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RESUMO  

Introdução: o câncer de próstata é a neoplasia maligna mais comum entre os 

homens. Esta neoplasia pode ser diagnosticada através do exame de toque retal e 

também pela quantificação do Antígeno Prostático Específico realizada através da 

coleta de sangue. Um dos métodos de tratamento mais indicados é a cirurgia de 

Prostatectomia Radical (PR), no entanto esse procedimento pode ocasionar 

Incontinência Urinária (IU). Desse modo, intervenções fisioterapêuticas realizadas no 

pós-operatório podem contribuir para a reativação da musculatura do assoalho pélvico 

(MAP) proporcionando aos pacientes uma recuperação com menor risco de sequelas. 

Objetivo: Identificar quais são os protocolos fisioterapêuticos utilizados na 

reabilitação da IU pós PR e comparar as intervenções mais utilizadas e mais efetivas. 

Método: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, baseada no método 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), 

realizada através da busca de estudos clínicos que abordassem sobre a atuação 



 

 

fisioterapêutica na incontinência urinária pós PR, nas plataformas de dados 

Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

United States National Library of Medicine (PubMED) no período de abril a outubro de 

2022. Resultados: Foram encontrados 132 artigos, nos quais 5 artigos foram 

elegíveis e selecionados para compor os resultados, sendo eles ensaios clínicos que 

abordavam como intervenções a Eletroestimulação (EE) endo-anal, o Treino da MAP, 

o Biofeedback, a Haste Oscilante e a Terapia de relaxamento. A combinação das 

intervenções surtiu maior resultado do que o tratamento individualizado, porém alguns 

tiveram algumas ressalvas em relação à diminuição dos sintomas urinários. 

Conclusão: Destaca-se como intervenção mais eficaz a EE endo-anal, que atua 

promovendo a contração muscular, fazendo com que o paciente se conscientize, 

permitindo a reabilitação rápida e eficiente dos músculos do assoalho pélvico e 

consequentemente à IU. 

 

Palavras Chaves: Próstata. Câncer de Próstata. Prostatectomia Radical. Fisioterapia. 

Incontinência Urinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

O câncer de próstata (CP) é o tumor maligno mais comum nos homens, 

segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão do Ministério da Saúde 

responsável pela prevenção e controle do câncer no país. No cenário mundial o CP 

ocupa o segundo lugar entre os tumores malignos atrás apenas do câncer de pulmão, 

e no Brasil é o segundo mais comum, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. 

O tumor acomete uma glândula masculina, a próstata, localizada na parte inferior do 

abdômen, entre a bexiga e o reto, que participa da produção do sêmen, o líquido que 

faz o transporte dos espermatozoides produzidos nos testículos (BIONDO et al., 

2020).  

Segundo o INCA, no Brasil, estimam-se 65.840 casos novos de câncer de 

próstata para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a um risco 

estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. Sem considerar os tumores 

de pele não melanoma, o câncer de próstata ocupa a primeira posição no país em 

todas as Regiões brasileiras, com um risco estimado de 72,35/100 mil na Região 

Nordeste; de 65,29/100 mil na Região Centro-Oeste; de 63,94/100 mil na Região 

Sudeste; de 62,00/100 mil na Região Sul; e de 29,39/100 mil na Região Norte (INCA, 

2020). 

A descoberta precoce é uma estratégia cujo o objetivo é identificar o tumor em 

fase inicial, possibilitando dessa forma, maiores chances de tratamento e cura do 

paciente. Frequentemente os tumores em suas fases iniciais são assintomáticos, 

sendo que em alguns indivíduos, por motivos idiopáticos, a próstata tende a crescer 

mais rapidamente, em outros seu aumento ocorre de forma silenciosa (Ministério da 

Saúde, 2020).  Dentre as principais incidências para o desenvolvimento do CP 

destacam-se a idade avançada, por terem um desenvolvimento lento, a etnia onde 

alguns estudos demonstram que homens negros têm incidência maior do que homens 

brancos e a origem hereditária com histórico familiar de CP, aumenta o risco de 

desenvolvimento (EVANGELISTA et al., 2022). É recomendado que a partir dos 45 

anos homens negros e com histórico de CP na família realizem a prevenção e de 50 

anos para o público em geral. 

O diagnóstico é realizado por meio de achados no exame clínico (toque retal) 

combinados com o resultado da dosagem do antígeno prostático específico (PSA) no 

sangue podem sugerir a existência da doença. Nesses casos, é indicada a 



 

 

ultrassonografia pélvica (ou prostática transretal, se disponível). O resultado da 

ultrassonografia, por sua vez, poderá mostrar a necessidade de biópsia prostática 

transretal. A confirmação do câncer é feita pelo estudo histopatológico do tecido obtido 

pela biópsia da próstata. O relatório anatomopatológico deve fornecer a graduação 

histológica do sistema de Gleason, cujo objetivo é informar sobre a provável taxa de 

crescimento do tumor e sua tendência à disseminação, além de ajudar na 

determinação do melhor tratamento para o paciente (AMORIM, 2016). 

Dentre os tratamentos para o CP existem os conservadores, não invasivos, 

como a radioterapia, braquiterapia, quimioterapia, hormonioterapia e de forma 

invasiva a cirurgia de prostatectomia radical (PR), esse último consiste na remoção 

da próstata, alguns dos tecidos próximos, incluindo as vesículas seminais (ONCO 

GUIA, 2020; SANTOS et al., 2016). Apesar de contribuir para uma maior sobrevida do 

paciente, é comum que ocorra no pós-operatório o desenvolvimento de Incontinência 

Urinária (IU), condição que pode comprometer significativamente a qualidade de vida 

desse paciente. De acordo com a International Continence Society (ICS)  a IU define-

se como qualquer perda ou saída involuntária de urina, e pode ser classificada em 

três tipos: deficiência intrínseca do esfíncter uretral (incontinência urinária de esforço; 

IUE), hiperatividade do detrusor e/ou complacência reduzida da bexiga (incontinência 

urinária de urgência; IUU), ou uma combinação de incontinência urinária de esforço e 

de urgência (mista incontinência urinária; IUM) (CZORNY et al.,2017)  Sendo que as 

mais comum em pacientes prostatectomizados são as IUE e IUU.  

O surgimento da IU pós PR ocorre devido à localização anatômica da glândula 

prostática, assim qualquer alteração da forma e do volume dessa glândula pode 

ocasionar a perda involuntária da urina e também lesão dos esfíncteres urinários e da 

musculatura do assolho pélvico (MAP) (SANTOS et al., 2016). Nesse contexto, as 

intervenções fisioterapêuticas são essenciais para a reabilitação da IU ocasionada 

pela PR, auxiliando no fortalecimento e hipertrofia dos MAP e restabelecendo as 

funções diretamente relacionadas à eficiência do esfíncter (SANTANA e SANTOS et 

al., 2017). 

Deste modo, o objetivo dessa revisão sistemática consiste em elencar as 

intervenções fisioterapêuticas mais efetivas na reabilitação de pacientes que 

desenvolveram IU no pós-operatório de PR.  

 

 



 

 

2. MÉTODO  

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, elaborada de acordo com as 

diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses). Seguindo os seguintes passos: busca na literatura, seleção de artigos, 

extração de dados, problematização, avaliação da qualidade metodológica dos artigos 

selecionados, síntese das informações coletadas e consolidação dos resultados. A 

busca foi realizada por dois pesquisadores. 

 

2.1 Estratégia de busca 

Foram consultadas as principais bases de dados: Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e United States National 

Library of Medicine (PubMED), utilizando os descritores das Ciências da Saúde (Decs) 

nos idiomas inglês e português: “Prostate”; “Prostate Cancer”; “Prostatectomy”; 

“Physiotherapy”; “Urinary Incontinence” e “Próstata”; “Câncer de Próstata”; 

“Prostatectomia Radical”; “Assoalho Pélvico”; “Fisioterapia”, “Incontinência Urinária”. 

Utilizando os operadores booleanos (OR e AND), no período de abril a outubro de 

2022.  

Os artigos encontrados passaram, primeiramente, por uma seleção através da 

leitura dos títulos e resumos, visando selecionar para as próximas etapas estudos que 

abordassem sobre a atuação da fisioterapia na IU pós PR. 

 

2.2 Critérios de elegibilidade 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão os artigos que apresentavam 

com amostra pacientes homens pós prostatectomia radical com incontinência urinária; 

os protocolos de intervenções fisioterapêuticas utilizados; publicados nos últimos 15 

anos. 

Como critérios de exclusão foram selecionadas as revisões sistemáticas, 

artigos que apresentavam histórico de pacientes que realizaram procedimentos 

cirúrgicos na musculatura do assoalho pélvico e abdominais profundos recentes ou 

próximo à PR; publicações anteriores a 2007; artigos duplicados; artigos publicados 



 

 

em idiomas que não sejam em português e inglês, e artigos que não estejam na 

íntegra.  

Para atingir o objetivo proposto, foi elaborada uma pergunta com base na 

estratégia (Patient Intervetion Comparison Outcome) PICO: o tratamento 

fisioterapêutico da musculatura do assoalho pélvico no pós-operatório de 

prostatectomia radical para pacientes com incontinência urinária é eficaz?  

 

2.3 Avaliação da qualidade metodológica 

O rigor metodológico foi realizado e seguiram critérios de avaliação 

independente, sendo realizadas por dois pesquisadores, com a disponibilização de 

um terceiro avaliar no caso de eventuais divergências. 

 

3. RESULTADOS 

Um total de 132 artigos foram identificados, sendo 25 da PubMed, 38 da 

SciELO, 54 da PEDro e 15 da LILACS (Quadro 1). Após a remoção de nove artigos 

duplicados, 91 foram excluídos por não se enquadrarem aos critérios de inclusão. 

Trinta e dois artigos foram separados para uma leitura na íntegra pois na leitura de 

seu título e resumo se enquadravam no tema pesquisado.  

Ao serem avaliados quanto aos critérios de inclusão e exclusão, foram 

eliminados 23 artigos, dos quais 11 excluídos por não tratarem de ensaios clínicos ou 

relato de caso; 4 por não fazerem parte do critério de amostra; e 3 por correlacionarem 

outros tipos de intervenção não relacionadas ao tema, restando ao final, 5 artigos. A 

trajetória pertinente à busca, seleção, elegibilidade e inclusão das evidências 

científicas relacionadas às intervenções pode ser visualizada no fluxograma abaixo 

(Figura 1).  

 

 

 

 



 

 

Quadro 1. Base de dados e combinação dos descritores utilizados nas buscas dos artigos. 

Base de 
dados 

Descritores Resultados 

PEDro “Prostatectomy” OR “Incontinence” 54 

PubMed “Radical prostatectomy” AND “Physical therapy” 25 

SciELO 
“Radical prostatectomy” AND “Incontinence” 

38 
“Câncer de próstata" AND “Incontinência urinária” 

LILACS 
“Prostatectomia radical” AND “Fisioterapia” 

15 
“Câncer de próstata" AND “Incontinência urinária” 

Autores, 2022. 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA 

 
 
 
 
 

Autores, 2022. 
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Os cincos estudos selecionados tiveram suas principais variáveis extraídas e plotadas em uma tabela sumarizada em autores 

e ano de publicação, características da amostra, ferramentas de identificação da incontinência urinária, descrição dos protocolos 

utilizados e os resultados na prática clínica (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Evidências selecionadas com descrição dos protocolos e eficácia das intervenções fisioterapêuticas em pacientes 
prostatectomizados. 

AUTOR/ 
ANO 

AMOSTRA 
FERRAMENTAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DA 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
PROTOCOLOS UTILIZADOS RESULTADOS 

Zaidan et al., 
(2014) 

10 pacientes com 
idade média 64 ± 7 
anos 

Escala Visual Analógica (EVA) 

 

Biofeedback eletromiográfico 

 

Intervenção: EE endo-anal e 
com contração ativa-assistida 
da MAP. 
Frequência: os parâmetros 
utilizados foram frequência de 
65 Hz, largura de pulso de 500 
μs, corrente bifásica, 
intensidade de acordo com o 
nível de tolerância relatada pelo 
paciente, tempo de contração 
perineal de 4 segundos e tempo 
de repouso de 8 segundos, 
durante 20 minutos, duas vezes 
semanais, totalizando 16 
sessões de EE com contração 
ativa-assistida. 

Eficaz. Após as 16 sessões de 
eletroestimulação a avaliação pelo 
biofeedback eletromiográfico 
mostrou um aumento significativo da 
força muscular de 10,73 ± 8,64 para 
17,16 ± 9,00 μV (t = -3,39; P = 0,008), 
uma diminuição significativa do 
número de fraldas usadas antes e 
após o tratamento de 3,9 ± 1,2 para 
1,8 ± 1,5 (t = 5,16; P = 0,0006), 
respectivamente e diminuição 
significativa da interferência da 
incontinência urinária nas atividades 
diárias de 9,6 ± 0,5 para 4,0 ± 3,8 (t 
= 5,15; P = 0,0006). 

Souza et al., 
(2016) 

3 indivíduos do 
sexo masculino 
com média de 50 a 
79 anos. 

Pad Teste de 1 hora 

 

Avaliação Funcional do Assoalho 

Pélvico (AFA) 

 

King’s Health Questionaire (KHQ) 

Intervenção: EE endo-anal. 
Frequência: 03 vezes por 
semana em dias alternados 
durante 10 sessões com 20 
minutos cada sessão.  Nos 
primeiros 10 minutos utilizou-se 
frequência de 10 Hz, com 
largura de pulso de 250 μs e nos 

Eficaz. O Pad Test, revelou que P1 
não apresentou perda urinaria ao 
final do protocolo P2, passou de IU 
grave para leve. P3, passou de IU 
muito grave para perda moderada. 
Em relação ao AFA, P1 e P2 pré-
tratamento tinham grau 3 epós grau 
5, e P3 apresentava AFA 4 e ao final 



 

 

próximos 10 minutos, 50 Hz, 
com largura de pulso 700 μs. A 
intensidade foi ajustada de 
acordo com a sensibilidade do 
paciente e a visualização da 
contração muscular. 

grau 5. Quanto ao KHQ, P1,P2 e P3 
apresentaram melhora  nas 
atividades diárias e   nas relações 
pessoais significativas. 

Santos et al., 
(2016) 

13 pacientes 
homens com idade 
média de 63,9 (54-
74 anos). 

Pad Test de  01 hora. Intervenção:  Treinamento da 
MAP e Biofeedback 
Frequência:  foram criados 2 
grupos; controle e intervenção. 
O grupo de intervenção realizou 
treinamento da MAP mais 
biofeedback 01 vez por semana 
no período de 8 semanas em 
ambulatório. Já o grupo controle 
realizou apenas treinamento da 
MAP, sob orientações orais e 
escritas, diariamente em casa. 

Eficaz. Ambos os grupos tiveram 
resultados positivos, com 100% dos 
pacientes apresentando 
incontinência urinária suave ou sem 
incontinência. O grupo intervenção 
eliminou a incontinência urinaria em 
57% de sua amostra e o grupo 
controle em 83%. 
 

Laurienzo et al., 
(2018) 

123 homens foram 
randomizados em 3 
grupos. 
Controle:(G1, 
n=40); Orientação: 
(G2, n=41) e 
Eletroestimulação: 
(G3, n=42). 

Pad Test de 1 hora 

 

ICIQ-SF (qualidade de vida) 

 

Escore Internacional de Sintomas 

Prostáticos (IPSS) 

 

Intervenção:  EE endo-anal e 
Treino da MAP. 
Frequência: Grupo 1 recebeu 
apenas as orientações de rotina 
sobre o pós-operatório no 
momento da alta hospitalar.  
Grupo 2 foram orientados a 
realizar três tipos de exercícios 
domiciliares para 
fortalecimento do assoalho 
pélvico, contração do assoalho 
pélvico, seguido de 
relaxamento.  Realizaram 03 
exercícios em casa de duas a 
três vezes ao dia até 
completarem 6 meses de pós-
operatório. Grupo 3 foram 
orientados a realizar os 
mesmos exercícios domiciliares 
do grupo 

Não houve diferença significativa 
entre os grupos.  Maior perda urinária 
e fraqueza muscular do assoalho 
pélvico no primeiro mês em relação 
ao pré-tratamento melhoraram após 
3 e 6 meses de pós-operatório, sem 
diferença entre os grupos  A 
recuperação da força muscular 
ocorre independentemente da 
terapia empregada. Exercícios do 
assoalho pélvico ou estimulação 
elétrica também não tiveram impacto 
na recuperação da continência 
urinária. 
 



 

 

G2, e também receberam 
terapia de EE endo-anal, duas 
vezes por semana durante 7 
semanas, 
totalizando 14 sessões. 
Parâmetros: frequência: 35 Hz; 
largura de pulso: 1 
milissegundos; tempo de 
subida: 2 segundos de duração 
no estímulo: 6 segundos; tempo 
de queda: 2 segundos; tempo 
de espera: 12 segundos. 

Heydenrech et al., 
(2019) 

184 pacientes, 
sendo 93 no grupo 
de intervenção (GI) 
e 91 no grupo de 
controle (GC). 
Idade de 64,1(6,94) 

Pad test de 1 hora 

 

Pad test de 24 horas 

 

Qualidade de vida relacionada à 

saúde (QVRS; Questionário de 

Avaliação Funcional da Terapia do 

Câncer-Próstata(FACT-P)). 

Intervenção: Treino de 
coordenação adicional para 
MAP com Haste oscilante, 
Treino de MAP e Terapia de 
relaxamento. 
Frequência: GI realizou 
treinamento diário de 
Incontinência Urinaria (IU) para 
o MAP utilizando uma haste 
oscilante. Em uma aula 
introdutória foi demonstrado e 
seguida de sessões diárias de 
treinamento de 30 minuto, no 
período de 3 semanas. 
O GC realizou terapia de 
relaxamento diário, que 
consiste na contração muscular 
correta e como contrair sem os 
músculos adjacente com 
música de relaxamento por 30 
minutos, no período de 3 
semanas. 

Eficaz. O GI apresentou redução 
significativa IU (Pad Test 1 hora: 
P=0,008, pad test 24 horas: P= 
0,012) e melhoras significativas da 
QVRS (P=0,017) em relação ao GC. 
A IU  melhorou significativamente em 
ambos os grupos (pad test de 1 hora: 
22,6-8,5g(GI)vs.23,0-18,1g(GC)/pad 
test 24 horas:242,9-126,7g(GI) 
vs.237,6-180,9g(GC)). 



 

Intervenção 1 

Zaidan e coladoradores (2014) realizaram um estudo com 10 pacientes com IU 

os quais foram submetidos à estimulação elétrica com elétrodo endo-anal. Os 

parâmetros utilizados foram frequência de 65 Hz, largura de pulso de 500 μs, corrente 

bifásica, intensidade de acordo com o nível de tolerância relatada pelo paciente, 

tempo de contração perineal de 4 segundos e tempo de repouso de 8 segundos, 

durante 20 minutos, duas vezes semanais, totalizando 16 sessões de 

eletroestimulação com contração ativa-assistida. Depois 16 sessões de EE, a 

avaliação do biofeedback eletromiográfico mostrou um aumento significativo na força 

da MAP de 59%, uma diminuição significativa de 54% no número de fraldas usadas 

antes e após o tratamento e uma diminuição significativa na interferência da 

incontinência urinária nas atividades diárias (ZAIDAN et al., 2016). 

 

Intervenção 2 

O estudo de SANTOS e colaboradores (2016)  tiveram como objetivo 

demonstrar que a eletroestimulação (EE) pode ser um recurso efetivo para o 

tratamento de homens incontinentes pós prostatectomia radical. Uma vez que a 

maioria dos estudos apresentou diversos recursos fisioterapêuticos combinados. 

Dentre os recursos utilizados estão: o uso de biofeedback, EE transcutânea, EE endo-

anal, treino da MAP, terapia comportamental.  Porém, a EE endo-anal apresentou 

resultados positivos no tratamento da IUE e IUU, e consequentemente para a IUM. 

Seus efeitos correspondem a promoção do fortalecimento do MAP, melhora da 

resistência à fadiga, tendo atuação nas fibras de contração rápida e lentas, atua como 

terapia neuromoduladora que controla a continência aumentando a resistência 

esfincteriana e diminuição da contração muscular detrusora. 

A amostra foi realizada com 03 indivíduos, 03 vezes por semana em dias 

alternados durante 10 sessões com 20 minutos cada sessão.  Nos primeiros 10 

minutos utilizou-se frequência de 10 Hz, com largura de pulso de 250 μs e nos 

próximos 10 minutos, 50 Hz, com largura de pulso 700 μs. A intensidade foi ajustada 

de acordo com a sensibilidade do paciente e a visualização da contração muscular. O 

paciente P1 teve início no tratamento 02 meses após a PR, não fez quimioterapia e 

radioterapia. No término da 6ª sessão o P1 restaurou por completo a continência 

urinária. Enquanto P2 e P3 iniciaram o tratamento 17 e 24 meses, respectivamente, 



 

 

após quimioterapia e radioterapia, e após o término das sessões obtiveram 

continência parcial. 

A diferença dos resultados de P1 em relação ao P2 e P3 se deu pela demora 

na procura do tratamento fisioterapêutico e pela radiação recebida durante o 

tratamento do CP. O estudo comprovou eficácia da EE endo-anal na recuperação da 

incontinência urinária em indivíduos homens pós PR, pois todos os participantes 

apresentaram diminuição dos sintomas urinários (SANTOS et al., 2016). 

 

Intervenção 3 

No artigo de Santana e Santos e colaboradores (2016) foi realizado um estudo 

com 13 pacientes e criados 2 grupos; controle e intervenção. O grupo de intervenção 

realizou treinamento da MAP mais biofeedback 01 vez por semana no período de 8 

semanas em ambulatório. Já o grupo controle realizou apenas treinamento da MAP 

sob orientações orais e escritas, diariamente em casa. 

Os grupos foram formados por pacientes com as mesmas características 

demográficas e clínicas. Dos 07 pacientes do grupo intervenção, 06 apresentavam 

incontinência suave e 01 moderado, antes do tratamento. Após o tratamento, 04 

passaram a não apresentar IU e 03 apresentaram de forma suave. Assim sendo, 05 

dos 07 pacientes do grupo apresentaram evolução e não houve paciente com IU 

moderada ou forte. Dos 06 pacientes do grupo controle, antes do tratamento 05 

apresentavam IU suave e 01 forte. Após o tratamento, todos os pacientes 

apresentaram evolução e o grupo passou a ter 05 pacientes sem IU e 01 com IU 

suave. O grupo também não apresentou pacientes com quadro moderado ou forte de 

IU. 

Ao comparar os dois grupos, percebe-se que ambos apresentaram resultados 

significativos ao colocar 100% dos pacientes em situação de não IU ou IU suave. 

Em um cenário onde considera-se apenas os pacientes que inicialmente 

estavam em um quadro de IU suave, no grupo intervenção, 66,6% evoluíram para o 

quadro de ausência de IU, enquanto no grupo controle, 100%. Ao compara os grupos 

na totalidade, 57% do grupo intervenção deixou de apresentar IU e no grupo controle 

a parcela foi 83%. Dessa forma, há indicativos, neste estudo, que a metodologia 

utilizada pelo grupo controle foi mais eficaz (SANTANA e SANTOS et al., 2017). 

 



 

 

Intervenção 4 

Laurienzo e colaboradores (2018) apresenta em seu estudo um desfecho 

contrário aos demais artigos selecionados nesta revisão, acerca dos recursos 

fisioterapêuticos utilizados em 03 grupos de 123 homens (G1 =n40, G2 =n41 e G3 

=n42) após 1 mês RP.  O G1 não recebeu nenhum tipo de tratamento ou orientação 

domiciliar; O G2 realizou 03 tipos de exercícios domiciliares de treino da MAP: 1) 

Elevação do quadril (ponte), com relaxamento dos músculos enquanto abaixa o 

quadril; 2) Contração dos adutores da coxa, “pressionando” uma bola, depois 

relaxando; 3) Contração e relaxamento da MAP durante a inspiração e expiração, 

respectivamente. Os pacientes desse grupo foram orientados a realizar de duas a três 

vezes ao dia até concluírem 6 meses de pós-operatório. O G3 realizou os mesmos 

exercícios domiciliares do G2, e receberam terapia de EE endo-anal, 02 vezes por 

semana durante 7 semanas, completando 14 sessões. A EE foi realizada utilizando 

os seguintes parâmetros: frequência: 35 Hz; largura de pulso: 1 milissegundos; tempo 

de subida: 2 segundos de duração do estímulo: 6 segundos; tempo de queda: 2 

segundos; tempo de espera: 12 segundos. O resultado final do estudo trouxe que os 

recursos fisioterapêuticos utilizados não influenciaram na reabilitação da IU. Todavia 

sugerem a necessidade de mais estudos com a realização de diferentes intervenções 

e citam ainda, o fator tempo como o marcador de maior importância para a 

recuperação da IU (LAURIENZO et al., 2018). 

 

Intervenção 5 

O estudo de Heydenreich e colaboradores (2020) mostrou os efeitos de uma 

nova abordagem terapêutica usando uma haste oscilante para fortalecer o MAP e a 

musculatura abdominal profunda e acelerar a recuperação da continência após PR. 

Foi realizado com 184 pacientes por 03 semanas, dividido entre 2 grupos, sendo um 

de intervenção (GI =n93) e outro de controle (GC =n91). O método utilizado pelo GI 

foi a haste oscilante, enquanto o GC realizou treinamento do MAP e terapia de 

relaxamento. No início e no final do estudo foi realizado o Pad Test de 1 hora e o 

Questionário de Qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em ambos os grupos. 

Concluiu-se que a redução da perda de urina medida com o Pad test de 1 hora 

foi significativamente maior no GI do que no GC após 03 semanas de tratamento. A 

melhora da QVRS medida com o questionário foi significativamente maior no GI 



 

 

quando comparado ao GC no período do tratamento. A combinação de exercícios de 

treinamento de MAP associada ao uso da haste oscilante é uma abordagem 

terapêutica mais eficaz para a IU em relação ao treinamento do MAP e terapia do 

relaxamento (HEYDENREICH et al., 2020). 

 

4. DISCUSSÃO 

O câncer de próstata (CP) é uma neoplasia maligna que causa alterações 

biológicas acarretando no aumento do número de células e consequentemente do 

volume da próstata. Em meio as diversas modalidades de tratamento para o CP está 

a prostatectomia radical (PR), considerada a principal estratégia de intervenção 

invasiva (ONCO GUIA, 2020). Apesar de ser um tratamento efetivo, a PR promove 

lesões nas partes periféricas dos tecidos que tangenciam a próstata. Dentre as 

consequências do pós-operatório está a IU, devido as alterações anatômicas 

causadas no esfíncter e ou tecidos adjacentes da bexiga, tornando a junção uretral 

menos favorável à manutenção da continência urinária, gerando maior pressão no 

esfíncter uretral externo (ZAIDAN et al., 2014). 

Entre as consequências mais comuns da IU, estão os problemas psicológicos, 

como por exemplo a depressão que pode afetar a vida social, interferir de forma 

negativa na relação sexual, além do grande constrangimento em usar fraldas. Uma 

das possibilidades de tratamento da IU decorrente do pós-operatório da PR está a 

Fisioterapia na Saúde do Homem (CASTIGLIONE, 2019), por essa razão o objetivo 

desse trabalho foi elencar as principais intervenções utilizadas para o tratamento. 

Todos os estudos consistiam no fortalecimento da MAP, visto que essa 

musculatura é uma das principais estruturas para a manutenção do processo de 

continência urinária e ajudam a sustentar os órgãos no abdômen, incluindo a bexiga, 

o útero e o intestino (CARMO, 2022). Porém alguns grupos utilizaram apenas a EE 

endo-anal15, outro o treino de fortalecimento da MAP (SANTANA e SANTOS et al., 

2017), um seguinte utilizou a associação dessas duas intervenções (ZAIDAN et al., 

2014), um outro o treinamento da MAP mais Biofeedback (SANTOS et al., 2016).  e 

por último o treinamento da MAP combinado com a Haste Oscilante (CARMO, 2022). 

Esta revisão sistemática selecionou 5 artigos, dos quais 4 tiveram resultados 

eficazes e apenas 1 apresentou um desfecho contrário (LAURIENZO et al., 2018), 

pois não identificou diferença significativa entre os grupos independente das 



 

 

intervenções realizadas e/ou tratamento longitudinal de um profissional de 

Fisioterapia.  

Com relação à frequência de realização dos protocolos, observamos 

divergências entre os estudos, sendo que alguns realizaram 02 vezes por semana 

(ZAIDAN et al., 2014) totalizando 16 sessões, outros foram 03 vezes por semana, em 

dias alternados (SANTOS et al., 2016), um seguinte 01 vez por semana no período 

total de 08 sessões (SANTANA e SANTOS et al., 2017). Um quarto estudo realizou 

em grupos distintos de 02 a 03 vezes ao dia por 06 meses e 02 vezes na semana 

completando 07 semanas. E um outro com sessões diárias em um período de 03 

semanas. Os pacientes receberam tratamento em diferentes períodos de pós-

operatório de 01 mês, 03 meses, 04 meses e até 06 meses, e um outro que realizou 

o tratamento independentemente do tempo de pós-operatório. Um dos aspectos que 

mostraram um impacto significativo e positivo sobre a recuperação da IU pós PR, foi 

a realização precoce do tratamento em comparação ao início tardio (HEYDENREICH 

et al., 2020; SANTANA e SANTOS et al., 2017; LAURIENZO et al., 2018; ZAIDAN et 

al., 2014; SANTOS et al., 2016). Já quando o tratamento é iniciado tardiamente os 

pacientes apresentam uma melhora lenta no quadro da IU. 

No tocante aos parâmetros utilizados para a EE endo-anal um estudo aplicou 

frequência de 65 Hz, largura de pulso de 500 μs, corrente bifásica, intensidade de 

acordo com o nível de tolerância relatado pelo paciente, tempo de contração perineal 

de 4 segundos e períodos de repouso de 8 segundos, por 20 minutos (ZAIDAN et al., 

2014). Um segundo utilizou frequência de 10 Hz, com largura de pulso de 250 μs e 

nos próximos 10 minutos, 50 Hz, com largura de pulso 700 μs. A intensidade foi 

ajustada de acordo com a sensibilidade do paciente e a visualização da contração 

muscular (SANTOS et al., 2016). E um último utilizou frequência 35 Hz, largura de 

pulso 1 milissegundos, tempo de subida 2 segundos de duração do estímulo 6 

segundos; tempo de queda 2 segundos e tempo de espera de 12 segundos 

(LAURIENZO et al., 2018). Porém, os dois primeiros relataram resultados positivos, 

com ressalva do último.  

A maioria dos artigos observaram uma diferença significativa nos grupos com 

intervenções comparados aos que não receberam intervenção, apenas um grupo não 

observou diferença significativa do grupo controle, em relação ao grupo exercício, 

Treinamento da MAP, e o grupo que recebeu EE endo-anal. Porém, esse artigo possui 

algumas variáveis que consideramos ter influenciado no resultado. Primeiro, o grupo 



 

 

que realizou o Treinamento da MAP executava os exercícios à domicílio (LAURIENZO 

et al., 2018). Um questionamento seria em relação a conscientização da musculatura 

do assoalho pélvico. Será que esses pacientes realizavam as contrações de forma 

correta? Pois não obtiveram supervisão longitudinal de um profissional de Fisioterapia.  

Segundo a literatura, quando o paciente não tem conscientização da MAP os 

exercícios não geram resultados de forma eficaz, por isso a importância do 

acompanhamento de um Fisioterapeuta durante os exercícios. Observou-se também 

que os artigos colocam os exercícios para o assoalho pélvico, porém não especificam 

quais tipos de exercícios são realizados, qual a duração e a frequência (ZAIDAN et 

al., 2014). 

Um ponto que chamou a atenção foi a utilização da intervenção da Haste 

Oscilante, técnica recente que tem por objetivo o treinamento dos músculos do 

assoalho pélvico, a melhora da força, resistência e percepção dessa musculatura, e 

ativação voluntária dos músculos. O estudo demonstrou que a combinação de 

exercícios convencionais para a manutenção da continência e o novo treinamento 

com a haste de oscilação evidenciou o aumento da musculatura abdominal e do MAP, 

e acelerou a recuperação da continência pós PR.  Dessa forma, verificou há 

diversidade de protocolos descritos na literatura que trazem resultados satisfatórios 

para o tratamento de IU em pacientes pós PR (HEYDENREICH et al., 2020). 

 

5. CONCLUSÃO 

Ao término da pesquisa realizada, podemos concluir que a pergunta principal 

deste estudo foi respondida. Uma vez que as evidências demonstraram bons 

resultados, com a redução do número de fraldas usadas, o fortalecimento da MAP, o 

maior tempo de continência e a melhora da qualidade de vida.  

Diante dos achados, observou-se que as intervenções fisioterapêuticas 

apresentadas se mostraram efetivas. No entanto há ressalvas, tornando necessária a 

realização de novos estudos, comparando os tipos de intervenções e a evolução dos 

pacientes de acordo com cada método, diante da escassez na busca de conteúdo na 

área em questão. 
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