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RESUMO 
 

Introdução: A incontinência urinária é definida como qualquer perda involuntária de 

urina, seu tratamento pode ser cirúrgico ou conservador. A abordagem cirúrgica envolve 

procedimentos invasivos e que podem acarretar em complicações. Desse modo, os 

tratamentos conservadores têm seu interesse aumentado e os programas de reabilitação 

dos músculos do assoalho pélvico são a primeira opção de intervenção. Objetivo: 

Comparar a eficácia do treinamento da musculatura do assoalho pélvico e da gameterapia 

no tratamento da incontinência urinária mista. Metodologia: Estudo do tipo ensaio 

clínico, randomizado e cego, realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Participaram do estudo 32 mulheres com idade entre 45 até 70 anos, com diagnóstico de 

incontinência urinária mista, divididas de forma randomizada em dois grupos: Grupo 

Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico (GTMAP–n=16) e Grupo Gameterapia 

(GG–n=16). As participantes foram avaliadas antes da intervenção e com oito semanas 

após, quanto à funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico: força muscular (por 

meio da escala modificada de Oxford) e pressão muscular (por meio da manometria); 

quantidade e grau de perda urinária (por meio do pad-test); classificação da perda urinária 

(por meio do International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form 

ICIQ-SF); e a avaliação da intervenção (por meio do Patient Global Impression of 

Improvement- PGI-I). Os dados da amostra foram analisados através do software 

estatístico SPSS (versão 20.0). O teste de Komolgorov-Smirnov foi utilizado para testar 

a normalidade dos dados, e o de Levene, para analisar a homogeneidade das variâncias. 

A estatística descritiva foi utilizada para apresentação das médias, desvio padrão e 

porcentagens dos dados. De acordo com a distribuição dos dados, foi realizada uma 

análise de variância mista (ANOVA Two-Way), seguido do post-hoc de Tukey. Foram 

analisadas a interação tempo-grupo e as diferenças inter e intragrupos para as variáveis 

estudadas. A esfericidade foi testada por meio do teste de Mauchly, e caso violada, a 

correção de Greenhouse-Geisser foi utilizada. Resultados: A média de idade da amostra 

foi de 50,12 (± 8,62) no GTMAP e 54,43 (± 9,96) no GG, a maior parte possuía o ensino 

fundamental completo. Todas as voluntárias tinham filhos. A maioria não apresentava 

ciclo menstruais regulares, eram ativas sexualmente e apresentavam-se com sobrepeso. 

Não houve interação tempo-grupo nem diferença estatisticamente significativa intergrupo 

na manometria (p=0,871), pad-test 1h (p=0,740) e no ICIQ-SF (p=0,053) quando 

comparado os dois tratamentos. Foi observado diferenças intragrupo em todas essas 

variáveis citadas acima após o final da intervenção. Conclusão: Ambos os tratamentos se 

mostraram eficazes quanto à melhora da pressão dos músculos do assoalho pélvico, das 

perdas urinárias e do impacto da IU na qualidade de vida, demonstrando ser efetivo para 

a população estudada. 

 

Palavras-chaves: fisioterapia, incontinência urinária, assoalho pélvico. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Urinary incontinence is defined as any involuntary loss of urine; your 

treatment may be surgical or conservative. The surgical approach involves invasive 

procedures that can lead to complications. Thus, conservative treatments are of increased 

interest, and pelvic floor muscle rehabilitation programs are the first intervention option. 

Objective: To compare the efficacy of pelvic floor muscle training and game therapy in 

the treatment of mixed urinary incontinence. Methods: A randomized, blind clinical trial, 

conducted at the Hospital Universitário Onofre Lopes. A total of 32 women aged 45 to 

70 years with the diagnosis of mixed urinary incontinence were randomly divided into 

two groups: Pelvic Floor Muscle Training Group (PFMTG - n = 16) and Game Therapy 

Group (GG - n = 16). Participants were assessed before the intervention and eight weeks 

after, in relation to the functionality of the pelvic floor muscles: muscle strength 

(measured by modified Oxford scale) and muscle pressure (measured by manometry); 

amount and degree of urinary loss (measured by the Pad test); classification of urinary 

loss (measured by the International Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ-

SF Short Form); and the evaluation of the intervention (measured by the Patient Global 

Impression of Improvement - PGI-I). The sample data were analyzed using the statistical 

software SPSS (version 20.0). The Komolgorov-Smirnov test was used to test the 

normality of the data, and Levene Test, to analyze the variance homogeneity. The 

descriptive statistics were used to present the means, standard deviation and percentages 

of the data. According to the data distribution, a mixed-variance analysis (ANOVA Two-

Way) was performed, followed by Tukey post-hoc. The time-group interaction and inter 

and intragroup differences were analyzed for the studied variables. Sphericity was tested 

using the Mauchly test, and if violated, the Greenhouse-Geisser correction was used. 

Results: The mean age of the sample was 50.12 (± 8.62) in the PFMTG and 54.43 (± 

9.96) in the GG, most of whom had completed elementary education. All volunteers had 

children. Most had no regular menstrual cycles, were sexually active, and were 

overweight. There was no intergroup-time interaction or statistically significant 

intergroup difference in manometry (p = 0.871), pad-test 1h (p = 0.740) and ICIQ-SF (p 

= 0.053) when comparing the two treatments. Intragroup differences were observed in 

these variables mentioned above after the end of the intervention. Conclusion: Both 

treatments proved to be effective for the treatment of mixed urinary incontinence in the 

study population. 

 

Keywords: physical therapy, urinary incontinence, pelvic floor. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Incontinência Urinária (IU) é definida pela International Continence Society (ICS)(1) 

como toda perda involuntária de urina. É uma condição encontrada com grande frequência, 

responsável por sentimentos de desconforto, vergonha e perda da autoconfiança, os quais 

interferem negativamente na qualidade de vida (QV)(2,3). 

Um estudo de inquérito populacional brasileiro objetivando investigar a prevalência da IU 

e fatores a ela associados, em 456 mulheres climatéricas, constatou que 30% da amostra 

apresentava a incontinência, sendo 35% do tipo incontinência urinária de esforço (4).  Outros 

autores (5,6) descrevem a prevalência da perda de urina em torno de 17 a 55% das mulheres 

com mais de 30 anos de idade, contudo, acredita-se que essa afecção é sub diagnosticada, visto 

que muitas mulheres não relatam o problema por constrangimento ou por considerarem um 

processo natural no envelhecimento. 

De acordo com a ICS, a IU pode ser classificada como: 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 

urgência (7). Independente da forma, a IU é uma condição clínica mais presente em mulheres, 

afetando até 50% delas ao longo de suas vidas, com maior prevalência com o avançar da idade 

(7,8). 

Dentre as formas de IU, a incontinência urinária mista (IUM) apresenta maiores índices em 

indivíduos de meia idade e idosos. A fisiopatologia desse acometimento está associada com o 

aumento da pressão intra-abdominal e uma força inadequada de fechamento uretral, 

ocasionando a sua pressão vesical maior e consequentemente favorecendo as perdas urinárias. 

Por outro lado, a urgência pode ser decorrente de contrações involuntárias do músculo detrusor 

devido a liberação de neurotransmissores excitatórios para o urotélio e mudanças na 

excitabilidade das células do músculo liso na bexiga (9,10). 

Alguns fatores podem contribuir para o aparecimento e/ou agravo da IU, como: números 

de gestação, partos vaginais, constipação intestinal, doença pulmonar crônica, obesidade, 

doenças do colágeno, histerectomia, exercícios físicos que aumentem a pressão intra-

abdominal e deficiência estrogênica – período menopausal (1,11). 

O período menopausal parece apresentar forte relação com as perdas urinárias devido à 

redução dos níveis dos esteróides sexuais femininos (12,13).  Brown (9)  descreve sobre a ação 

dos hormônios sexuais femininos e a manutenção da funcionalidade da musculatura esquelética 
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que, tanto em humanos (em mulheres jovens) quanto em estudos experimentais (em ratas), foi 

demonstrada a ação estrogênica interferindo no metabolismo dos músculos estriados atuando 

como agente protetor do músculo e favorecendo um melhor desempenho nos trabalhos de 

endurance. 

O tratamento da IU pode ser cirúrgico ou conservador. A abordagem cirúrgica envolve 

procedimentos invasivos e que podem acarretar em complicações, seu custo é elevado e, para 

algumas mulheres, podem ser contraindicados. Por isso, atualmente, as opções de tratamentos 

mais conservadoras têm seu interesse aumentado (10). Assim, dependendo do tipo e da 

severidade da IU, os programas de reabilitação dos músculos do assoalho pélvico (MAP) são, 

geralmente, a primeira opção de intervenção nos tratamentos da IU em mulheres incontinentes 

e com fatores de risco associados. Estes tratamentos incluem diferentes abordagens, como o 

biofeedback, estimulação elétrica, técnicas de fortalecimento manual, cones vaginais e 

treinamento da musculatura do assoalho pélvico (TMAP)(14). 

Os resultados na melhora dos sintomas da IU são expressivos e apresentam-se em até 85% 

dos casos quando usados exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico (AP), os cones 

vaginais e a eletroestimulação intravaginal (15,16). Desta maneira, o fortalecimento dos MAP 

é um dos principais objetivos do tratamento, pois a melhora da sua força e função favorece uma 

contração consciente e efetiva nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal, evitando 

assim as perdas urinárias (17). Há também um reforço no mecanismo de continência urinária, 

através da colaboração positiva na melhora do tônus e das transmissões de pressões da uretra 

(15).  

Uma nova abordagem terapêutica tem sido utilizada em diversas aéreas da fisioterapia. 

Destaca-se a utilização da Realidade Virtual (RV) que objetiva simular o mundo real a partir 

do ambiente computacional, criando uma interface entre o homem e a máquina que permite a 

interação do usuário com os elementos dentro desse cenário simulado (18). 

A RV renovou dois conceitos: interação e imersão. O primeiro, a interação, contempla a 

relação entre o mundo real e o virtual. Enquanto o segundo, a imersão, trata das sensações 

experimentadas pelo paciente advindas da interação entre esses dois mundos. A experiência do 

Avatar, que se faz possível através da imersão, é uma projeção virtual do paciente no jogo 

submetida às experiências que serão controladas por ele através do movimento (19). 
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Existem três elementos chaves que compõem a base da RV quando utilizada na fisioterapia, 

são eles: a repetição, o feedback e a motivação do paciente. Esses elementos são considerados 

essenciais no processo para o aprendizado motor (19,20). 

A gameterapia, que é uma forma de realidade virtual, tem sido bastante utilizada atualmente 

devido as suas vantagens de aplicação, tais como: maior adesão ao tratamento, variabilidade 

das práticas através de jogos diferentes, utilização de feedback visual e auditivo, aspecto lúdico 

e feedfoward (21). Além disso, a criação do Avatar utilizado no ambiente virtual a partir das 

próprias características físicas do sujeito, permite uma maior identificação com a tarefa a ser 

realizada, e uma maior motivação para a prática(18). 

Por trazer esses novos aspectos à reabilitação, a gameterapia vem sendo utilizada para 

auxiliar na reabilitação de idosos, crianças, pacientes com doenças neurológicas, pré e pós-

operatórios de cirurgias ortopédicas e cardiovasculares. No entanto, a RV tem sido utilizada na 

área da fisioterapia uroginecológica, porém, com poucas comprovações científicas. Existem 

poucas publicações a cerca de um tratamento para IU que inclua essa nova vertente as 

possibilidades de técnicas usadas para a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. É 

importante ressaltar, que as disfunções do assoalho pélvico, como a IU, são condições que não 

ameaçam a vida, mas causam importante morbidade. Podem afetar intensamente a qualidade 

de vida das pacientes, causando limitações físicas, sociais, ocupacionais e sexuais (22). 

Diante do exposto, o presente estudo objetiva comparar a eficácia do treinamento da 

musculatura do assoalho pélvico e da gameterapia no tratamento da incontinência urinária 

mista. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O uso da RV na reabilitação através da gameterapia aumentou nos últimos anos e permitiu 

à fisioterapia uma proposta mais lúdica e diferenciada de tratamento. Estudos têm comprovado 

a eficácia da RV como uma intervenção adequada devido à melhora da função motora de 

membros superiores, inferiores e equilíbrio, principalmente na neurorreabilitação. Contudo, 

essa abordagem tem sido estudada na área de saúde de forma restrita, com poucas 

comprovações científicas que respaldem a utilização ou não desse recurso na área de 

fisioterapia uroginecológica. 

O uso da gameterapia é um meio lúdico capaz de intensificar a ação do movimento 

requerido através de feedback visual e auditivo, e junto às técnicas clássicas de fortalecimento 

manual podem oferecer uma intensa conscientização da musculatura do AP, além de intensa 

repetição dos exercícios de fortalecimento, levando a um resultado mais avançado e melhora 

na coordenação corporal. Alguns estudos (23,24) também têm observado que há uma 

coativação da musculatura abdominal profunda quando os MAP são acionados, mesmo que 

não seja esse o objetivo. Esses estudos propõem, então, o uso da musculatura do AP coordenada 

com o diafragma e abdominais profundos, ao invés de seu treinamento de maneira 

independente (25). 

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 QV de 

maneiras diversas (10). Estudos internacionais e nacionais demonstram importante efeito 

negativo na QV de mulheres com incontinência urinária de urgência, incontinência mista e com 

IUE, em diferentes faixas etárias (10). 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 sexual. 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 frequentes (10). 

Este estudo será relevante na identificação da resposta a esse recurso e nas repercussões 

funcionais, além de contribuir com o avanço das pesquisas em relação à saúde da mulher, 

permitindo mais um horizonte frente às possibilidades da intervenção para reabilitação do 

assoalho pélvico. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Comparar a eficácia do treinamento da musculatura do assoalho pélvico e da gametarapia 

no tratamento da incontinência urinária mista. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar a pressão 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 classificação da perda antes e após os programas de treinamento em ambos 

os grupos. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CARACTERIAÇÃO DO ESTUDO 

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

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO E DURAÇÃO 

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

Multiprofissional de Pesquisas Clínica e Epidemiológica (PESQCLIN), na cidade de Natal/RN. 

A coleta ocorreu no período de julho de 2016 a julho de 2017. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população deste estudo foi composta por mulheres com diagnóstico de incontinência 

urinária mista, residentes na cidade de Natal/RN. As voluntárias foram recrutadas do 

ambulatório de uroginecologia da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), por meio de 

divulgação escrita e por contato pessoal. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

Foram inclusas na pesquisa mulheres: (a) com idade entre 45 e 70 anos, (b) que não 

possuíssem hímen intacto, (c) não realizassem exercícios para a musculatura do AP, (d) não 

fizessem uso de terapia de reposição hormonal (TRH), há no mínimo três meses, e (e) não 

apresentassem diagnóstico de diabetes, doenças neurológicas ou história pregressa de epilepsia. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídas do estudo as mulheres: (a) que apresentaram valores menores que 1g 

no Pad-test e valor nulo no International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short 

Form (ICIQ-SF), (b) que apresentaram prolapso de nível III ou IV de acordo com o sistema de 

graduação Halfway (Baden-Walker), (c) aquelas incapazes de compreender comandos verbais 

simples ou que não acataram as orientações fornecidas durante a avaliação, (d) que não 

conseguiram contrair os MAP isoladamente, de forma visível ou palpável, (e) mulheres com 

presença de infecção vaginal ou urinária, (f) relato de dor insuportável durante a avaliação 
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ginecológica, (g) mais de 20% de faltas no período de intervenção e (h) aquelas que decidiram 

não continuar na pesquisa e/ou retiraram seu consentimento. 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

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): 

 

Onde: n - tamanho da amostra (por grupo); Zα/2 - valor crítico para o grau de confiança 

desejado, usualmente de 1.96 (95%); δ – desvio padrão populacional da variável; E – erro 

padrão, usualmente: 5% da proporção dos casos (precisão absoluta) ou ±5% da média (1.05 x 

média). 

Para o cálculo amostral, foram utilizadas médias da manometria de 13 pacientes com IUM 

do ambulatório de urologia da MEJC, foi realizada a análise da média e desvio padrão dos 

valores com auxílio do software estatístico SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social 

Science).  Após análise, foi proposto n amostral utilizando nível de confiança de 95% e poder 

de força de 80%. 

Diante da fórmula, o tamanho da amostra corresponde a 26 participantes, acrescido de 20% 

de possíveis perdas amostrais. Desse modo, o n final é equivalente a 32 mulheres as quais 

foram alocadas em dois grupos: GTMAP (Grupo de Treinamento da Musculatura do Assoalho 

Pélvico e GG (Grupo Gameterapia) de maneira randômica contendo 16 mulheres em cada. O 

processo de randomização foi realizado por meio eletrônico através do site 

http://www.randomization.com. Foram inseridas duas informações, a saber: o tamanho da 

amostra e o número de grupos. Com esses dados, o site gerou uma codificação específica para 

cada grupo e distribuiu os sujeitos aleatoriamente. 

A fim de garantir o cegamento deste estudo, o processo de aleatorização e treinamento das 

voluntárias selecionadas foram realizados pelos pesquisadores 1 e 2 enquanto que as avaliações 

inicial e final foram conduzidas pelo pesquisador 3. A análise dos dados, por fim, foi realizada 

pelo pesquisador 4. 
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Este projeto obedece às recomendações estabelecidas no Consolidated Standards of 

Reporting Trials - CONSORT (http://www. http://www.consortstatement.org/), para a 

execução de ensaios clínicos controlados randomizados. 

4.5 MATERIAIS E INSTRUMENTOS 

 

• Ficha de avaliação (Apêndice C); 

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

• Pad - test de 1 hora; 

• Manômetro: PeritronTM modelo 9300AV; 

• Questionários: International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form 

(ICIQ-SF) (Anexo I) e Patient Global Impression of Improvement(PGI-I) (Anexo II) 

• Balança Digital de Vidro Slim 150 Kg –Bioland; 

• Balança de precisão - Edutec; 

• Absorventes higiênicos – Sempre Livre® noturno. 

 

4.6 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 1.438.219. 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 – UTN: U1111-1179-5886 (http://www.ensaiosclinicos.gov.br/).  

 

4.7 PROCEDIMENTOS 

A triagem das voluntárias foi realizada por meio 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, as voluntárias assinaram o TCLE. 
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A coleta de dados aconteceu em três etapas: (1) Avaliação: aplicação da ficha de avaliação, 

dos questionários e exames ginecológicos e físicos; (2) Intervenção: aplicação dos programas 

de tratamentos (treinamento da musculatura do assoalho pélvico e gameterapia) e (3) 

Reavaliação: aplicação dos questionários e exames ginecológicos e físicos ao final do 

tratamento, após os 2 meses de intervenção. 

 

(1) Avaliação 

A avaliação foi composta por: ficha de avaliação (a), questionários (b), manometria (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, foi colhido 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, 

cânceres, 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 à altura, o peso e os valores de 

circunferência do quadril e da cintura (Apêndice C). 
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(b) Questionários 

 

• International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-

SF) – (Anexo I) 

O ICIQ-SF é um questionário simples, breve e auto administrável, que classifica a perda 

urinária. Foi traduzido e validado para a língua portuguesa por Tamanini et al (26). É composto 

por quatro questões que avaliam a frequência, a gravidade e o impacto da IU, além de um 

conjunto de oito itens de autodiagnostico 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.  A classificação da perda urinária é dividida 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) (27). 

 

• Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) – (Anexo II) 

Existiu também um questionário utilizado especificamente nas reavaliações chamado 

Patient Global Impression o fImprovement. 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 pior (28). 

 

(c) Teste de força muscular do assoalho pélvico 

O teste de força muscular do assoalho pélvico foi realizado por meio do toque bidigital, 

no qual o avaliador introduziu 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 pediu que a voluntária contraísse 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 Oxford (29), 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 
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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 púbica (30). 

 

(d) Manometria 

Para avaliação da pressão exercida pelo AP foi utilizada a manometria, através do 

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 muscular (31). 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 nove a dez centímetros dela estejam dentro do canal vaginal. A paciente foi orientada 

a realizar três contrações máximas, com intervalo de 30 segundos entre elas (32), e instruída a 

não associar a contração dos MAP com os músculos abdominais, adutores de quadril e glúteos. 

O valor considerado foi o maior valor das três tentativas.  

 

(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 um 

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 severas (1).  
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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: GTMAP (grupo treinamento da musculatura do assoalho 

pélvico) com 16 voluntárias e GG (grupo gameterapia) com 16 voluntárias, totalizando 32 

participantes. 

Foram realizados dois atendimentos por semana durante oito semanas seguidas, totalizando 

16 atendimentos em ambos os grupos, com duração de 30 minutos por atendimento. Nos dois 

grupos, os cinco minutos iniciais eram de aquecimento para os músculos do assoalho pélvico, 

com exercícios que preparam a musculatura para o treinamento seguinte. Nas oito primeiras 

sessões, foram realizadas cinco contrações rápidas e cinco contrações lentas sustentadas por 3 

segundos da MAP (Figura 1), três simulações de tosse associada à contração da MAP com a 

paciente em decúbito dorsal e flexão de quadril e joelhos (Figura 2), além de oito flexões 

plantares, também associada à contração da MAP - paciente em pé com rotação externa de 

quadril - (Figura 3). Nas outras oito sessões as contrações rápidas e lentas do MAP 

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

as flexões plantares em primeira posição eram 12. O tempo de repouso entre cada exercício foi 

de 1 minuto.  

 

                                   

                    Figura 1 - Exercício de contrações de fibras rápidas e lentas em decúbito dorsal. 
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Figura 2 – Simulação de tosse em decúbito dorsal. 

                                              

                                             Figura 3 - Exercício de flexão plantar em primeira posição. 

 

O tratamento do grupo TMAP foi composto por três modalidades de exercícios: (a) 

exercícios respiratórios, (b) exercícios abdominais e (c) exercícios de mobilidade pélvica, todos 

os exercícios estavam associados com o TMAP. Em cada modalidade existiam progressões ao 

decorrer do treinamento. 

(a)  Exercícios respiratórios: as participantes assumiam a posição de decúbito dorsal, 

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

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

e outra sobre o abdômen (Figura 4). A progressão dessa modalidade acontecia mudando 

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

(Figura 5) e em seguida na posição de ortostatismo (Figura 6). O último nível de 

progressão foi executado na posição sentada, com uma bola suíça acomodada na região 
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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. 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 (Figura 7). A cada quatro atendimentos o paciente progredia nesta 

modalidade. 

 

 
Figura 4 – Exercício respiratório em decúbito dorsal. 

 

 

 
Figura 5 – Exercício respiratórioem sedestação. 
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Figura 6 – Exercício respiratórioem ortostatismo. 

 

 

 Figura 7 – Exercício respiratório em sedestação com auxílio da bola suíça. 

 

 

(b)  Exercícios abdominais: 

 

• Contração do transverso: nos quatro 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 (Figura 8). Nas 12 sessões restantes o 

participante executava a prancha ventral sobre o apoio dos joelhos e cotovelos (Figura 

9). Neste caso, na primeira semana o paciente tinha de sustentar a posição por cinco 

segundos, e a cada atendimento seguinte eram acrescidos cinco segundos no tempo de 

sustentação. No final da intervenção o tempo total foi de 60 segundos. Importante 
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descrever que a cada cinco segundos de prancha era solicitada a contração dos MAP, 

sendo assim, no início a paciente realizava uma contração, e ao final, 12 contrações. 

 

 

Figura 8 – Exercício de contração do transverso em decúbito dorsal. 

 

 
Figura 9 – Exercício de prancha ventral sob o apoio dos joelhos e cotovelos. 

 

• Ponte: foi realizada em decúbito dorsal e com apoio bipodal sobre a maca, a paciente 

sempre era instruída a associá-la a respiração, de maneira que ela inspire, eleve o 

quadril expirando, contraia os MAP, inspire novamente e retorne à posição inicial 

expirando. Sua progressão foi dada passando pelas posições de apoio bipodal (Figura 

10), unipodal (Figura 11) e apoio bipodal na bola suíça na altura da panturrilha (Figura 

12). 
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Figura 10 – Exercício de ponte com apoio bipodal. 

 

 

Figura 11 – Exercício de ponte com apoio unipodal. 

 

 

Figura 12 – Exercício de ponte com apoio bipodal na bola suíça (panturrilha) 

 

(c) Exercícios de mobilidade pélvica: a mobilidade pélvica foi executada em sedestação 

na bola suíça inicialmente, mobilizando no sentido da antero e retroversão (Figura 13). 

Esta fase é de conscientização e sua duração foi de apenas 4 atendimentos. A progressão 

iniciou na terceira semana, com a movimentação em ortostatismo (Figura 14) e seguida 
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pela realização em quatro apoios (Figura 15). A contração dos MAP sempre foi pedida 

na posição de retroversão. 

 

 

Figura 13 – Exercício de mobilidade pélvica em sedestação na bola suíça. 

 

 

 

Figura 14 – Exercício de mobilidade pélvica em ortostatismo. 
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Figura 15 – Exercício de mobilidade pélvica em quatro apoios. 

 

Cada exercício foi executado com duas séries de oito repetições nas primeiras quatro 

semanas, e com três séries de oito repetições nas quatro semanas finais, exceto o exercício de 

prancha. 

A intervenção no GTMAP teve uma duração de 40 minutos por sessão, onde os cinco 

minutos iniciais foram destinados para o aquecimento, e 30 minutos para execução dos 

exercícios, restando cinco minutos, que foram divididos entre os exercícios como tempo de 

descanso (um minuto de descanso entre cada exercício).  

O tratamento com gameterapia foi realizado através do vídeo game da marca Nintendo®, 

denominado Wii®, utilizando o jogo Wii Fit Plus®. Este jogo possui um acessório chamado 

Wii Balance Board®, uma balança, responsável pela interface entre máquina e sujeito 

participante. Durante os jogos as voluntárias ficaram sobre a balança, com os pés posicionados 

nos espaços indicados, como se estivesse em uma balança comum. Esta é capaz de captar 

informações como peso e centro de massa, e junto com outras informações fornecidas 

previamente, como altura e idade, foram feitas associações para recriar o paciente em um 

ambiente virtual. 

Para este estudo foram utilizados os jogos do Wii Fit Plus® do segmento equilíbrio: (a) 

Lotus Focus e (b) Peguin Slide e do segmento aeróbico: (c) Step Basic e (d) HulaHoop, na 

seguinte ordem: 

(a) Lotus Focus: este jogo foi executado de maneira que a paciente permaneceu sentada 

na balança, sem encosto no dorso, com os pés apoiados no chão e postura ereta (Figura 

16). O objetivo é manter o foco para que não se apague a chama de uma vela 

representada na tela (Figura 17). Durante todo o tempo existiu sons produzidos pelo 
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próprio jogo para dispersar a concentração de quem participava. As voluntárias foram 

orientadas a realizar a contração do MAP, controlando a estabilidade do tronco, 

evitando apagar o fogo da vela. Nas primeiras quatro semanas foram realizadas duas 

séries de oito repetições, já na quinta semana até a oitava, foram realizadas três séries 

de oito repetições, com intervalo de 30 segundos entre cada série. 

 

 

Figura 16 – Posicionamento da voluntária durante o jogo. 

 

Figura 17 – Interface do jogo Lotus Focus. 

 

(b) Penguin Slide: é adotado o mesmo posicionamento do jogo anterior (Figura 16). A 

paciente controlou o personagem de um pingüim sobre um bloco de gelo que se move 

seguindo os seus movimentos latero-laterais (Figura 18). O objetivo era coletar o maior 

número de peixes, que aparecem saltando de ambos os lados durante um minuto. 

Sentada na balança sem encosto no dorso, as participantes realizaram movimento lateral 
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da pelve para direita e esquerda. Nas primeiras quatro semanas as contrações dos MAP 

se deram em todo movimento para a direita e esquerda, totalizando uma série de oito 

repetições para cada lado. A partir da quinta semana até a oitava,as contrações dos MAP 

se deram em todo movimento para a esquerda e direita, totalizando três séries de oito 

repetições, com intervalo de 30 segundos entre cada série.  

 

 

Figura 18 – Interface do jogo Penguin Slide. 

 

(c) Step Basic: a execução do jogo consistiu na paciente em pé com os membros superiores 

ao lado do corpo (Figura 19), a mesma realizou movimentos de subida e descida da 

balança de acordo com o comando dado através da tela da televisão (Figura 20). O 

tempo estimado para a duração desse jogo foi de 2 minutos e 25 segundos; durante as 

primeiras quatro semanas as pacientes foram orientadas a realizar a contração do MAP 

a cada 10 segundos, totalizando 16 contrações. A partir da quinta semana até a oitava, 

as participantes realizaram a contração do MAP a cada cinco segundos, totalizando 24 

contrações. 
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Figura 19 – Posicionamento da voluntária durante o jogo. 

 

Figura 20 – Interface do jogo Step Basic 

 

 

(d) Hula Hoop: é adotado o mesmo posicionamento do jogo anterior, a paciente ficou em 

pé sobre a balança, com os membros inferiores alinhados com o quadril e pés paralelos, 

já os membros superiores ficaram apoiados na cintura. Trata-se de um jogo de 

arremesso de bambolês, tanto para a esquerda quanto para a direita, os arremessos só 

será viável se a paciente manter uma velocidade estável de movimento de circundação 

da pelve (Figura 21). O objetivo era coletar o maior número de bambolês, que foram 

arremessados de ambos os lados. A paciente foi orientada a realizar movimento de 

circundação com a pelve (rodar a pelve para direita e esquerda) em uma velocidade de 

moderada a alta, a fim de desencadear o processo de arremesso de bambolês. Nas 

primeiras quatro semanas as voluntárias foram orientadas a iniciar o movimento de 
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circundação da pelve para a direita e realizar a contração do MAP a cada jogada de 

bambolê, resultando em uma série de oito repetições, e logo em seguida, realizou o 

movimento de circundação da pelve para a esquerda, contraindo os MAP a cada jogada 

de bambolê, também totalizando uma série de oito repetições, o jogo teve duração de 

90 segundos. A partir da quinta semana até a oitava, as participantes realizaram o 

movimento para a direita e contraia os MAP a cada jogada de bambolê, por 180 

segundos, totalizando duas séries de oito repetições, e logo após, realizou movimento 

para esquerda e contraia os MAP a cada jogada de bambolê, por 90 segundos, 

resultando em uma série de oito repetições. 

 

                   Figura 21 – Interface do jogo Hula Hoop. 

 

A evolução do GG foi realizada pelo aumento no número das séries. Ao longo dos 

exercícios, foram visualizados na tela da televisão marcadores que são indicativos para 

contração do assoalho pélvico. 

O tratamento no GG divide seus 40 minutos de intervenção em cinco minutos iniciais de 

aquecimento citado previamente, e 30 minutos de jogos, restando cinco minutos, que foram 

divididos entre os jogos como tempo de descanso (um minuto de descanso entre cada jogo).  

Em ambos os grupos o atendimento foi individual. Além disso, as mesmas recebiam um 

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

de IU, funcionamento da bexiga e intestino, além de orientações sobre fatores de risco. 
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(3) Reavaliação 

As reavaliações foram realizadas em ambos os grupos após 16 sessões de atendimento, 

equivalentes a dois meses de intervenção. Todas as avaliações: questionários, manometria, 

teste de força muscular do assoalho pélvico e pad-test de 1h foram realizados novamente, por 

um avaliador cego, seguindo o mesmo protocolo.  

 

 

 

Figura 22 -Fluxograma do estudo de acordo com CONSORT 2010. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

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

Package for the Social Science). Inicialmente, o teste de Komolgorov-Smirnov foi utilizado 

para testar a normalidade dos dados, e o de Levene, para analisar a homogeneidade das 

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

antropométricas, ginecológicas e obstétricas foi conduzida com o objetivo de caracterizar a 

amostra. 

Para analisar se houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na avaliação 

inicial para todas as variáveis analisadas, foi utilizado o test t independente. 

De acordo com a distribuição dos dados, foi realizada uma análise de variância mista 

(ANOVA Two-Way), pelo motivo do estudo apresentar 2 grupos (GTMAP e GG), que 

realizaram 2 avaliações em momentos distintos, seguido do post-hoc de Tukey. Foram 

analisadas a interação tempo-grupo e as diferenças inter e intragrupos para as variáveis 

estudadas. A esfericidade foi testada por meio do teste de Mauchly, e caso violada, a correção 

de Greenhouse-Geisser foi utilizada.  

Os resultados foram apresentados em forma de média e desvio padrão considerando um 

nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95% para todas as medidas, além do 

tamanho do efeito (f2de Cohen) e poder estatístico. 

A análise do PGI-I foi dada através de porcentagem. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão deste estudo estão apresentados sob forma de artigo científico, 

intitulado “EFICÁCIA DO TREINAMENTO DA MUSCULATURA DO ASSOALHO 

PÉLVICO E DA GAMETERAPIA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA MISTA”, que será submetido à Revista Physiotherapy Theory and Practice de 

acordo com as normas sugeridas aos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1RLNS_pt-BRBR781BR783&q=physiotherapy+theory+and+practice&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj6_NeCg6nZAhVCipAKHVIaBOMQkeECCCQoAA
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RESUMO 

Objetivo: Comparar a eficácia do treinamento da musculatura do assoalho pélvico e da 

gameterapia no tratamento da incontinência urinária mista. Metodologia: Ensaio clínico 

randomizado e cego. Participaram do estudo 32 mulheres com idade entre 45 até 70 anos, com 

diagnóstico de IUM, divididas de forma randomizada em dois grupos: Grupo Treinamento da 

Musculatura do Assoalho Pélvico (GTMAP – n=16) e Grupo Gameterapia (GG – n=16).  As 

participantes foram avaliadas antes da intervenção e com oito semanas após, quanto à 

funcionalidade dos MAP: pressão muscular (manometria); quantidade e grau de perda urinária 

(Pad test); classificação da perda urinária (ICIQ-SF); e a avaliação da intervenção (PGI-I). 

Resultados: A média de idade da amostra foi de 50,12 (± 8,62) no GTMAP e 54,43 (± 9,96) 

no GG, a maioria possuía o ensino fundamental completo. Todas as voluntárias tinham filhos, 

não apresentavam ciclo menstruais regulares, eram ativas sexualmente e apresentavam-se com 

sobrepeso. Não houve interação tempo-grupo nem diferença estatisticamente significativa 

intergrupo na manometria, pad-test 1h e no ICIQ-SF quando comparado os dois protocolos 

(p>0,05). Conclusão: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os resultados nos dois grupos. Portanto, ambos os tratamentos se mostraram eficazes para o 

tratamento da IUM na população estudada. 

 

Palavras-chaves: fisioterapia, incontinência urinária, assoalho pélvico. 
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ABSTRACT 

Objective: Urinary incontinence is defined as any involuntary loss of urine. It affects women 

of various age groups, affecting significantly the quality of life. Methods: A randomized, blind 

clinical trial. A total of 32 women aged 45 to 70 years with the diagnosis of MUI were randomly 

divided into two groups: Pelvic Floor Muscle Training Group (PFMTG - n = 16) and Game 

Therapy Group (GG - n = 16). Participants were assessed before the intervention and eight 

weeks after, in relation to the functionality of the pelvic floor muscles: muscle pressure 

(manometry); amount and degree of urinary loss (Pad test); impact on quality of life (ICIQ-

SF); and the evaluation of the intervention (PGI-I). Results: The mean age of the sample was 

50.12 (± 8.62) in the PFMTG and 54.43 (± 9.96) in the GG, most of whom had completed 

elementary education. All volunteers had children, had no regular menstrual cycles, were 

sexually active, and were overweight. There was no intergroup-time interaction or statistically 

significant intergroup difference in manometry, pad-test 1h and ICIQ-SF when comparing the 

two protocols (p>0,05). Conclusion: No statistically significant differences were found 

between the results in the two groups. Therefore, both treatments proved to be effective for the 

treatment of IUM in the study population. 

 

 

Keywords: physical therapy, urinary incontinence, pelvic floor. 
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INTRODUÇÃO: 

O tratamento da incontinência urinária (IU) pode ser cirúrgico ou conservador. A 

abordagem cirúrgica envolve procedimentos invasivos e que podem acarretar em 

complicações, seu custo é elevado e, para algumas mulheres, podem ser contraindicados. Por 

isso, atualmente, as opções de tratamentos mais conservadores têm seu interesse aumentado 

(Rett, Simões, Herrmann e Gurgel, 2007). Assim, dependendo do tipo e da severidade da IU, 

os programas de reabilitação dos músculos do assoalho pélvico (MAP) são, geralmente, a 

primeira opção de intervenção nos tratamentos da IU em mulheres incontinentes e com fatores 

de risco associados.  

Os resultados na melhora dos sintomas da IU são expressivos e apresentam-se em até 

85% dos casos quando usados exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico (AP) (Hay-

Smith et al., 2001; Herrmann, 2003). Desta maneira, o fortalecimento dos MAP é um dos 

principais objetivos do tratamento por melhorar a força e função muscular e favorecer uma 

contração consciente e efetiva nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal, evitando 

assim as perdas urinárias (Balmforth, Mantle e Bidmead, 2006). Há também um reforço no 

mecanismo de continência urinária por melhorar o tônus e as transmissões de pressões da uretra 

(Hay-Smith et al., 2001). 

 Segundo a International Continence Society (ICS), o treinamento da musculatura do 

assoalho pélvico (TMAP) apresenta nível 1 e grau de evidência A para o tratamento da 

incontinência urinária de esforço (IUE) e incontinência urinária mista (IUM) (Abrams et al., 

2010).  Atualmente, tem sido publicado protocolos mais globalizados com enfoque no recinto 

abdomino-lombo-pélvico, apesar de ainda não haver evidência científica suficiente (Sapsford 

e Hodges, 2001; Forazzati, Palma, Herrmann e Dambros, 2008; BØ e Herbert, 2013). Essa 

abordagem tem demonstrado melhora dos mecanismos de continência e dos sintomas 

uroginecológicos, a partir da existência de coativação entre os músculos abdominais, em 

especial o músculo transverso do abdome, e os MAP  (Sapsford e Hodges, 2001; Neumann e 

Gill, 2002; Pereira et al., 2013; Bø K, 2004). 

Uma nova abordagem terapêutica tem sido utilizada em diversas aéreas da fisioterapia. 

Destaca-se a utilização da realidade virtual (RV) que objetiva simular o mundo real a partir do 

ambiente computacional, criando uma interface entre o homem e a máquina que permite a 

interação do usuário com os elementos dentro desse cenário simulado (Netto, Machado e 

Oliveira, 2002). Existem três elementos chaves que compõem a base da RV quando utilizada 

na fisioterapia, são eles: a repetição, o feedback e a motivação do paciente. Esses elementos 
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são considerados essenciais no processo para o aprendizado motor (Martín et al., 2010; Henry 

e Barret, 2010).  

A gameterapia, que é uma forma de RV, tem sido bastante utilizada atualmente devido 

as suas vantagens de aplicação, tais como: maior adesão ao tratamento, variabilidade das 

práticas por meio de jogos diferentes, utilização de feedback visual e auditivo, aspecto lúdico 

e feedfoward (Merians et al., 2002). Além disso, a criação do Avatar utilizado no ambiente 

virtual a partir das próprias características físicas do indivíduo permite uma maior identificação 

com a tarefa a ser realizada, e uma maior motivação para a prática (Netto, Machado e Oliveira, 

2002). 

Por trazer esses novos aspectos à reabilitação, a gameterapia vem sendo utilizada para 

auxiliar na reabilitação de idosos, crianças, pacientes com doenças neurológicas, pré e pós-

operatórios de cirurgias ortopédicas e cardiovasculares. No entanto, ainda há poucas 

publicações a cerca dessa nova vertente para tratamentos de IU. É importante ressaltar, que as 

disfunções do AP, como a IU, são condições que não ameaçam a vida, mas causam importante 

morbidade. Podem afetar intensamente a qualidade de vida das pacientes, causando limitações 

físicas, sociais, ocupacionais e sexuais (Samuelsson, Victor e  Tibblin, 1999). 

Diante do exposto, o presente estudo objetiva comparar a eficácia do treinamento da 

musculatura do assoalho pélvico e da gameterapia no tratamento da incontinência urinária 

mista. 

 

 

METODOLOGIA: 

Foi realizado um estudo do tipo ensaio clínico randomizado e cego no Laboratório 

Multiprofissional de Pesquisas Clínica e Epidemiológica (PESQCLIN)/ Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), na cidade de Natal/RN. A coleta ocorreu no período de julho de 2016 

a julho de 2017. 

A amostra foi composta por 32 mulheres com IUM divididas igualmente em dois 

grupos: GTMAP (grupo treinamento da musculatura do assoalho pélvico) e GG (grupo 

gameterapia). As voluntárias foram alocadas aleatoriamente por meio do site 

randomization.com. O tamanho da amostra foi resultado de um procedimento de amostragem 

do tipo probabilístico feito pela fórmula de Miot (2011), usando o erro de 1,96 (5%), valor de 
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erro β de 0,84 (20%) e a diferença mínima entre as médias foi dada por meio de um estudo 

piloto, através da manometria dos MAP de treze pacientes com IUM do ambulatório de 

urologia do HUOL.   

Foram inclusas na pesquisa mulheres com idade entre 45 e 70 anos, que não possuíssem 

hímen intacto, não realizassem exercícios para os MAP, não fizessem uso de terapia de 

reposição hormonal (TRH) no mínimo há três meses e não apresentassem diagnóstico de 

diabetes, doenças neurológicas ou história pregressa de epilepsia. Foram excluídas aquelas que 

apresentaram valor menor que 1g no Pad-test e valor nulo no International Consultation on 

Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), que apresentaram prolapso de nível III 

ou IV de acordo com o sistema de graduação Halfway (Baden-Walker), aquelas incapazes de 

compreender comandos verbais simples ou que não acataram as orientações fornecidas durante 

a avaliação, 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, mulheres com presença de infecção vaginal ou urinária, relato de dor 

insuportável durante a avaliação ginecológica, mais de 20% de faltas no período de intervenção 

e decidiram não continuar na pesquisa e/ou retiraram seu consentimento. 

A coleta de dados aconteceu em três etapas: 

(1) Avaliação inicial: 

A ficha de avaliação conteve informações de dados gerais e sociodemográficos. Foram 

coletados dados sobre doenças pré-existentes, uso de medicação nos últimos três meses e 

hábitos de vida, além da história uroginecológica, obstétrica e sexual atual. No exame físico 

foram colhidos à altura e o peso. Foram também aplicados os seguintes questionários 

International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) e Patient 

Global Impression of Improvement (PGI). Para a realização do exame ginecológico foi 

utilizado a manometria e o pad test 1h. 

O ICIQ-SF é um questionário simples, breve e auto administrável, que classifica a perda 

urinária. Foi traduzido e validado para a língua portuguesa por Tamanini et al. (2004) É 

composto por quatro questões que avaliam a frequência, a gravidade e o impacto da IU, além 

de um conjunto de oito itens de autodiagnostico 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.  A classificação da perda urinária é dividida em: nenhum 
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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) (Ricceto, Palma e Tarazona, 2005). 

OPGI-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 pior (Yalcin e Bump, 2003). 

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

PeritronTM modelo 9300AV. Para a realização desse exame ginecológico, a paciente foi 

orientada a esvaziar a bexiga inicialmente e foi adotada posição de litotomia.  A pressão gerada 

pela MAP é percebida através de um sensor (sonda) cônico, introduzido no canal vaginal. O 

valor é dado em cmH2O. Para realizar o exame, 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 três 

contrações máximas do AP, com intervalo de 30 segundos entre elas (Barbosa et al., 2009), 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 tentativas (Da Roza et al., 2013). 

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 executasse 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 severas (Sand e Dmochowski, 2002).  

 

 

(2) Intervenção: 

Foram realizados dois atendimentos por semana durante oito semanas seguidas, 

totalizando 16 dias de tratamento em ambos os grupos, com duração de 40 minutos por sessão. 

Nos dois grupos, os cinco minutos iniciais eram de aquecimento para os MAP, com exercícios 
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que preparam a musculatura para o treinamento seguinte. Nas oito primeiras sessões, foram 

realizadas cinco contrações rápidas e cinco contrações lentas sustentadas por três segundos da 

MAP, três simulações de tosse associado à contração do AP com a paciente em decúbito dorsal 

e flexão de quadril e joelhos, além de oito flexões plantares, também associado à contração do 

AP - paciente em pé com rotação externa de quadril. Nas outras oito sessões as contrações 

rápidas e lentas permaneciam em mesmo número, enquanto que as simulações de tosse 

passaram a ser cinco e as flexões plantares em primeira posição eram 12. O tempo de repouso 

entre cada exercício foi de 1 minuto. 

Em ambos os grupos o atendimento foi individual. Além disso, as mesmas recebiam 

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

tipos de IU, funcionamento da bexiga e intestino, além de orientações sobre fatores de risco. 

a. TMAP 

O tratamento do GTMAP foi composto por três modalidades: exercícios respiratórios, 

exercícios abdominais e exercícios de mobilidade pélvica, todos associados com a contração 

do AP. Em cada modalidade houve progressões ao longo do treinamento. Cada exercício foi 

realizado com duas séries de oito repetições nas primeiras quatro semanas, e com três séries de 

oito repetições nas últimas quatro semanas. O tempo de descanso entre cada exercício foi de 1 

minuto. (ANEXO 1). 

b. Gameterapia 

O tratamento do GG foi realizado através do vídeo game da marca Nintendo®, 

denominado Wii®, utilizando o jogo Wii Fit Plus®. Este jogo possui um acessório chamado 

Wii Balance Board®, uma balança, responsável pela interface entre máquina e participante. 

Durante os jogos as voluntárias ficaram sobre a balança, esta é capaz de captar informações 

como peso e centro de massa, e junto com outras informações fornecidas previamente, como 

altura e idade, foram feitas associações para recriar o paciente em um ambiente virtual. 

Para este estudo foram utilizados os jogos do Wii Fit Plus® do segmento equilíbrio: 

Lotus Focus e Peguin Slide e do segmento aeróbico: Step Basic e Hula Hoop. Cada jogo foi 

realizado com duas séries de oito repetições nas primeiras quatro semanas, e com três séries de 

oito repetições nas últimas quatro semanas. O tempo de descanso entre os jogos foi de 1 minuto 

(ANEXO 2). 

 

 



 
 

8 
 

(3) Reavaliação: 

As reavaliações foram realizadas em ambos os grupos após 16 sessões de atendimento, 

equivalentes a dois meses de intervenção. Todas as avaliações: questionários, manometria dos 

músculos do assoalho pélvico e pad-test de 1h foram realizadas novamente, por um avaliador 

cego, seguindo o mesmo protocolo.  

Aspectos éticos 

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

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) sendo aprovado sob o protocolo 

de número 1.438.219. Todas participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O projeto foi cadastrado na plataforma virtual Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos – ReBEC –  UTN: U1111-1179-5886 (http://www.ensaiosclinicos.gov.br/). 

Análise estatística 

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

(Statistical Package for the Social Science). Inicialmente, o teste de Komolgorov-Smirnov foi 

utilizado para testar a normalidade dos dados, e o de Levene, para analisar a homogeneidade 

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

antropométricas, ginecológicas e obstétricas foi conduzida com o objetivo de caracterizar a 

amostra. 

Para analisar se houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na 

avaliação inicial para todas as variáveis dependentes analisadas, foi utilizado o test t 

independente. 

 

 De acordo com a distribuição dos dados, foi realizada uma análise de variância mista 

(ANOVA Two-Way), pelo motivo do estudo apresentar 2 grupos (GTMAP e GG), que 

realizaram 2 avaliações em momentos distintos, seguido do post-hoc de Tukey. Foram 

analisadas a interação tempo-grupo e as diferenças inter e intragrupos para as variáveis 

estudadas. A esfericidade foi testada por meio do teste de Mauchly, e caso violada, a correção 

de Greenhouse-Geisser foi utilizada.  

Os resultados desse estudo foram apresentados em forma de média e desvio padrão 

considerando um nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95% para todas as 

medidas, além do tamanho do efeito (f2de Cohen) e poder estatístico. A análise do PGI-I foi 

dada através de porcentagem. 
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RESULTADOS 

Participaram do estudo 32 voluntárias, sendo analisada toda a amostra por não ter 

ocorrido nenhuma desistência. Ao traçar o perfil sociodemográfico, características 

ginecológicas e obstétricas, além dos hábitos de vida da população estudada, observou-se que 

a média de idade da amostra foi de 52 anos, a maioria possuía o ensino fundamental completo, 

possuía em média três filhos - em sua maior parte procedentes de parto por via vaginal, a 

maioria não apresentava ciclo menstruais regulares, apresentava-se com sobrepeso, eram 

sedentárias e relataram ser ativas sexualmente (Tabela 1). 

 

Inserir Tabela 1 

 

A Tabela 2 demonstra que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos na avaliação inicial para todas as variáveis analisadas.  

 

Inserir Tabela 2 

 

Observou-se que não houve interação tempo-grupo nem mesmo diferenças 

estatisticamente significativas intergrupos nas análises da manometria, pad-test 1h e ICIQ-SF 

(p<0,05) (Tabela 3). 

 

Inserir Tabela 3 

 

Em relação à avaliação intragrupo em ambas as intervenções, observou-se que houve 

diferença estatística na manometria (F1,30 = 19,874; p = 0,000; f = 0,80; Power = 0,99), no pad-

test 1h (F1,30 = 45,531; p = 0,000; f = 1,29; Power = 1,00), bem como no ICIQ-SF (F1,30 = 

25,285; p = 0,000; f = 0,93; Power = 0,99). 

No que se refere ao PGI-I, 93,8% das voluntárias do GTMAP referiram estar “muito 

melhor ou melhor”, enquanto que 81,3% do GG referiram estar “muito melhor ou melhor”, 

com relação às queixas urinárias quando comparadas ao início. 
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DISCUSSÃO 

 Este estudo buscou comparar a eficácia do treinamento da musculatura do assoalho 

pélvico e da gameterapia no tratamento da incontinência urinária mista. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis analisadas entre os grupos. 

 Antes e após as respectivas intervenções foi avaliada a pressão da musculatura do AP 

por meio da manometria, o qual demonstrou que não houve diferença significativa intergrupo 

(p<0,05). Porém, ambos os grupos apresentaram uma melhora significativa (p=0,00); o grupo 

GTMAP demonstrou um aumento da pressão do AP de 28,75% e o GG um aumento de 16,74% 

após a intervenção. 

Um recente estudo, apresentou pela primeira vez uma escala de classificação com 

valores padrões da manometria, feita por meio do equipamento PeritronTM. De acordo com a 

escala proposta, valores entre 7,5 a 14,5 cmH2O correspondem a uma pressão muito fraca; 

14,6 a 26,5 cmH2O - fraca; 26,6 a 41,5 cmH2O - moderada; 41,6 a 60,5 cmH2O – boa e valores 

acima de 60,6 cmH2O correspondem a uma forte pressão. Baseado nesse estudo, podemos 

afirmar que as intervenções propostas fizeram com que as pressões do AP em ambos os grupos 

passassem de fraca para moderada (Ângelo PH et al., 2017).   

 De acordo com (Herderschee et al., 2011; Sherburn et al., 2011; Madill, Pontbriand, 

Tang e Dumoulin, 2013) o fortalecimento dos MAP é um tratamento efetivo para mulheres 

com IU; que leva à redução dos sintomas uroginecológicos devido ao fortalecimento dos MAP, 

aumento da pressão de fechamento uretral e melhora do suporte dos órgãos pélvicos. O TMAP 

tem como objetivo aumentar a força dos MAP em resposta ao aumento da pressão intra-

abdominal e suprimir a urgência, melhorando dessa forma os sintomas da IUM (Miller, Ashton 

e De Lancey, 1998; Burgio, Pearce e Lucco 1989). 

 Considerando a composição histológica dos MAP, com aproximadamente 70% de 

fibras do tipo I (fibras lentas, responsáveis pelo mecanismo de sustentação dos órgãos pélvicos) 

e 30% de fibras do tipo II (fibras rápidas - responsáveis pelo fechamento uretral durante as 

atividades que desencadeiam aumento de pressão intra-abdominal) (Bourcier e Bonde, 1991) 

igualmente importantes para a manutenção da continência urinária (Marques, Stothers e 

Macnab, 2010), ambos os treinamentos aplicados nesse estudo abordaram a função muscular 

dos dois tipos de fibras. 
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 Neste trabalho, ambos os treinamentos apresentaram enfoque no recinto abdomino-

lombo-pélvico, principalmente a gameteapia, uma vez que foi realizado com as participantes 

sentadas e em pé sobre a plataforma Wii balance board, o que exigia a realização de 

movimentos pélvicos globalizados, ou seja, movimentos de retroversão, anteversão, inclinação 

latero-lateral e circundução. Além dos movimentos recrutarem todos os músculos desse 

recinto, as participantes apresentavam-se motivadas em vencer os obstáculos dos jogos virtuais 

selecionados e realizavam de forma lúdica e divertida, inúmeras contrações da musculatura 

envolvida. 

O TMAP incentivou as participantes a realizar várias séries de contrações rápidas e 

sustentadas da MAP a partir de diferentes posturas. Adicionalmente, havia exercícios de 

respiração diafragmática, exercícios de ativação da musculatura abdominal, principalmente o 

transverso do abdome e exercícios de mobilidade pélvica.  Isso sugere que os dois programas 

de treinamento solicitavam a contração dos MAP de forma direta, bem como de forma indireta, 

associada a contração ativa do transverso do abdome. 

 Junginger et al. (2010) relatam que devem ser incentivadas tentativas de coordenar as 

ações entre os músculos abdominais e os MAP, nos processos de reabilitação. Os autores ainda 

acrescentam que o treinamento de contrações do músculo transverso do abdome também deve 

ser aplicado para aumentar a consciência e percepção dos MAP (Junginger, Baessler, Sapsford 

e Hodges, 2010; Kamel, Thabeth, Tantawy e Radwan, 2011). Estudos recentes afirmam que 

TMAP bem-sucedidos requerem uma abordagem multidimensional do corpo humano, 

podendo-se associar outras modalidades de atividade física, tal como foi adotado na 

gameterapia (Marques, Stothers e  Macnab, 2010; Talasz, Kalchschmid, Kofler e lechleitner, 

2012). 

Esse estudo demonstrou que exercícios com enfoque no recinto abdomino-lombo-

pélvico são capazes de promover o fortalecimento dos MAP, melhorando sua funcionalidade, 

bem como os exercícios tradicionais de TMAP. Corroborando o nosso estudo, Kamel et al. 

(2012) encontraram melhora significativa na pressão dos MAP avaliado pelo manometro 

vaginal após programa de treinamento de músculos abdominais. Os autores explicam que os 

músculos abdominais atuam indiretamente na ativação dos MAP, mantendo sua coordenação, 

suporte, endurance e força muscular. E acrescentam ainda que o recrutamento dos músculos 

transverso do abdome e oblíquo interno leva à ativação dos MAP, atuando como parte de uma 

unidade abdomino-pélvica integrada (Madill e McLean, 2006; Pereira et al., 2013; Kamel, 

Thabeth, Tantawy e Radwan 2012). 
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 Quanto as perdas urinárias, o presente estudo verificou-se uma melhora significativa da 

IU avaliada pelo pad-test de 1h em ambos os grupos. Ao comparar o antes e o depois da 

intervenção, percebemos que houve uma diminuição nos dois grupos (p=0,00). O GTMAP 

apresentou uma diminuição de 84,75%, enquanto que o GG apresentou uma diminuição de 

78.01% de perdas urinárias. Importante ressaltar que ambos os grupos obtiveram média final 

menor que 1g, o que de acordo com a ICS, é considerado como continente. Sugere-se desse 

modo, que ambos os protocolos podem ser utilizados para cura ou melhora da IUM. A 

utilização do pad-test demonstra ser uma forma de medida simples, prática e rápida para 

quantificação da perda de urina, e pode avaliar efetivamente o resultado de uma intervenção 

(Goode, Burgio e Richter, 2010). 

Na avaliação da classificação da perda urinária através do ICIQ-SF em ambos os grupos 

de intervenção, observamos que não houve diferença estatística entre eles (p<0,05). Porém, foi 

visto que o GTMAP apresentou uma diminuição de 89,97% e o GG uma redução de 92,36%, 

havendo desse modo, uma diferença estatisticamente significativa intragrupo (p=0,00). Os 

resultados mostraram que os dois grupos da intervenção reduziram em torno de 5 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-SF (Nystrom, Sjostrom e Stenlund, 

2015) 

 De acordo com Dumoulin et al. (2014), mulheres tratadas com qualquer tipo de 

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

melhor QV, apresentar menos episódios de perda urinária por dia e menor perda de urina 

baseado no pad-test 1h.  Essa informação corrobora com os achados da nossa pesquisa 

(Dumoulin  e Hay-Smith, 2014) 

 Desse modo, os tratamentos propostos apresentaram boa aceitação, não havendo 

nenhuma desistência, fácil aplicabilidade e demonstrou-se efetivo para o aumento da pressão 

dos MAP e da redução dos sintomas urinários; refletindo na melhora da funcionalidade dos 

MAP em mulheres com IUM. Além disso, pode-se acrescentar que a gameterapia se equipara 

a intervenção do TMAP referente a tais aspectos, podendo ser associada como técnica utilizada 

na prática clínica em uroginecologia, em populações semelhantes à deste estudo. 

 Embora este estudo seja limitado pela falta de um grupo controle, há certamente muitos 

pontos positivos, um dos mais importantes foi o alto nível de satisfação das participantes com 

as intervenções, no qual foi visto pelo PGI-I, onde as voluntárias referiram melhora acima de 
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80% em ambos os tratamentos adotados. Desta forma, salientamos a necessidade de novos 

estudos que impliquem na utilização de diferentes protocolos com relação à população alvo e 

a duração do treinamento, assim como um follow-up, para verificação da manutenção dos 

resultados obtidos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os resultados 

nos dois grupos. Desse modo, ambas as intervenções se mostraram eficazes para o tratamento 

da IUM na população estudada.  

 

Agência de Desenvolvimento 

Coordenação Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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ANEXOS 1 – Esquema de progressão: tratamento em semanas do Grupo de Treinamento da 

Musculatura do Assoalho Pélvico (GTMAP). 

 

 

Semana Aquecimento 

TMAP + 

Exercício de 

respiração 

TMAP + Exercício 

Abdominal 

TMAP + Exercício de 

mobilidade pélvica 

1 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

3 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

8 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição:  

Supina  

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 16 

Posição: Supina 

 

Ação: 

Contração da MAP 

associada à contração 

transverso 

 

Total de contração: 16 

 

Ação: Contração da 

MAP associada a ponte 

apoio bipodal 

 

Total de contração: 16 

Posição: Sentada na 

bola Suíça 

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

Total de contração: 

16 

2 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

3 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

8 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição:  

Supina  

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 16 

Posição: Supina 

 

Ação: 

Contração da MAP 

associada a contração 

transverso 

 

Total de contração: 16 

 

Ação: Contração da MAP 

associada a ponte apoio 

bipodal 

 

Total de contração: 16 

Posição: Sentada na 

bola Suíça 

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

Total de contração: 

16 

 

3 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

3 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

8 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição: 

Sentado 

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 16 

 

Posição: Prancha 

 

Ação: Manutenção da 

postura de prancha 

  

Tempo de 

sustentação/contrações: 

5º sessão:  5 seg / 1 

6º sessão:  10 seg / 2 

 

Posição: Supina 

 

Ação: Contração da MAP 

associada a ponte apoio 

unipodal 

 

Total de contração: 16 

 

Posição: Em pé 

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

Total de contração: 

16 
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4 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

3 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

8 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição:  

Sentado 

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 16 

Posição: Prancha 

 

Ação: Manutenção da 

postura de prancha 

 

Tempo de 

sustentação/contrações: 

7º sessão: 15 seg / 3 

8º sessão:  20 seg / 4 

 

Posição: Supina 

 

Ação: Contração da MAP 

associada a ponte apoio 

unipodal 

 

Total de contração: 16 

Posição: Em pé 

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

Total de contração: 

16 

5 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

5 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

12 flexões plantares 

em pé associadas a 

MAP 

Posição:  

Em pé 

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 24 

Posição: Prancha 

 

Ação: Manutenção da 

postura de prancha 

 

Tempo de 

sustentação/contrações: 

9º sessão:  25 seg / 5 

10º sessão:  30 seg / 6 

 

Posição: Supina 

 

Ação: Contração da MAP 

associada a ponte apoio 

bipodal na bola suíça 

 

Total de contração: 24 

Posição: Em pé 

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

 

 

Total de contração: 

24 
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Legenda: MAP – Músculos do Assoalho Pélvico. TMAP – Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico; 

Seg – segundos.  

 

 

 

 

 

 

6 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

5 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

12 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição:  

Em pé 

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 24 

Posição: Prancha 

 

Ação: Manutenção da 

postura de prancha 

 

Tempo de 

sustentação/contrações: 

11º sessão:  35 seg / 7 

12º sessão:  40 seg / 8 

 

Posição: Supina 

 

Ação: Contração da MAP 

associada a ponte apoio 

bipodal na bola suíça 

 

Total de contração: 24 

Posição: Quatro Apoio  

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

Total de contração: 

24 

7 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

5 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

12 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição:  

Sentado com 

apoio da bola 

Suíça 

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 24 

Posição: Prancha 

 

Ação: Manutenção da 

postura de prancha 

 

Tempo de 

sustentação/contrações: 

13º sessão:  45 seg / 9 

14º sessão:  50 seg / 10 

 

Posição: Supina 

 

Ação: Contração da MAP 

associada a ponte apoio 

bipodal na bola suíça 

 

Total de contração: 24 

Posição: Quatro Apoio  

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

Total de contração: 

24 

8 Contrações da MAP 

(5 contrações 

rápidas e 5 lentas) 

5 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

12 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição:  

Sentado com 

apoio da bola 

Suíça 

 

Ação: 

Padrão 

diafragmático 

 

Total de 

contração: 24 

Posição: Prancha 

 

Ação: Manutenção da 

postura de prancha 

 

Tempo de 

sustentação/contrações: 

15º sessão:  55 seg / 11 

16º sessão:  60 seg / 12 

 

 

Posição: Supina 

 

Ação: Contração da MAP 

associada a ponte apoio 

bipodal na bola suíça 

 

Total de contração: 24 

Posição: Quatro Apoio  

 

Ação: Mobilidade 

pélvica 

 

Total de contração: 

24 
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ANEXOS 2 – Esquema de progressão: tratamento em semanas do Grupo Gameterapia (GG) 

 

Semana Aquecimento Lotus Focus Penguin Slide Step Hula Hoop 

  Objetivo: 

  manter o foco 

para que não se 

apague a chama de 

uma vela 

representada na 

tela. 

Objetivo: 

coletar o maior 

número de peixes 

que saltam em 

ambos os lados. 

 

Objetivo: 

realizar 

movimentos de 

subida e descida 

da balança de 

acordo com o 

comando da tela. 

Objetivo: 

 coletar o maior 

número de arcos 

arremessados em 

ambos os lados. 

 

1 a 4 Contrações da 

MAP (5 

contrações rápidas 

e 5 lentas) 

3 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

8 flexões plantares 

em pé associadas à 

MAP 

Posição: 

 Sentada.  

 

Ação: 

 Contração da 

MAP, controlando 

a estabilidade do 

tronco.   

 

Total de 

contração: 16  

 

Posição: 

 Sentada na 

balança. 

 

Ação: 

Contração do 

assoalho pélvico 

associada a 

mobilidade 

pélvica.   

 

Total de 

contração: 16 

 

Posição: 

Em pé na balança.  

 

Ação: 

Contração dos 

MAP associado a 

subida e descida 

do step. 

 

 

Total de 

contração: 16 

 

Posição: 

Em pé na balança.  

 

Ação: 

Contração dos 

MAP associado a 

mobilidade 

pélvica. 

 

Total de 

contração: 16 

5 a 8 Contrações da 

MAP (5 

contrações rápidas 

e 5 lentas) 

5 tosses associadas 

a contração da 

MAP 

12 flexões 

plantares em pé 

associadas à MAP 

Posição: 

Sentada.  

 

Ação: 

 Contração da 

MAP, controlando 

a estabilidade do 

tronco. 

 

Total de 

contração: 24  

 

Posição: 

 Sentada. 

 

Ação: 

Contração do 

assoalho pélvico 

associada a 

mobilidade 

pélvica.   

 

Total de 

contração: 24 

 

Posição: 

Em pé na balança.  

 

Ação: 

Contração dos 

MAP associado a 

subida e descida 

do step. 

 

Total de 

contração: 24 

 

Posição: 

Em pé na balança.  

 

Ação: 

Contração dos 

MAP associado a 

mobilidade 

pélvica. 

 

Total de 

contração: 24 

Legenda:MAP –  Músculos do Assoalho Pélvico; seg – segundos; min – minutos. 
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TABELAS  

Tabela 1- Caracterização sociodemográfica, ginecológica, obstétrica e de hábitos de vida da amostra 

(n=32). 

Variáveis GTMAP (n=16) GG (n=16) P valor 

Variáveis Sociodemográficas    

Idade 50,12 ± 8,62 54,43 ± 9,96 0,20 

IMC 28,72 ± 3,79 26,43 ± 3,61 0,96 

Escolaridade    

    Fundamental incompleto 31,2% 31,2%  

    Fundamental completo 18,8% 18,8%  

    Médio completo 25,0% 43,7%  

    Superior completo 25,0% 6,3%  

Estado Civil    

    Solteira sem união estável 6,3% 12,5%  

    Solteira com união estável 18,7% 12,5%  

    Casada 68,7% 31,3%  

    Viúva 0% 6,3%  

    Divorciada 6,3% 37,4%  

Religião    

    Católica 60,0% 93,7%  

    Evangélica 40,0% 6,3% 

 

 

 

 

Variáveis Ginecológicas e Obstétricas    

Número de gestações 3,18 ± 1,68 3,06 ± 0,99 0,80 

Tipo de parto    

    Normal 81,3% 50,0%  

    Cesárea 0% 18,7%  

    Normal e Cesárea 18,7% 31,3%  

Ciclo menstrual regular    

    Sim 43,7% 31,3%  

    Não 56,3% 68,7% 

 

 

 

Ativa sexualmente 

   

    Sim 68,7% 56,3%  

    Não 

 

 

31,3% 43,7%  
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Variáveis de Hábitos de Vida    

Sedentária    

    Sim 62,2% 43,7%  

    Não 37,8% 56,3%  

Análise descritiva (frequências, média e desvio padrão) não houve diferença intergrupos na avaliação inicial 

(p>0,05).  Legenda: GTMAP – Grupo Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico; GG – Grupo 

Gameterapia.  
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Tabela 2 - Comparação entre as médias (± desvio padrão) da avaliação inicial de todas as variáveis 

dependentes analisadas nos dois grupos. 

 

Variáveis 

GTMAP 

(n=16) 

GG 

(n=16) 

P valor 

Manometria (cmH2O) 23,45 ± 12,20 26,23 ± 14,62 0,56 

Pad-Test 1h (g) 2,69 ± 1,94 2,32 ± 1,18 0,75 

ICIQ-SF 12,00 ± 3,98 15,62 ± 3,34 0,30 

    

Teste t independente, demonstrando que não houve diferença intergrupos na avaliação inicial (p>0,05).  

Legenda:GTMAP – Grupo Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico; GG – Grupo Gameterapia; ICIQ-

SF – International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form.  
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Tabele 3 - Média (± desvio padrão) e efeitos das variáveis dependentes avaliadas antes e após a intervenção nos dois grupos. 

 

Variáveis 

GTMAP 

(n=16) 

GG 

(n=16) 

 

Efeitos 

 Antes Depois Antes Depois  

 

 

Manometria (cmH2O) 

 

 

23,45 ± 12,20 

 

 

32,91 ± 12,13 

 

 

26,23 ± 14,62 

 

 

31,50 ± 12,08 

 

Interação (F1,30 = 1,607; p = 0,215; f 2 = 0,23;  

power = 0,23) 

Intergrupo (F1,30 = 0,027; p = 0,871; f 2= 

0,03; power = 0,05) 

 

 

Pad-Test 1h (g) 

 

2,69 ± 1,94 

 

0,41 ± 0,20 

 

2,32 ± 1,18 

 

0,51 ± 0,31 

Interação (F1,27 = 0,477; p = 0,496; f 2= 0,13; 

power = 0,10) 

Intergrupo (F1,27 = 0,112; p = 0,740; f 2 = 

0,06; power = 0,06) 

 

 

ICIQ-SF 

 

12,00 ± 3,98 

 

6,33 ± 5,00 

 

15,62 ± 3,34 

 

8,12 ± 7,47 

Interação (F1,29 = 0,489; p = 0,489; f 2= 0,13; 

power = 0,10) 

Intergrupo (F1,29 = 4,070; p = 0,053; f 2= 

0,37; 

power = 0,49)) 

      

ANOVA Two-Way mista, demonstrando que não houve interação tempo-grupo e diferença estatisticamente significativa intergrupo em nenhuma das análises (p<0,05). 

Legenda:GTMAP – Grupo Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico; GG – Grupo Gameterapia; ICIQ-SF - International Consultation on Incontinence Questionnaire 

- Short Form.  
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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, principalmente no 

que se refere a criação de intervenções para tratamentos dos diversos tipos de IU. 

É importante que o profissional fisioterapeuta esteja atualizado sobre as modalidades de 

intervenções para a reabilitação do AP e que possam dispor dos conhecimentos para a aplicação 

clínica. 

Apesar deste trabalho não ter identificado diferenças significativas quanto as duas 

modalidades de intervenções, foi possível identificar que cada tipo de tratamento aplicado 

mostrou diferença significativa após 16 atendimentos, ou seja, houve melhora /cura da IU. 

A intervenção por meio de jogos, gameterapia, apresentou-se de forma lúdica, objetivando 

a reabilitação como também a possibilidade de atingir /finalizar o jogo proposto. Vale ressaltar 

que todas as pacientes deste grupo compreenderam que o objetivo principal era a reabilitação 

da musculatura do AP. 

Além do aspecto cientifico, os resultados deste trabalho também apresenta um impacto 

social positivo, visto que as pacientes com IU poderão ser beneficiadas com as intervenções 

propostas. 

Ao fim deste trabalho, é almejado a continuação de pesquisas envolvendo treinamento da 

MAP com a finalidade de atualizar e aperfeiçoar as técnicas já aplicadas.
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

GRUPO TREINAMENTO DA MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

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

para incontinência urinária de mista através do treinamento da musculatura do assoalho 

pélvico e da gameterapia – Wii fitplus®”, que tem como pesquisadora responsável Lívia 

Oliveira Bezerra. 

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 avaliar a musculatura do assoalho pélvico e a eficácia de 

um protocolo de tratamento fisioterapêutico da incontinência urinária mista através do 

treinamento da musculatura do assoalho pélvico e da gametarapia - Wii fitplus®, além da 

qualidade de vida das mulheres incontinentes antes e após o tratamento. Os resultados 

desta pesquisa contribuirão para um melhor entendimento no tratamento dos músculos do 

assoalho pélvico (períneo). Caso decida aceitar este convite, você será submetida aos 

seguintes procedimentos: aplicação da ficha de avaliação, questionários, manometria 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. 
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Você participará de um grupo de tratamento para incontinência urinária (perda 

involuntária de urina) com intervenção dotreinamento da musculatura do assoalho 

pélvico. Ocorrerão duas sessões de tratamento individual por semana, totalizando 16 

atendimentos, com duração de 40 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 de pulos na cama elástica. 

A intervenção do treinamento da musculatura do assoalho pélvico 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 8 

minutos. 

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 
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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 

Lívia Oliveira Bezerra no telefone (84) 99121-6814. 

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, telefone 3342-5003.  

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

pesquisador responsável Lívia Oliveira Bezerra. 

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 “Eficácia de um tratamento para incontinência urinária de mista através 

treinamento da musculatura do assoalho pélvico e da gameterapia – Wii fitplus®”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
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_____________________________________________ 

Participante da pesquisa: 

Nome: 

RG:  

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Eficácia de um tratamento para 

incontinência urinária de esforço através da cinesioterapia e da gameterapia – Wii 

fitplus®”, 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. 

 

 

__________________________________ 

Lívia Oliveira Bezerra 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Pesquisadora responsável 

CREFITO: 213065-F 

  

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

GRUPO GAMETERAPIA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

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

para incontinência urinária mista através do treinamento da musculatura do assoalho 

pélvico e da gameterapia – Wii fitplus®”, que tem como pesquisadora responsável Lívia 

Oliveira Bezerra. 

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 avaliar a musculatura do assoalho pélvico e a eficácia de 

um protocolo de tratamento fisioterapêutico da incontinência urinária mista através do 

treinamento da musculatura  do assoalho pélvico e da gametarapia - Wii fitplus®, além 

da qualidade de vida das mulheres incontinentes antes e após o tratamento. Os resultados 

desta pesquisa contribuirão para um melhor entendimento no tratamento dos músculos do 

assoalho pélvico (períneo). Caso decida aceitar este convite, você será submetida aos 

seguintes procedimentos: aplicação da ficha de avaliação, questionários, manometria  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. 

Você participará de um grupo de tratamento para incontinência urinária (perda 

involuntária de urina) com intervenção em gameterapia. Ocorrerão duas sessões de 
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tratamento individual por semana, totalizando 16 atendimentos, com duração de 40 

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 de pulos na 

cama elástica. 

A intervenção com gameterapia será realizada através do vídeo game da marca 

Nintendo®, denominado Wii®, utilizando o jogo Wii Fit Plus®. Este jogo possui um 

acessório chamado Wii Balance Board®, uma balança, responsável pela interface entre 

máquina e sujeito participante. O jogo Wii Fit Plus® apresenta uma variedade de 

exercícios divididos em 5 categorias: Força, Yoga, aeróbicos equilíbrio e treino avançado. 

Para este estudo serão utilizados os jogos do segmento “equilíbrio e aeróbicos” na 

seguinte ordem: Lotus Focus; Penguin Slide; Hula Hoop; Step. Cada jogo deverá 

obedecer ao tempo de 8 min de execução. 

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. Além disso, pode acontecer tontura decorrente dos jogos de 

realidade virtual, para tanto, a voluntária será excluída da pesquisa e encaminhada para o 

tratamento convencional no setor de Fisioterapia. 

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 
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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 

Lívia Oliveira Bezerra no telefone (84) 99121-6814. 

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, telefone 3342-5003.  

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

pesquisador responsável Lívia Oliveira Bezerra. 

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 “Eficácia de um tratamento para incontinência urinária mista através do 

treinamento da musculatura do assoalho pélvico e da gameterapia – Wii fitplus®”,  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: 

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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Nome: 

RG:  

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Eficácia de um tratamento para 

incontinência urinária mista através do treinamento da musculatura do assoalho pélvico 

e da gameterapia – Wii fitplus®”, 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. 

 

__________________________________ 

Lívia Oliveira Bezerra 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Pesquisadora responsável 

CREFITO: 213065-F 
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APÊNDICE C – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

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 

- Resistência 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: 
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- 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 Número _____  

Parto Normal () Sim () Não Número _____  

Episiotomia () Sim () Não Número _____  

Parto a fórceps () Sim () Não Número _____ 

Parto a vácuo () Sim () Não Número _____ 

Parto Cesárea () Sim () Não Número _____ 

Aborto  () Sim  () Não Número _____  

 

 

Ciclo Menstrual: DUM ____________________ 

() Regular () Irregular 

  () Amenorreia  Tempo: ________ 

  () Oligomenorréia  Tempo: ________ 

  () Polimenorréia  Tempo: ________ 

Dias de fluxo menstrual DUM ____________________ 

 

História da menopausa: 

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: ______ 
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 - 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: ______ 

- Poliúria   () 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 () freqüentemente 

() 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  _________ (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 
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Palpação da MAP – Escala de Oxford 

() 0Ausência de resposta muscular 

() 1Esboço de contração não-sustentada 

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

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

examinador com pequena elevação cranial da parede vaginal 

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

sínfise púbica 

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

púbica  

 

Manometria (cmH2O) 

1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – ICIQ-SF 
 

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 frequência 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 
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                                                                                                                      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 

“Obrigado por você ter respondido às questões” 
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ANEXO II – 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 

 


