
bipodal na 
bola suíça 

3x8 

Mobilidade 
pélvica – 

ortostatismo 
3x8 

6 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 5 tosses e 12 
flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 
–ortostatismo 

3x8 

Prancha com 
35s e 40s 

Ponte apoio 
bipodal na 
bola suíça 

3x8 

Mobilidade 
pélvica - 

quatro apoios 
3x8 

7 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 5 tosses e 12 
flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 

-bola suíça 
3x8 

Prancha com 
45s e 50s 

Ponte apoio 
bipodal na 
bola suíça 

3x8 

Mobilidade 
pélvica - 

quatro apoios 
3x8 

8 5 contrações 
rápidas; 5 lentas 
3s ; 5 tosses e 12 
flexões plantares 

Padrão 
diafragmático 

-bola suíça 
3x8 

Prancha com 
55s e 60s 

Ponte apoio 
bipodal na 
bola suíça 

3x8 

Mobilidade 
pélvica - 

quatro apoios 
3x8 

 

Em ambos os grupos o atendimento foi individual e as voluntárias recebiam um 

conteúdo educativo ao longo das sessões, informando sobre localização e função do 

Assoalho pélvico, tipos de Incontinência Urinária e fatores de risco, funcionamento da 

bexiga e intestino. 



Além da cinesioterapia, o GCP recebeu avaliação e acompanhamento nutricional, 

por profissional especialista, no decorrer das 8 semanas de tratamento. No primeiro 

dia de atendimento da cinesioterapia, a voluntária do GCP passou por uma avaliação 

nutricional com duração de 1 hora. Nela foram coletados dados como: Anamnese 

(diagnóstico clínico e uso de suplementação); Exame físico (presença de edemas, 

acantose nigricans e outras alterações de pele); Eliminações (presença de alterações 

intestinais, uso de medicamentos, cor da urina e aspecto das fezes de acordo com 

escalas da cor de urina e de Bristol respectivamente); Sintomas gastrointestinais; 

Hábitos de vida (prática de atividade física, qual o tipo e periodicidade da atividade, 

horas de sono/dia, ingestão de água em litros/dia, ingestão de outras bebidas e sua 

quantidade, tabagista ou ex-tabagista); Avaliação antropométrica ( foi anotado o peso 

habitual e altura, data da avaliação com peso, IMC (índice de massa corporal), além de 

diagnóstico antropométrico e metas de peso); Avaliação do consumo alimentar 

(presença de alergias ou intolerâncias, preferências ou aversões alimentares, quem 

compra os alimentos, quem prepara, consumo de frituras, guloseimas, óleo, frutas, 

legumes e verduras); Recordatório de 24h (informações de horários, alimentos, 

características e medidas do que foi consumido pela voluntária nas últimas 24 horas, e 

como é o consumo habitual), e Conduta nutricional ( com o cálculo das necessidades 

do Valor Energético Total – VET baseado na Taxa Metabólica Basal – TMB e no nível de 

Atividade Física – Af, além da estratégia nutricional a ser utilizada e possíveis 

observações e acordos firmados entre o nutricionista e a voluntária). 

O protocolo nutricional, ou seja, o plano alimentar foi individualizado e baseado 

em cálculo para estimar a taxa metabólica basal segundo faixa etária e sexo como 

também no nível de atividade física, conforme Quadro 2 e Quadro 3, respectivamente. 

  



Quadro 2 - Estimativa da Taxa Metabólica Basal – TMB
43. 

TMB 

Variação Etária (anos) Kcal/dia 

Masculino 

0 – 3 60,9 x P - 54 

3 – 10 22,7 x P + 495 

10 – 18 17,5 x P + 651 

18 – 30 15,3 x P + 679 

30 – 60 11,6 x P + 879 

> 60 13,5 x P + 487 

Feminino 

0 – 3 61,0 x P - 51 

3 – 10 22,5 x P + 499 

10 – 18 12,2 x P + 746 

18 – 30 14,7 x P + 496 

30 – 60 8,7 x P + 829 

> 60 10,5 x P + 596 

 

Quadro 3 - Nível de Atividade Física (Af). 

Fator Atividade (Af) Feminino Masculino 

Sedentário 1,00 1,00 

Leve 1,56 1,55 

Moderado 1,64 1,78 

Intenso 1,82 2,10 

 

Baseado nas Tabelas 2 e 3, foi possível calcular o Valor Energético Total (VET = TMB 

x Af – Reajuste). A partir do cálculo do VET, era prescrito um plano dietético 

objetivando criar um déficit de 500 a 1.000kcal/dia, visando uma perda de peso de 0,5 

a 1kg/semana44. 

As orientações nutricionais foram baseadas em uma alimentação com baixa 

caloria, repassada pela nutricionista, colaboradora da pesquisa, durante a avaliação e 

nos meses seguintes, com uma visita mensal para acompanhamento totalizando dois 

encontros ao final do protocolo. Além disso, existiam as orientações em forma de 

cartilha, esclarecendo tanto o preparo e armazenamento dos alimentos como 

informações nutricionais dos mesmos. Nesses encontros foi realizada uma nova 

anamnese, observando a aceitação da dieta (boa, regular ou ruim) e as dificuldades 



encontradas para segui-la; novos exames físico, dados sobre eliminações, sintomas 

gastrointestinais, medicamentos/suplementos, mudanças no hábito de vida (atividade 

física, horas de sono por dia e ingestão hídrica em litros por dia) e uma nova avaliação 

do consumo alimentar com um recordatório de 24 horas. Ao final de cada encontro 

eram traçados novos objetivos e metas, assim como algumas mudanças no plano 

alimentar, caso fosse necessário. 

Além do acompanhamento mensal presencial, existia o acompanhamento 

telefônico feito a cada 15 dias, totalizando quatro contatos ao final do protocolo. 

Através deles foram colhidas as seguintes informações: grau de dificuldade para 

realizar a dieta prescrita (alto, moderado ou baixo), dificuldades encontradas, 

principais escapes cometidos, como estavam o hábito intestinal, a ingestão de 

água/líquidos, o uso de medicamentos/suplementos e a realização de exercícios físicos 

nos últimos dias, e por fim, também era feito um recordatório de 24 horas. Foi evitada 

a alteração da prescrição por telefone, a menos que fosse extremamente necessário. O 

objetivo das ligações era o esclarecimento de dúvidas, o reforço da presença nas 

visitas mensais e o acompanhamento mais próximo da nutrição com as voluntárias. 

(3) Reavaliação 

As reavaliações foram realizadas após 16 sessões de atendimento com 

cinesioterapia, equivalentes a dois meses de intervenção. Todas as avaliações: ficha de 

avaliação, questionários, Pad-test de 1h, perineometria e teste de força muscular 

foram realizadas novamente, por um avaliador cego, seguindo o mesmo protocolo. O 

GCP também passou por reavaliações nutricionais na mesma periodicidade descrita 

anteriormente. 

 



 

Figura 6 - Fluxograma do estudo de acordo com CONSORT 2010. 

 

  



4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados da amostra foram analisados através do software estatístico SPSS 20.0 

(Statistical Package for the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5%. 

Inicialmente, teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a normalidade dos dados. 

Em seguida, a estatística descritiva das variáveis sóciodemográficas, clínicas, 

antropométricas e obstétricas foi conduzida com o objetivo de caracterizar a amostra 

e apresentar os resultados preliminares desse estudo. 

De acordo com a distribuição dos dados, foi utilizado o teste t’Student para 

verificar diferenças entre os grupos no momento inicial e no momento final nas 

seguintes variáveis com distribuição normal: ICIQ – SF, WHOQOL-bref, IMC, Peso, 

Circunferência Cintura(CC) e Circunferência Quadril (CQ). Em seguida foi aplicado o 

teste t pareado, para as mesmas variáveis, a fim de verificar diferenças entre o 

momento inicial e final do tratamento em cada grupo. Para as variáveis com 

distribuição não normal: Perineometria e Pad-test 1h, foi aplicado o Mann-Whitney 

para comparar as médias intergrupos nos dois momentos. Enquanto que o Wilcoxon 

foi realizado para verificar diferenças intragrupos.  

Para verificar o delta foram consideradas as médias das diferenças entre os valores 

do pós-tratamento e pre-tratamento. O teste t’Student foi aplicado nas variáveis ICIQ – 

SF, IMC, Peso, CC e CQ, enquanto que o Mann-Whitney foi usado com a Perineometria 

e Pad-test 1h. 

Diferenças inter e intragrupos foram consideradas estatisticamente significativas 

quando o valor de significância P apresentou ser menor do que 0,05. 

 

  



5. RESULTADOS 

Participaram do estudo 22 voluntárias, não ocorrendo perdas de pacientes durante 

o tratamento. Os grupos foram caracterizados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica, ginecológica, obstétrica e de hábitos de vida da amostra (n=22). 

Variáveis GCP (n=11) GC (n=11) P valor* 

Variáveis Sociodemográficas    

Idade 51,50 ± 2,10 49,36 ± 3,29 0,59 

Escolaridade    

    Fundamental incompleto 33,3% 18,2%  

    Fundamental completo 0% 18,2%  

    Médio completo 25,0% 27,3%  

    Superior completo 41,7% 36,4%  

Estado Civil    

    Casada 58,3% 81,8%  

    Solteira 25,0% 0%  

    Viúva 8,3% 0%  

    Divorciada 8,3% 18,2%  

Religião    

    Católica 58,3% 54,5%  

    Evangélica 41,7% 45,5%  

Variáveis Ginecológicas e Obstétricas    

Número de gestações 3,36 ± 0,59 2,45 ± 0,38 0,21 

Tipo de parto    

    Normal 41,7,0% 90,9%  

    Cesárea 16,7% 9,1%  

    Normal e Cesárea 33,3% 0%  

Ciclo menstrual regular    

    Sim 25,0% 63,6%  

    Não 75,0% 36,4%  



Ativa Sexualmente    

    Sim 66,7% 72,7%  

    Não 33,3% 27,3%  

Variáveis de Hábitos de Vida    

Sedentária    

    Sim 50,0% 63,6%  

    Não 50,0% 36,4%  

Min/Semana de atividade física 290 ± 86,52 185 ± 30,41 0,44 

Nota: GCP – Grupo Cinesioterapia e Perda de peso; GC – Grupo Cinesioterapia. *Estatisticamente 

significativo para valores de p≤0,05 quando aplicado o teste de Shapiro-Wilk. 

 

A Tabela 2 apresenta as medidas analisadas no exame físico e ICIQ-SF antes do 

tratamento nos dois grupos. Não foi observada diferença estatística entre os grupos, 

exceto no Pad test 1h.  

 

Tabela 2 - Dados das médias do exame físico e ICIQ-SF – International Consultation on Incontinence Questionaire 
– Short Form  da avaliação inicial nos dois grupos. 

 

Variáveis 

GCP 

(n=11) 

GC 

(n=11) 

P valor 

Perineometria (cmH2O) 27,94 ± 7,10 19,72 ± 3,98 0,51 

Pad-test 1h (g) 1,28 ± 0,47 4,94 ± 1,88 0,05* 

CC (cm) 92,66 ± 3,10 90,33 ± 2,18 0,62 

CQ (cm) 108,81 ± 2,52 104,66 ± 1,45 0,28 

Peso (kg) 73,82 ± 3,47 72,08 ± 1,99 0,67 

IMC (Kg/cm2) 30,50 ± 1,12 28,93 ± 1,07 0,32 

ICIQ-SF 12,33 ± 1,25 15,27 ± 0,78 0,06 

Nota: GCP – Grupo Cinesioterapia e Perda de peso; GC – Grupo Cinesioterapia; CC – Circunferência 

Cintura (cm); CQ – Circunferência Quadril (cm); IMC – Índice de Massa Corporal (Kg/m
2
); ICIQ-SF - 

International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form. *Estatisticamente significativo 

para valores de p≤0,05 quando aplicado o teste Mann-Whitney. 
 

 

 



 

 

 Na avaliação da diferença do antes e depois de cada grupo, não foi observada 
diferença estatística. 

Tabela 3 - Análise da diferença entre os valores do pós-tratamento e pré-tratamento dos dados de exame físico e 
ICIQ-SF – International Consultation on Incontinence Questionaire – Short Form nos dois grupos. 

 

Variáveis 

GCP 

(n=11) 

GC 

(n=11) 

P valor 

Perineometria (cmH2O) 6,63 ± 8,84 13,42 ± 25,41 0,57 

Pad-test 1h (g) -0,47 ± 1,90 -2,30 ± 4,20 0,25 

CC (cm) -1,13 ± 1,36 -2,33 ± 4,16 0,66 

CQ (cm) -0,32 ± 0,85 1,00 ± 2,64 0,47 

Peso (kg) -0,22 ± 1,20 0,27 ± 1,04 0,61 

IMC (Kg/cm2) 0,09 ± 0,42 0,10 ± 0,42 0,96 

ICIQ-SF -6,58 ± 5,17 -6,09 ± 4,82 0,87 

Nota: GCP – Grupo Cinesioterapia e Perda de peso; GC – Grupo Cinesioterapia; CC – Circunferência 

Cintura; CQ – Circunferência Quadril; IMC – Índice de Massa Corporal; Kg/m
2
 – Quilograma por metro 

ao quadrado; cm - centímetro; ICIQ-SF - International Consultation on Incontinence Questionnaire - 

Short Form. *Estatisticamente Siginificativo para valores de p<0,05 quando aplicado o teste t’Student ou 

Mann-Whitney. 

 

 

Na avaliação intragrupo, foi observada diferença estatística significante para as 

medidas de perineometria, circunferência cintura e ICIQ-SF no GCP (Tabela 4). No GC, 

foi estatisticamente significativa a diferença da medida da perineometria e o ICIQ-SF 

(Tabela 5).  

  



Tabela 4 - Análise das médias dos dados de exame físico e ICIQ-SF – International Consultation on Incontinence 
Questionaire – Short Form antes e após o tratamento do GCP. 

 

Variáveis 

GCP 

(n=11) 

P valor 

 Antes Depois  

Perineometria (cmH2O) 27,94 ± 7,10 34,59 ± 9,39 0,05* 

Pad-test 1h (g) 1,28 ± 0,47 0,75 ± 0,26 0,51 

CC (cm) 92,66 ± 3,10 88,14 ± 2,29 0,04* 

CQ (cm) 108,81 ± 2,52 106,43 ± 2,86 0,31 

Peso (kg) 73,82 ± 3,47 70,05 ± 3,23 0,95 

IMC (Kg/cm2) 30,50 ± 1,12 29,11 ± 1,00 0,51 

ICIQ-SF 12,33 ± 1,25 5,75 ± 1,72 0,001* 

Nota: GCP – Grupo Cinesioterapia e Perda de peso; CC – Circunferência Cintura; CQ – Circunferência 

Quadril; IMC – Índice de Massa Corporal; Kg/m
2
 – Quilograma por metro ao quadrado; cm - centímetro; 

ICIQ-SF - International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form. *Estatisticamente 

Siginificativo para valores de p<0,05 quando aplicado o teste  t Pareado ou Wilcoxon. 

 

 
 
Tabela 5 - Análise das médias dos dados de exame físico e ICIQ-SF – International Consultation on Incontinence 
Questionaire – Short Form antes e após o tratamento do GC. 

 

Variáveis 

GC 

(n=11) 

P valor 

 Antes Depois  

Perineometria (cmH2O) 19,72 ± 3,98 33,15 ± 7,02 0,05* 

Pad-test 1h (g) 4,94 ± 1,88 2,60 ± 1,20 0,08 

CC (cm) 90,33 ± 2,18 89,66 ± 2,02 0,43 

CQ (cm) 104,66 ± 1,45 103,50 ± 0,28 0,58 

Peso (kg) 72,08 ± 1,99 72,68 ± 3,20 0,51 

IMC (Kg/cm2) 28,93 ± 1,07 29,19 ± 1,51 0,51 

ICIQ-SF 15,27 ± 0,78 8,36 ± 1,57 0,001* 

Nota: GC – Grupo Cinesioterapia; CC – Circunferência Cintura (cm); CQ – Circunferência Quadril (cm); 

IMC – Índice de Massa Corporal (Kg/m
2
); ICIQ-SF - International Consultation on Incontinence 

Questionnaire - Short Form. *Estatisticamente Siginificativo para valores de p<0,05 quando aplicado o 

teste  t Pareado ou Wilcoxon. 



 
Com relação à qualidade de vida, medida pelo questionário WHOQOL-bref, não 

houve diferenças estatisticamente significativas inter ou intragrupos. Exceto na 

Questão 2, que se refere a satisfação com a saúde (“Quão satisfeito(a) você está com a 

sua saúde?”), o qual o GCP apresentou maior score no final do tratamento quando 

comparado ao início (P=0,04). 

No que se refere ao PGI-I, 75,0% das voluntárias do GCP referiram estar “Muito 

melhor” e 25,0% “Melhor”, enquanto que 9,1% do GC referiram estar “Muito melhor” 

e 90,9% “Melhor”, com relação às queixas urinárias quando comparadas ao início. 

  



6. DISCUSSÃO 

Este estudo busca avaliar a incontinência urinária mista em mulheres com excesso 

de peso antes e após tratamento da cinesioterapia do assoalho pélvico versus 

cinesioterapia do assoalho pélvico associada à programa de perda de peso. 

Nossos resultados mostraram que os dois grupos da intervenção reduziram em 

torno de 6 a 7 pontos no escore final do ICIQ-SF. Um estudo de Nystrom et al. 2015 

avaliou 214 mulheres com IUE, antes e após treinamento para fortalecimento do AP, e 

encontrou 2,5 como a mínima diferença clinicamente relevante no escore total do 

ICIQ-SF45. Essa diferença já fez com que as participantes referissem melhora pelo PGI-I, 

o que corrobora com o nosso estudo. 

O treinamento da MAP é baseado em duas funções essenciais da Teoria da 

integralidade – suporte de órgãos pélvicos e contribuição no mecanismo de 

fechamento do esfíncter uretral46. A contração voluntária da MAP promove um 

fechamento e suspensão dos órgãos pélvicos, resultando em fechamento uretral, 

estabilização e resistência ao movimento de descida47. 

As terapias não farmacológicas, como o treinamento da MAP, de acordo com 

Qaseem et al. 2014, são eficazes no manejo da IU44 e apresentam grande magnitude 

de benefício para o aumento das taxas de continência e estão associadas a um baixo 

risco de efeitos adversos. O treinamento do músculo do assoalho pélvico sozinho e em 

combinação com o treinamento da bexiga e a perda de peso com exercícios globais 

para mulheres obesas foram eficazes em conseguir a continência ou em melhorar os 

sintomas da perda urinária48. O nosso estudo também encontrou resultados 

semelhantes, porém o foco dos nossos exercícios foi a contração e ativação da MAP e 

não a perda de peso, sendo esta visada através de uma intervenção nutricional.  

  De acordo com Dumoulin et al. em 2014, mulheres tratadas com treinamento 

para os  MAP são mais susceptíveis a relatar cura ou melhora dos sintomas, reportar 

melhor qualidade de vida, apresentar menos episódios de perda de urina por dia e 

menor perda de urina baseado no pad-test 1h49.  Essa informação corrobora com os 

achados da nossa pesquisa. Embora o pad-test não tenha apresentado uma diferença 

estatisticamente significativa ao comparar o antes com depois da intervenção em cada 

grupo, houve uma diminuição nos dois grupos. É importante perceber também que o 

GCP obteve média final menor que 1g, o que de acordo com a ICS41, é considerado 



como continente. Sugere-se que isto possa ter ocorrido em decorrência do programa 

de perda de peso que favoreceu a redução das medidas de CC.  

Em revisão sistemática da Cochrane, Ayeleke et al. em 201512, não encontraram 

evidências suficientes que comprovassem que o treino da MAP, acompanhado de 

outro tratamento ativo, como os cones vaginais, treinamento da bexiga e a própria 

perda de peso pudesse ser melhor do que somente a utilização de uma técnica. 

Porém, os dados devem ser analisados com cuidado, pois nenhum dos estudos clínicos 

foi executado em grande escala.  

A redução da CC está associada com a diminuição da pressão intra-abdominal e 

consequentemente com menor pressão nos componentes do assoalho pélvico50. 

Atualmente, é discutido sobre a diminuição da CC também ser responsável pela 

redução na produção de citocinas inflamatórias que são capazes de aumentar a 

urgência para urinar e contribuindo para o aparecimento da incontinência50. Desta 

forma, baseado na fisiopatologia da IU, mudanças nessa variável contribuem 

positivamente para melhoras da perda urinaria de esforço, de urgência e mista.  

Foi constatado no nosso estudo que o GCP apresentou maior redução da CC e com 

uma diferença estatisticamente significativa. A literatura aponta que mulheres com 

valores maiores de CC sofrem mais de sintomas do trato urinário inferior, dentre eles a 

IU51. Por outro lado, não houve diferença estatística no peso do GCP, apesar de ocorrer 

diminuição em quase 4 kg na média após o tratamento. Esta informação gera uma 

reflexão do ponto de vista clínico: a redução de peso e de medidas parece ter um 

impacto maior na sobrecarga no assoalho pélvico da mulher com sobrepeso ou 

obesidade, levando a melhora da IU52. A diminuição da sobrecarga gera um impacto 

positivo na MAP mesmo que a redução de peso seja em pequenas porcentagens do 

peso corporal23. 

Existe, portanto, a recomendação do Colégio Americano de Fisioterapia orientando 

que mulheres com IUM tenham o treinamento do AP combinado com o treinamento 

da bexiga48. Além disso, é recomendada a perda de peso e exercícios para mulheres 

obesas com IU, visto que os benefícios desta diminuição do peso vão além da melhora 

da IU somente48. Ambas as recomendações tem um grau forte e com alta qualidade de 

evidências.  



Foi possível observar que 75% das participantes do grupo tratado com 

cinesioterapia associada ao programa de perda de peso relatou estar “Muito melhor” 

da sua queixa urinária, quando comparado antes x depois do tratamento. Quando se 

compara o relato destas participantes com as do GC, observa-se que cerca de 90% 

delas acharam que estavam “Melhor” de acordo com a escala PGI-I. Esse achado pode 

se dar ao fato de que o GCP, por ter recebido atendimento nutricional visando a perda 

de peso, proporcionou não só a melhora dos sintomas da IU como também melhora 

no bem estar geral. 

O resultado da análise do questionário WHOQOL-bref no GCP reforça a melhora do 

bem estar e da qualidade de vida. As voluntárias se mostraram mais satisfeitas com 

sua saúde de maneira geral após o fim do protocolo. A redução das medidas e do peso 

no GCP pode ter influenciado positivamente na qualidade de vida, tornando as 

pacientes mais confiantes e satisfeitas com sua aparência física e estética. Estudos que 

abordam o fortalecimento da MAP apontam ainda que os relatos diretamente do 

paciente são importantes nos tratamentos em que o cuidado é centrado nele, 

particularmente em uma condição como a IU, onde a experiência subjetiva dos 

sintomas afeta a qualidade de vida45. Apesar da discordância de Buschbaum et al53., ao 

concluir que a maioria das mulheres relatou que a IU não havia afetado suas atividades 

diárias nem suas relações pessoais, este estudo concorda com os achados de Tamanini 

et al54. ao constatar que a QV piora com a gravidade clínica da IU e ocasiona em 

prejuízo nas atividades diárias da mulher, sendo possível observar em nosso estudo, 

através da melhora nos scores do ICIQ-SF, melhor QV através da diminuição da 

gravidade clínica da IU. 

Uma limitação deste estudo foi o uso do pad-test de 1h como critério para 

identificação da IUM. Sabe-se que este recurso é validado e recomendado pela ICS, no 

entanto apresenta vários exercícios de esforço que condizem com uma melhor 

avaliação da IUE. Além disso, apesar da paciente informar uma perda urinária “Muito 

grave”, identificado pelo questionário ICIQ-SF, a mensuração do absorvente só revela 

poucas gramas, classificando a IU como “Perdas leves”.  

Outra limitação do estudo foi a diferença estatística encontrada entre os valores do 

pad-test de 1h, no entanto, os grupos foram randomizados e a possibilidade de 

chances de alocamento das pacientes nos grupos ocorreu pelo acaso. 



7. CONCLUSÃO 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

resultados nos dois grupos. Portanto, conclui-se que a cinesioterapia do assoalho 

pélvico associada a programa de perda de peso, não é mais eficaz do que somente a 

cinesioterapia em mulheres com sobrepeso ou obesidade grau I, na melhora dos 

sintomas da IUM. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta pesquisa, os futuros estudos poderão contribuir na produção de 

conhecimento científico permitindo avanços na área da Fisioterapia na Saúde da 

Mulher, comparando um protocolo de cinesioterapia eficaz para o tratamento da IU 

com outro método ainda sem evidência. Além disso, poderão ser revisto outros 

protocolos nutricionais bem como outras formas de perda de peso para avaliar de fato 

a contribuição da redução nutricional. Os resultados da pesquisa mostraram que o 

protocolo de cinesioterapia foi verdadeiramente confiável no tratamento das 

pacientes, promovendo a cura ou a melhora do grau da incontinência urinária. 

Apesar da redução de peso apresentar importância comprovada na literatura 

científica para diminuição dos sintomas da IU, este estudo não encontrou eficácia em 

um protocolo nutricional proposto, mesmo com a presença da perda de peso.  A 

explicação pode vim de uma repercussão negativa da perda de peso na massa 

muscular das voluntárias, o que interferiu negativamente na condição de continência 

urinária. Além disso, vale ressaltar que as pacientes do grupo nutricional reportaram 

maior satisfação com sua saúde e melhor resposta ao tratamento. Para os autores, o 

trabalho interdisciplinar favorece uma melhoria de vários sistemas corporais e 

consequentemente repercute de forma positiva na melhoria da qualidade de vida.  

Esse trabalho também permite realizar uma reflexão sobre futuros 

desdobramentos quanto à prevenção dos sintomas do trato urinário inferior, 

particularmente a incontinência urinária, no que se refere ao controle do índice de 

massa corporal com o objetivo de evitar a sobrecarga na MAP como também os 

estímulos inadequados no detrusor devido as citocinas provenientes do tecido 

gorduroso.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Protocolo de tratamento 

da Incontinência Urinária em mulheres com sobrepeso e obesidade através da 

cinesioterapia e reeducação alimentar” que tem como pesquisadora responsável a 

fisioterapeuta Maria Clara Eugênia de Oliveira.  

Você é uma das 22 mulheres com incontinência urinária (perda involuntária de 

urina) e sobrepeso ou obesidade selecionadas para nossa pesquisa. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura comparar a eficácia de um tratamento fisioterapêutico 

para mulheres com incontinência urinária através da cinesioterapia do assoalho 

pélvico e da cinesioterapia associada à reeducação alimentar, além de comparar a 

qualidade de vida e função sexual de mulheres com sobrepeso e obesidade antes e 

após os tratamentos. Por se tratar de uma pesquisa clínica, não se sabe se o 

acompanhamento nutricional irá trazer algum benefício. Os resultados desta pesquisa 

contribuirão para um melhor entendimento no tratamento dos músculos do assoalho 

pélvico (períneo) e a influência do sobrepeso e obesidade neles. Caso decida aceitar 

este convite, você será submetida aos seguintes procedimentos: aplicação da ficha de 

avaliação, questionários e avaliação da força da musculatura do assoalho pélvico 

(períneo). Na ficha de avaliação será perguntado sobre seus dados pessoais como 

nome, endereço, estado civil, renda, data de nascimento, se você apresenta alguma 



doença preexistente, sua história ginecológica, se faz uso de medicação e seus hábitos 

de vida. Os questionários são feitos por perguntas simples de marcar. 

Através de sorteio você participará de um grupo de tratamento para 

incontinência urinária com intervenção em cinesioterapia e reeducação alimentar, ou 

somente cinesioterapia. Ocorrerão duas sessões de tratamento individual por semana, 

totalizando 16 atendimentos, com duração de 30 minutos por atendimento. Os 5 

minutos iniciais serão de aquecimento, com exercícios que preparem a musculatura 

para o treinamento seguinte. Serão realizadas contrações rápidas, contrações lentas 

sustentadas por 3 segundos, simulações de tosse e contrações do assoalho pélvico 

associadas com os membros inferiores (flexões plantares). 

A intervenção da cinesioterapia realizará um protocolo composto por quatro 

modalidades de exercícios principais: exercícios diafragmáticos, exercícios de ponte, 

abdominais e exercícios de mobilidade pélvica. Em cada modalidade existirão 

progressões ao decorrer do treinamento, a cada sessão ou semana, de acordo com a 

resposta da voluntária.  Cada exercício será executado por 2 séries de 8 repetições nas 

primeiras 4 semanas, e por 3 séries de 8 repetições nas 4 semanas finais, exceto o da 

prancha.  O tempo previsto para cada exercício será de 5 minutos. 

De acordo com o sorteio realizado previamente, você poderá receber, ou não, 

o acompanhamento nutricional. A intervenção nutricional contará com um plano 

alimentar individualizado e baseado em cálculo para estimar a taxa metabólica basal 

segundo faixa etária e sexo como também o nível de atividade física. As orientações 

nutricionais serão baseadas em uma alimentação com baixa caloria, repassada pela 

nutricionista, colaboradora da pesquisa, durante a avaliação e nos meses seguintes, 

com uma visita mensal para acompanhamento totalizando dois encontros ao final do 

protocolo. Também existirão as orientações em forma de cartilha, esclarecendo tanto 

o preparo e armazenamento dos alimentos como informações nutricionais dos 

mesmos. Além do acompanhamento mensal presencial, existirá o acompanhamento 

telefônico feito a cada 15 dias, totalizando quatro contatos ao final do protocolo. O 

objetivo das ligações será o esclarecimento de dúvidas, o reforço da presença nas 

visitas mensais e o acompanhamento mais próximo da nutrição com você, voluntária. 



Os riscos envolvidos na avaliação e durante o protocolo de exercícios são: 

constrangimento devido as avaliações ginecológicas. Para isto, explicaremos através de 

palestras a importância do assoalho pélvico na saúde da mulher, além de prezar pela 

avaliação individual, com fisioterapeutas especialistas na área e treinados para todos 

os procedimentos, permanecendo os mesmos do início ao fim do treinamento; fadiga 

ou desconforto muscular decorrente da terapia. Todas as voluntárias serão informadas 

que durante as primeiras sessões é comum a sensação de cansaço ou dor muscular 

devido o fortalecimento e condicionamento. Além disso, orientaremos que caso não 

consiga realizar o exercício, aquele protocolo será adaptado para você, de forma que 

consiga executar. Presença de infecção transmitida pelas sondas ou toque vaginal, 

para que isso não aconteça, serão usadas luvas descartáveis e o material será coberto 

com preservativo, também descartável. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: acesso a uma 

avaliação completa da musculatura do assoalho pélvico que permitirá investigar 

fraquezas, falta de coordenação e outras alterações presentes no assoalho pélvico 

(períneo), como outras formas de incontinências e/ou prolapsos de órgãos pélvicos 

(descidas de órgão – bexiga, útero ou reto – pela vagina). Caso alguma outra disfunção 

seja encontrada, ou as perdas urinárias persistam, a voluntária será encaminhada para 

o Setor de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes, onde permanecerá em 

tratamento por tempo indeterminado e também será encaminhada para o serviço de 

urologia do Hospital Universitário Onofre Lopes para uma investigação mais 

aprofundada. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Maria Clara Eugênia de Oliveira no telefone (84) 99924-7090, ou através do e-mail 

mariaclaraeoliveira@gmail.com. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão mantidos após a conclusão da pesquisa por um 

período de 5 anos em fichas individuais e reunidas em um arquivo central localizado 

no departamento de fisioterapia em local seguro, sendo a divulgação dos resultados 

feita de forma a não identificar os voluntários. 



Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, localizado na Av. Nilo 

Peçanha, 620, Petrópolis – 1º andar do prédio administrativo – CEP 59.012-300, 

Natal/RN, telefone 3342-5003, ou através do e-mail cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Maria Clara Eugênia de Oliveira. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

     

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Protocolo de tratamento da Incontinência 

Urinária em mulheres com sobrepeso e obesidade através da cinesioterapia e 

reeducação alimentar”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

_____________________________________________    

Participante da pesquisa: 

Nome: 

RG:               

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Protocolo de tratamento da 

Incontinência Urinária em mulheres com sobrepeso e obesidade através da 

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 



cinesioterapia e reeducação alimentar”, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Maria Clara Eugênia de Oliveira 

Mestranda em Fisioterapia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Pesquisadora responsável 

        CREFITO: 191689-F 

  



APÊNDICE B – FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_________________________________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________Bairro:___________________

CEP:_________________Cidade:_____________UF:__________Telefone/Operadora:________________________ 

2. INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS  

Profissão/Função__________________________________DatadeNascimento:_________________Idade:________ 

Estado Civil: (   ) solteira s/ união estável      (   ) solteira c/ união estável  (    ) casada      (   ) viúva      (   ) Divorciada 

 

Grau de Instrução: (   ) analfabeta (   ) primário (   ) 1º grau (  ) 2º grau (   ) Superior Anos de estudo: _______  

 

Religião: (   ) católica (   ) evangélica (   ) espírita (   ) sem religião  (  ) outro ___________________ 

 

Renda Familiar: 

(  )sem renda (   )até 1 salário mínimo (   )1 a 2 salários mínimos (   )3 - 4 salários mínimos  (   )> 4 salários 

Renda mensal (R$)_____________ Renda familiar (R$)  ________ No de pessoas que residem na casa:___________ 

3. ANAMNESE 

Doenças Presentes:  

- Hipertireoidismo ( ) Sim  ( ) Não 

- Hipotireoidismo ( ) Sim  ( ) Não 

- Hepatopatias ( ) Sim  ( ) Não 

- Câncer  ( ) Sim  ( ) Não Tipo__________ 

-Outros_______________________________ 

 

- Cardiovascular ( ) Sim  ( ) Não 

- Diabetes ( ) Sim  ( ) Não Tipo ________ 

- HPV  ( ) Sim  ( ) Não 

- Depressão ( ) Sim  ( ) Não 

- Resist a Insulina ( ) Sim  ( ) Não 

 

 

Medicação (últimos 60 dias): ( ) Sim ( ) Não 

Med 1 - Tipo/frequência/ Tempo de uso/ tempo sem uso: ______________________________________________ 

Med 2 - Tipo/frequência/ Tempo de uso/ tempo sem uso: ______________________________________________ 

Med 3 - Tipo/frequência/ Tempo de uso/ tempo sem uso: ______________________________________________ 

Med 4 - Tipo/frequência/ Tempo de uso/ tempo sem uso: ______________________________________________ 

Med 5 - Tipo/frequência/ Tempo de uso/ tempo sem uso: ______________________________________________ 

 

 



Hábitos de vida: 

- Sedentária ( ) Sim  ( ) Não  Tempo: ____________________________________________ 

- Tabagista ( ) Sim  ( ) Não  Tempo/número de cigarros: ____________________________ 

- Etilista  ( ) Sim  ( ) Não  Tempo: ____________________________________________ 

- Caminhada ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (    )7 

- Musculação ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (    )7 

- Ginástica ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (    )7 

- Pilates/ioga ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (    )7 

- Dança  ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (    )7 

4.HISTÓRIA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA 

Gestações ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 Número ______ 

Parto Normal ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 Número ______ 

Episiotomia ( ) Sim   ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 Número ______ 

Parto a fórceps ( ) Sim  ( ) Não (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 Número ______ 

Parto a vácuo ( ) Sim  ( ) Não (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 Número ______ 

Parto Cesárea ( ) Sim  ( ) Não (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 Número ______ 

Aborto  ( ) Sim  ( ) Não  (   )1 (    )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 Número ______ 

 

Ciclo Menstrual: DUM ____________________ 

( ) Regular  ( ) Irregular 

  ( ) Amenorréia  Tempo: ________ 

  ( ) Oligomenorréia  Tempo: ________ 

  ( ) Polimenorréia  Tempo: ________ 

Dias de fluxo menstrual DUM ____________________ 

 

História Menopausal: 

Idade da menopausa ________ Tempo de menopausa ________ 

( ) Natural ( ) Cirúrgica ( ) Precoce (abaixo de 40 anos) 

TRH ( ) Sim ( ) Não Tempo/Tipo  ________________________________ 

 

Cirurgia ginecológica ( ) Sim  ( ) Não 

 - histerectomia ( ) Sim  ( ) Não Tempo: _____________________ ( ) Parcial ( ) Total  

 - ooferectomia ( ) Sim  ( ) Não Tempo: _____________________  ( ) Unilateral ( ) Bilateral 

 - perineoplastia ( ) Sim  ( ) Não Tempo: _____________________ 



 -suspensão de bexiga   ( ) Sim   ( ) Não Tempo: _____________________ 

 - Ligadura de trompas  ( ) Sim   ( ) Não Tempo: _____________________ 

 - outra/ tempo__________________________________________________________________________  

5. HISTÓRIA URINÁRIA E INTESTINAL 

Frequência miccional: Diurna: _________ Noturna: ________ 

Sinais de IUE  

 - pequenos esforços (caminhada, trocar de posição, relação sexual) ( ) Sim ( ) Não Tempo: ______ 

 - médios esforços (tossir/ espirar, risada)   ( ) Sim  ( ) Não Tempo: ______ 

 - grandes esforços (pular, exercícios de peso, correr, ginástica) ( ) Sim  ( ) Não Tempo: ______ 

Sinais de IUU 

- urgência  ( ) Sim ( ) Não Tempo: ______ 

- urge-incontinência ( ) Sim ( ) Não Tempo: ______ 

- nocturia   ( ) Sim ( ) Não Tempo: ______ 

- Poliuria   ( ) Sim ( ) Não Tempo: ______ 

Infecção urinária de repetição (mais de 3 ao ano)   

( ) Sim ( ) Não 

Intestino 

( ) Normal ( ) Incontinente ( ) Constipado 

6. HISTÓRIA SEXUAL 

Início da atividade sexual (anos) __________  

Sexualmente ativa: ( ) Sim (  ) Não  Tempo sem atividade sexual: _________________  

 ( ) Falta de desejo 

 ( ) Dor na vaginal 

 ( ) Ressecamento vaginal 

 ( ) Restrição do parceiro  Qual____________________________________________________________ 

 ( ) Outro:_______________________________________________________________________________      

Queixas durante o ato sexual: 

( ) Incontinência urinária  ( ) ocasionalmente ( ) frequentemente 

( ) Dor na vaginal 

( ) Ressecamento vaginal 

( ) Outro: ____________________________________________________________________________________      

Frequência sexual 

( ) 1-3 semana ( ) 4-7 dias ( ) 10-15 dias ( ) 1-2 mês  ( ) Outro___________________________  

Parceiro Fixo 



( ) Sim ( ) Não Tempo com o parceiro ________ Idade do parceiro (anos) ________ 

Satisfação sexual  (  ) Sim (   ) Não   (   ) Indiferente 

7. EXAME FÍSICO 

Biometria 

- Peso:  ___________ (kg) 

- Altura:  ___________ (cm) 

- IMC:  ___________ (Kg/cm2) 

- Circunferência cintura (entre a costela e crista ilíaca) _________ (cm) 

- Circunferência quadril (trocanter maior)_________ (cm) 

- Relação cintura-quadril_________ (cm) 

 

Inspeção da MAP 

Contração visível ( ) Sim  ( ) Não 

Contração coordenada ( ) Sim  ( ) Não 

Contração com musculatura acessória ( ) Sim  ( ) Não 

( ) Adutor  ( ) Abdominal  ( ) Glúteo 

 

Palpação da MAP – Escala de Oxford 

( ) 0 Ausência de resposta muscular 

( ) 1 Esboço de contração não-sustentada 

( ) 2 Presença de contração de pequena intensidade, mas que se sustenta 

( ) 3 Contração moderada, sentida como um aumento de pressão intravaginal, que comprime os dedos do 

examinador  com pequena elevação cranial da parede vaginal 

( ) 4 Contração satisfatória, que aperta os dedos do examinador com elevação da parede vaginal em direção à 

sínfise púbica 

( ) 5 Contração forte, compressão firme dos dedos do examinador com movimento positivo em direção à 

sínfise púbica  

 

Perineometria (cmH2O) 

1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 

 

  



APÊNDICE C – FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

FICHA DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL AMBULATORIAL – 1° Consulta 

 
 

                                                                                                                           

                                                                                                                                         DATA DA CONSULTA: ____/____/___    

NOME:__________________________________________________________________________________________ 

Ago 

 

 

      

DIAGNOSTICO CLÍNICO: ___________________________________________________________________________ 

SUPLEMENTO:_____________________________________________________________________________________ 

 

EXAME FÍSICO 

Edema: Ausente (   )  Persente (   )   Local/Desconto:_______________________________________________ 

Acanthosis Nigricans: (   )  Pescoço (   )  Axila  (   )  Articulações metacarpo-falangeanas  (   )  Cotovelos  (   )  

Joelhos.  Total/Classificação:__________________________________________________________________ 

Outras alterações:___________________________________________________________________________ 

ELIMINAÇÕES 

Presença de alterações intestinais: 

 

Auto-avaliação:   (   )Sim     (   ) Não    Medicamento?_____________________________ 

 

Escada de Cor da Urina: ______   Escala de Bristol: ______ 

 

SINTOMAS GASTROINTESTINAIS 

Ausente(   )  Presente (   )   Qual:_______________________________________________________________ 

Observações: ______________________________________________________________________________ 

 

 

Atividade física: (   ) sim  (   ) não  Tipo e periodicidade: 

_________________________________________________________________________________________ 

 Obs.: Atividade física considerada quando periodicidade maior de 3x semana e duração maior de 30 min 

 

ANAMNESE 

HÁBITOS DE VIDA 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 



Sono (h/dia): _______________________     Ingestão Hídrica/Água (L/dia):____________________________ 

Outras bebidas: (  ) suco polpa   (  ) suco natural  diet  (  ) suco pacote (  ) refrigerante   (  ) refrigerante  

Quantidade: _______________________________________________________________________________ 

Bebida alcoólica: (   ) diariamente  (   ) 2-3x semana  (   ) finais de semana  (   ) eventualmente  (  ) nunca 

Tipo: ____________________________________________________________________________________ 

 

*Caso o paciente relate ingerir bebida alcoólica diariamente ou 2-3x semana, responda ao quadro abaixo: 

O consumo é considerado de risco caso sejam assinaladas duas afirmações Não Sim 

Alguma vez o (a) Sr. (a) sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?   

As pessoas o (a) aborrecem porque criticam o seu modo de beber?   

O (A) Sr. (a) se sente culpado (a) (chateado consigo mesmo) pela maneira como costuma beber?   

O (A) Sr. (a) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca?   

 

Tabagista? (    ) Sim (     ) Não  (   )  Ex-tabagista há ____ anos  Frequência/n° de cigarros: ________________ 

 

 
     

 Altura:________  Peso Habitual: ________          

       

  

 

 

 

 

 

Diagnóstico Antropométrico: ____________________________________________________________________ 

Meta de peso: (   ) IMC ≤ 25 Kg/m
2 
ou _____ Kg   (   ) IMC ≤ 30 Kg/m

2
 ou _____ Kg  

*Para o cálculo do peso desejado (meta), multiplicar a estatura ao quadrado (em metros) pelo IMC pretendido.  

 

  

Alergias: (   ) Sim  (   ) Não          Intolerâncias: (   ) Sim  (   ) Não        

Quais?_________________________________________________________________________________________ 

Preferências:____________________________________________________________________________________ 

Aversões:_______________________________________________________________________________________ 

DATA:        

PESO:        

IMC:        

PAb:        

PC:        

PQ:        

RCQ:        

DAS:        

CLASS:        

PA:        

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 



Quem compra os alimentos:_______________________   Quem cozinha:__________________________________ 

Frituras: (   ) Sim    (   ) Não  

Quantas vezes por semana:_______________________________________________________________ 

 

 

Guloseimas: (   ) Sim    (   ) Não 

Quais:________________________________________________________________________________ 

 

Óleo: Quantas pessoas fazem as refeições em casa? ________  Quantas latas de óleo/mês? __________ 

 
 

FRUTAS: 

Diariamente:                     (   ) 1 unidade       (   ) 2 unidade        (   ) mais de 2 unidade      Tipos: 

1 vez por semana:             (   ) 1 unidade       (   ) 2 unidade        (   ) mais de 2 unidade 

2 vezes por semana:          (   ) 1 unidade       (   ) 2 unidade        (   ) mais de 2 unidade 

3 vezes por semana:          (   ) 1 unidade       (   ) 2 unidade        (   ) mais de 2 unidade  

 

 
LEGUMES E VERDURAS: 

 

(   ) 2 vezes por dia   (   ) 1 vez ao dia   (   ) 3 vezes na semana   (   ) 1 vez na semana   (   ) Raramente         

 

  RECORDATÓRIO DE 24H HABITUAL 

REFEIÇÃO ALIMENTOS/CARACTERÍSTICAS/MEDIDAS  

DESJEJUM 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCHE 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMOÇO 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

LANCHE 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

JANTAR 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 



 

 

CEIA 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo das necessidades (FAO/OMS): TMB: ___________________  FA: _______ VET: ___________________ 

Estratégia nutricional a ser utilizada: redução de ______________ kcal, totalizando _________________  kcal/dia 

Observações e Combinações: _____________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________ 

  

_____________________________                                                       

                NUTRICIONISTA                                                       

 

CONDUTA NUTRICIONAL 

 



APÊNDICE D – FICHA DE RETORNO AMBULATORIAL NUTRIÇÃO 

FICHA DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL AMBULATORIAL – Retorno 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                 DATA: ____/____/___   

NOME:_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

Pesquisar a respeito da aceitação da dieta, observando com detalhes as dificuldades 

encontradas. 

ACEITAÇÃO DA DIETA: (  ) BOA  (  ) REGULAR  (  ) RUIM 

DIFICULDADES 

ENCONTRADAS:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

EXAME FÍSICO: (  ) MANTIDO  (  ) ALTERADO  

Pesquisar se houve ou não alterações depois da 1° consulta. Se houver alterações descreve-

las detalhadamente.   

_____________________________________________________________________________________ 

ELIMINAÇÕES: (  ) MANTIDO  (  ) ALTERADO  

Pesquisar se houve ou não alterações depois da 1° consulta. Se houver alterações descreve-

las detalhadamente.  

_____________________________________________________________________________________ 

SINTOMAS GASTROINTESTINAIS: (  ) MANTIDO  (  ) ALTERADO 

Pesquisar se houve ou não alterações depois da 1° consulta. Se houver alterações descreve-

las detalhadamente.  

_____________________________________________________________________________________ 

MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS: (  ) MANTIDO  (  ) ALTERADO 

Pesquisar se houve ou não alterações depois da 1° consulta. Se houver alterações descreve-

las detalhadamente.  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 HÁBITOS DE VIDA 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

ANAMNESE  

 



ATIVIDADE FÍSICA:__________________________________________________________________________ 

SONO (h/dia): ____________________________       INGESTÃO HÍDRICA (L/dia):________________________ 

                        

 - Realizar o Recordatorio 24h.  

AVALIAÇÃO DIETÉTICA 

REFEIÇÃO ALIMENTOS/CARACTERÍSTICAS/MEDIDAS 

DESJEJUM 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCHE 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

ALMOÇO 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

LANCHE 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

JANTAR 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

CEIA 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 



      

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________           

                                             

                NUTRICIONISTA                                                       

 

  

CONDUTA NUTRICIONAL 

 



APÊNDICE E – FICHA DE CONTATO TELEFÔNICO NUTRIÇÃO 

FICHA DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL POR TELEFONE 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                 DATA DO CONTATO TELEFÔNICO: ____/____/___   

NOME:_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

QUAL O SEU GRAU DE DIFICULDADE PARA REALIZAR A DIETA PRESCRITA? 

(   ) ALTO     (   ) MODERADO   (   ) BAIXO 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

PRINCIPAIS ESCAPES COMETIDOS: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

COMO ESTÁ O SEU HÁBITO INTESTINAL? (  ) MANTIDO  (  ) ALTERADO PARA __________ 

COMO ESTÁ A SUA INGESTÃO DE ÁGUA/LÍQUIDOS? _________________________________ 

MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS: (  ) MANTIDO  (  ) ALTERADO 

VOCÊ TEM REALIZADO EXERCÍCIOS FÍSICOS? (   ) NÃO   (   ) SIM   

                        

 

AVALIAÇÃO DIETÉTICA 

REFEIÇÃO ALIMENTOS/CARACTERÍSTICAS/MEDIDAS 

DESJEJUM 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCHE 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

ANAMNESE  

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 



ALMOÇO 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

LANCHE 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

JANTAR 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

CEIA 

(___:___) 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

- REALIZAR UM COMENTÁRIO SOBRE A AVALIAÇÃO QUALITATIVA E 

SUBJETIVA DO CONSUMO RELATADO 

-QUESTIONAR SE TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE A DIETA, EVITANDO 

ALTERAR A PRESCRIÇÃO POR TELEFONE (A MENOS QUE SEJA 

EXTREMAMENTE NECESSÁRIO) 

-REFORÇAR A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA NA PRÕXIMA CONSULTA, 

A SER REALIZADA NO DIA ___/____/______. 

 

 

 

 

 

 

 

  



APÊNDICE F – ARTIGO PUBLICADO PROVENIENTE DO ESTUDO DE MESTRADO 

 



 







 

  



ANEXOS 

ANEXO I – ICIQ-SF 
Muitas pessoas perdem urina alguma vez. Estamos tentando descobrir quantas pessoas perdem urina e o 
quanto isso as aborrece. Ficaríamos agradecidos se você pudesse nos responder às seguintes perguntas, 
pensando em como você tem passado, em média nas ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS. 

 

3.   Com que freqüência você perde urina? (assinale uma resposta)   

Nunca            0 

Uma vez por semana ou menos            1 

Duas ou três vezes por semana            2 

Uma vez ao dia            3 

Diversas vezes ao dia            4 

O tempo todo            5 

 

4.  Gostaríamos de saber a quantidade de urina que você pensa que perde. (assinale uma resposta)   

Nenhuma          0 

Uma pequena quantidade          2 

Uma moderada quantidade          4 

Uma grande quantidade          6                                                         
 

5.   Em geral quanto que perder urina interfere em sua vida diária? Por favor, circule um número entre 0 (não 
interfere) e 10 (interfere muito) 

0       1        2        3       4       5       6       7      8       9       10 

Não interfere                                                                              Interfere muito 

 

ICIQ Escore: soma dos resultados 3 + 4 + 5 = __________ 

 

6.   Quando você perde urina? (Por favor assinale  todas as alternativas que se aplicam a você) 

                                                                                                                                                              Nunca                              

                                                                                                                Perco antes de chegar ao banheiro 

                                                                                                                       Perco quando tusso ou espiro 

                                                                                                                      Perco quando estou dormindo 

                                                                                            Perco quando estou fazendo atividades físicas 

                                                                               Perco quando terminei de urinar e estou me vestindo 

                                                                                                                                    Perco sem razão óbvia 

                                                                                                                                        Perco o tempo todo 



 

ANEXO II – THE HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE – WHOQOL-bref 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 
saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não 
tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as 
alternativas a que lhe parece mais apropriada.  

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus 
valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você 
acha de sua vida, tomando como como referência as duas últimas semanas. Por 
exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 nada 
Muito 

pouco 
médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio 

de que necessita? 
1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos 
outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve 
circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 nada 
Muito 

pouco 
médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio 

de que necessita? 
1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia 

cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 

resposta.  

  muito ruim Ruim 
nem ruim 

nem boa 
boa 

muito 

boa 

1 

Como você 

avaliaria sua 

qualidade de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  muito Insatisfeito nem satisfeito muito 



insatisfeito satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 

2 

Quão 

satisfeito(a) 

você está com a 

sua saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 

mais ou 

menos 
bastante extremamente 

3 

Em que medida você acha 

que sua dor (física) impede 

você de fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa de 

algum tratamento médico 

para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você aproveita a 

vida? 
1 2 3 4 5 

6 

Em que medida você acha 

que a sua vida tem 

sentido? 

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 

ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 

atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 
capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 



  nada 
muito 

pouco 
médio muito completamente 

10 
Você tem energia suficiente 

para seu dia-a- dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro suficiente 

para satisfazer suas 

necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para você 

estão as informações que 

precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você tem 

oportunidades de atividade 

de lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a 
respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  muito ruim ruim 
nem ruim 

nem bom 
bom 

muito 

bom 

15 

Quão bem você é 

capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 

Quão satisfeito(a) 

você está com o 

seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

sua capacidade 

de desempenhar 

as atividades do 

1 2 3 4 5 



seu dia-a-dia? 

18 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão satisfeito(a) 

você está consigo 

mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

suas relações 

pessoais (amigos, 

parentes, 

conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

o apoio que você 

recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

as condições do 

local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) 

você está com o  

seu acesso aos 

serviços de 

saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) 

você está com 

o seu meio de 

1 2 3 4 5 



transporte? 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 

freqüentemente 
sempre 

26 

Com que 

freqüência 

você tem 

sentimentos 

negativos tais 

como mau 

humor, 

desespero, 

ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 
.................................................................. 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 
.................................................. 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

  



ANEXO III – Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) 

PGI-I – Patient Global Impression of Improvment 
 
 

Assinale a numeração que melhor representa sua queixa urinária, comparando antes 
de começar o tratamento e após o tratamento.  
 
1 – Muito melhor  
 
2 – Melhor  
 
3 – O mesmo (não mudou)  
 
4 – Pior  
 
5 – Muito pior 


