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RESUMO 

Introdução: A Incontinência Urinária (IU) é um distúrbio que gera a perda  

involuntária  de  urina,  acometendo principalmente  mulheres. Atualmente 

estudos apontam os efeitos benéficos da fisioterapia na prevenção, redução e 

cura da incontinência urinária feminina. Objetivo: verificar as evidências sobre os 

efeitos da fisioterapia como medida preventiva e de tratamento na incontinência 

urinária feminina. Resultados: Após busca nos bancos de dados foram 

encontrados 41 estudos, sendo excluídos 33 sendo, restando assim incluídos 08 

artigos que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão. Conclusão: Ficou 

evidenciado pelos estudos apresentados que a fisioterapia traz como efeito o 

aumento da força e resistência dos músculos do pavimento pélvico, redução 

significativa da quantidade de perda de urina, melhorando a qualidade de vida da 

mulher. 
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INTRODUÇÃO 

A International Continence Society (ICS) conceitua a incontinência urinária 

(IU) como qualquer perda involuntária de urina, independente de sexo ou idade . 

A IU vem a ser um distúrbio comum multifatorial que gera fraqueza dos músculos 

do assoalho pélvico, ocasionando a perda involuntária de urina (Mesquita,2020).  

Acomete mulheres de todas as idades estimando-se uma prevalência no Brasil 

na faixa de 45% da população (Vanessa, 2012). A IU afeta a qualidade de vida 

dessas mulheres, comprometendo o seu bem-estar fisico, social e psicológico 

(Souza, 2021). 

De acordo com a Diretriz de Incontinência Urinária (Ministério da Saúde, 

2019) há três tipos de IU: de esforço, de urgência e a mista. A incontinência 

urinária de Esforços (IUE), ocorre devido uma pressão súbita na bexiga e na 

uretra, ocasionando a perda involuntária da urina em atividades de esforço. 

Quanto à Incontinência Urinária de Urgência (IUU), ocorre em virtude da 

Hiperatividade Detrusora, ou seja, no instante em que o músculo detrusor se 

contrai involuntariamente ocasionando uma súbita urgência miccional e um 

aumento do número miccional, com menos quantidade de urina. Já a 

Incontinência Urinária Mista (IUM) vem a ser a ligação entre IUE e IUU, isto 

significa que o indivíduo tem sintomas referentes aos dois tipos.  

Os tratamentos propostos para IU podem ser conservadores ou cirúrgicos. 

A fisioterapia é apontada como essencial no tratamento conservador da IU em 

mulheres, mesmo em estados mais avançados da doença, pois terá um papel 

importante na preparação pré-cirúrgica, o que vai aumentando o sucesso da 

cirurgia, bem como melhora a qualidade de vida das pacientes (Serpa, 2020).  

Evidência comprova que a intervenção fisioterapêutica diminui os gastos 

e os riscos adversos, sendo apta para evitar, reduzir ou recuperar a IU, 

proporcionando uma melhor satisfação com a vida (Ribeiro, 2016). 

O treino voltado aos músculos do pavimento pélvico aparece em diversos 

estudos como umas das principais estratégias para o tratamento da incontinência 

urinária feminina (Silva, 2021) (Stein, 2019) (Savassini, 2020). Outra técnica 



fisioterapêutica bastante empregada durante o tratamento da IU é a abdominal 

hipopressiva (TAH) como uma forma de intervenção. A TAH emprega exercícios 

abdominais hipopressivos que combinam a técnica respiratória com manobras de 

contração abdominal na apneia expiratória, buscando diminuição do tônus do 

músculo do diafragma, redução da pressão intra-abdominal e simultaneamente 

ativação sinérgica dos músculos do abdómen e do pavimento pélvico, trazendo 

efeito benéfico na força e resistência dos músculos do pavimento pélvico e, 

portanto, melhoria de sintomas de incontinência urinária (Ribeiro, 2017). 

Verifica-se que fisioterapia tem um protocolo de tratamento com exercícios 

fisioterapêuticos de alongamentos, respiração, fortalecimentos da musculatura 

sobrecarregada, preparo da musculatura abdominal e do períneo, assim como 

treinamento muscular do assoalho pélvico com as contrações sustentadas, 

exercícios perineais, biofeedback, eletroestimulação, ainda conta com cones 

vaginais, massagem perineal, técnicas de relaxamento, entre outros (Alves, 

2020). 

A intervenção fisioterapêutica traz melhora da mobilidade do colo da 

bexiga, impossibilitando a sua queda, além de melhor amplitude no momento da 

contração e um índice da função sexual feminina considerável. Mostrando-se 

ainda eficaz para sustentação dos órgãos pélvicos e reforça a resistência uretral, 

dando condições para o equilíbrio do grupo muscular (Sangsawang, 2016) 

(Ayeleke, 2015).  

A fisioterapia para prevenção e tratamento da Incontinência Urinária traz 

como efeito consciência corporal, fortalecimento muscular, tônus aumentado, um 

maior controle uretral e uma evolução em relação ao quadro de IU de forma 

positiva, evitando danos no sistema urinário e no MAP (Almeida, 2015). 

Este estudo se justifica, pois, apesar da intervenção fisioterapêutica na 

incontinência urinária feminina ser um assunto apresentado em muitos estudos, 

poucos destes trazem um conjunto de evidências sobre os efeitos das diferentes 

técnicas de intervenção fisioterapêutica. A presente revisão sistemática facilita o 

entendimento sobre as técnicas utilizadas em cada caso. O estudo possui 

relevância, visto que proporcionará à mulher uma maior compreensão da 

importância da fisioterapia na prevenção e tratamento da Incontinência Urinária, 

mostrando que o sofrimento ocasionado por essa patologia traz uma baixa 

qualidade de vida a essa população, podem ser evitados ou minimizados por 



meio dos efeitos benéficos da intervenção fisioterapêutica. Também se torna 

imprescindível para profissionais e estudantes a compreensão dos efeitos da 

fisioterapia na Incontinência Urinária feminina, para fortalecer a indicação e 

elucidar as dúvidas sobre o tema. 

O objetivo geral desta revisão é verificar as evidências sobre os efeitos da 

fisioterapia como medida preventiva e de tratamento na Incontinência Urinária 

feminina. Especificamente veio apresentar as diferentes técnicas de intervenção 

fisioterapêutica na Incontinência Urinária feminina e comparar os efeitos obtidos 

com a aplicação de cada técnica. 

 

MÉTODO 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL), que buscou 

informações sobre os efeitos da fisioterapia como medida preventiva e de 

tratamento na Incontinência Urinária feminina. O estudo foi fundamentado nos 

critérios do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta- Analyses). O método empregado teve, como finalidade identificar, 

selecionar, eleger e incluir o conhecimento científico já produzidos e publicados 

sobre o tema. 

 

Seleção das evidências  

Visando atingir o objetivo proposto, foi feito uso da estratégia PICO (P – 

population; I – intervention; C – comparison; O – outcomes) que conduziu à 

elaboração da pergunta: Quais os efeitos da fisioterapia para o tratamento e 

prevenção da Incontinência Urinária em mulheres?  

Os artigos encontrados na busca na base de dados foram inicialmente 

analisados por título e resumo, posteriormente lidos na íntegra. Foi verificado se 

o artigo se encontrava com o texto completo e comparados para verificação     de 

possíveis duplicidades. 

 

Busca e identificação dos artigos 

Foi feito uso das bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 



Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca da Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), National Library of Medicine 

(PubMed) e Physiotherapy Evidence Database (PEDro). A busca pelos artigos se 

deu empregando os seguintes descritores, estabelecidos pelo Descritores em 

Ciências da Saúde – DeCS: Incontinência urinária feminina (Female urinary 

incontinence), fisioterapia (physical therapy), efeitos das técnicas 

fisioterapêuticos (effects of physical therapy techniques). Foram combinados 

estes termos com os operadores booleanos “AND” e “OR”, sendo que foi 

empregada buscas simples e busca avançadas. Foi feita a busca simples na base 

de dados LILACS e SciELO e busca avançada nas demais bases citadas 

anteriormente, não houve busca manual. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Quanto aos critérios de inclusão dos artigos foram estabelecidos os 

seguintes: artigos científicos apresentando especificamente a temática proposta 

sobre os efeitos da intervenção fisioterapêutica para prevenção e tratamento da 

incontinência urinária feminina, artigos publicados entre o período de 2018 a 

2022; artigos publicados em língua portuguesa ou inglesa, estudos originais e 

completos, artigos que obtiveram pelo menos 5 na escala de PEDro de análise 

metodológica, amostra composta por pessoas do sexo feminino. Já no que diz 

respeito aos critérios de exclusão temos: artigos com texto incompleto ou 

duplicados; estudos anteriores a 2018; estudos em outra língua que não seja a 

portuguesa ou inglesa; estudos que não abordem estritamente a temática, 

revisões sistemáticas, artigos que obtiveram valor menor que 5 na escala de 

PEDro, amostra composta por pessoas do sexo masculino. 

 

Avaliação da qualidade metodológica 

A qualidade metodológica dos artigos escolhidos foi analisada por meio 

dos critérios constituídos pela escala PEDro na base de dados Physiotherapy 

Evidence Database com suas 11 perguntas. Constituída por 11 scores de 

avaliação, sendo estes: 1) Os critérios de elegibilidade foram especificados? 2) 

Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos? 3) A alocação dos 



sujeitos foi secreta? 4) Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz 

respeito aos indicadores de prognósticos mais importantes? 5)Todos os sujeitos 

participaram de forma cega no estudo? 6)Todos os terapeutas que administraram 

a terapia fizeram-no de forma cega? 7) Todos os avaliadores que mediram, pelo 

menos um resultado, fizeram-no de forma cega? 8) Mensurações de pelo menos, 

um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente 

distribuídos pelos grupos? 9) Todos os sujeitos a partir dos quais se 

apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição 

de controle conforme a alocação ou quando não foi esse o caso; fez-se a análise 

dos dados para, pelo menos, um dos resultados-chave por “intenção de 

tratamento”? 10) Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram 

descritos para, pelo menos, um resultado-chave? e 11) O estudo apresenta tanto 

medidas de precisão como medidas de variabilidade para, pelo menos, um 

resultado-chave? (Tabela 2). 

 

Sumarização dos dados 

Quanto à sumarização dos dados foi levada em consideração para análise 

aspectos como: autor e ano, método, amostra, procedimentos de intervenção 

empregados e resultados obtidos. 

 

 

Tabela 1 – Tabela de evidências com a sumarização dos 08 artigos selecionados 

nesta revisão sistemática. 

Autor/ Ano 

 

Amostra Tipo de 

estudo 

Procedimento 

realizado 

Resultados 

 

Wang et al., 

202020 

Amostra 

composta por 

108 mulheres 

com idade de 20 

a 30 anos. 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

. As pacientes foram 

alocadas 

aleatoriamente grupo 

de intervenção e no 

grupo de controle 

primeiro vem incluída 

a gravidade da 

incontinência urinária 

de esforço e adesão 

O efeito de interação 

entre intervenção e 

tempo de adesão 

foram significativos. 

Em comparação com 

o grupo de controle, 

maior auto eficácia 

foi mostrado no 

grupo de que 



ao treinamento dos 

músculos do 

assoalho pélvico 

como-avaliado pela 

Consulta 

Internacional sobre o 

Questionário de 

Incontinência - 

Formulário Curto de 

Incontinência 

Urinária e a Escala 

de auto-eficácia do 

Músculo Pélvico de 

Broome, 

respectivamente. Os 

desfechos 

secundários 

incluíram assoalho 

pélvico força 

muscular, mobilidade 

do colo da bexiga 

medida por palpação 

vaginal e pélvica 

eletromiografia da 

superfície do 

músculo do assoalho 

e ultrassom perineal 

respectivamente. 

Análise dos dados 

feita por Modelo de 

equação de 

estimativa 

generalizada, t -teste 

e teste do 

quiquadrado foram 

usados para 

examinar o efeito da 

intervenção nos 

resultados primários 

e resultados 

indicaram menos 

colo da bexiga 

descida (16,5 vs. 

19,5, p = 0,020) 6 

semanas após o 

parto, melhor força 

muscular do 

assoalho pélvico 

(12,5% vs.34,0%, p 

= 0,012; 4,2% vs. 

18,0%, p = 0,030). 

Os resultados 

determinam a 

eficácia do 

treinamento dos 

músculos do 

assoalho pélvico em 

orientação de áudio 

baseado em 

aplicativo no 

tratamento da 

incontinência 

urinária. 



secundários, 

respectivamente. 

Cavenaghi et 

al. (2020)21 

Amostra 

composta por 27 

mulheres, com 

diagnóstico de 

incontinência 

urinária 

Pesquisa 

clínica, 

longitudinal e  

prospectiva 

 Aplicou-se 

questionário de 

avaliação dos dados 

demográficos e 

clínicos e o 

questionário de 

qualidade de vida 

ICIQ-FS, antes e 

após intervenção 

fisioterapêutica por 

meio de 

cinesioterapia e 

eletroestimulação 

tibial posterior. 

A frequência de 

perdas urinárias 

antes do tratamento 

na maioria (55,6%) 

era diversas vezes 

ao dia e após o 

tratamento a maioria 

(55,6%) perdia uma 

vez por semana ou 

menos. Houve 

diminuição 

significativa na 

comparação do ICIQ 

Score antes e após o 

tratamento 

fisioterapêutico  

Szumilewicz 

et al (2019)22 

Amostra 

composta por 97 

mulheres.  

Ensaio de 

controle 

randomizado. 

Foi aplicado no grupo 

experimental 

programa de 

exercícios 

supervisionados, 

incluindo aeróbica de 

alto-baixo impacto e 

assoalho pélvico 

exercícios 

musculares três 

vezes por semana. O 

grupo de controle 

não receberam 

nenhum exercício de 

intervenção. 

Foi verificado que no 

grupo experimental 

houve maior 

amplitude EMG nos 

músculos do 

assoalho pélvico, 

melhorando 

atividade 

neuromuscular do 

assoalho pélvico e 

mantendo a 

qualidade de vida 

em termos de 

incontinência 

urinária. 



 

Silvia et al., 

(2018)23 

 

Amostra 

composta por 4 

mulheres com 

faixa etária de 18 

a 25 anos de 

idade 

Ensaio clínico 

controlado 

randomizado. 

Utilização da 

biofeedback 

associada ao 

treinamento dos 

músculos do 

assoalho pélvico. 

Os dados foram 

analisados pela 

escala de Oxford 

modificada e pelo 

visor emitido pelo 

biofeedback perineal, 

e questionário de 

satisfação das 

pacientes no final do 

atendimento 

Foi comprovado que 

com a biofeedback 

associada ao 

treinamento dos 

músculos do 

assoalho pélvico 

houve o 

fortalecimento dos 

músculos do 

assoalho pélvico; 

ocasionando 

aumento da força 

isométrica dos 

músculos do 

assoalho pélvico e 

controle urinário. 

 

Cohen et al 

(2018)24 

Amostra 

composta por 20 

gestantes. 

Estudo piloto 

cuasi-

experimental 

Foi realizado 

intervenção de oito 

semanas com 

treinamento Muscular 

do assoalho pélvico 

O treinamento 

produziu efeitos 

benéficos reduzindo 

os sintomas urinários 

e aumentando a 

força muscular 

pélvica das 

gestantes após a 

intervenção. 



Shen e Liu 

(2018)25 

Amostra 

composta por 

163 mulheres.  

Estudo 

retrospectivo. 

Foram atribuídos a 

um grupo de 

tratamento 130 

indivíduos e 60 

indivíduos foram 

atribuídos a um 

grupo de controle. O 

grupo de tratamento 

teve intervenção por 

treinamento vesical e 

estimulação elétrica 

neuromuscular 

(EENM), em um total 

de 8 semanas. As 

medidas de resultado 

incluíram a 

quantidade de perda 

de urina, sintomas 

urinários e qualidade 

de vida. Os sintomas 

urinários foram 

medidos pelo escore 

Bristol Female 

Urinary Sintomas 

Questionnaire 

(BFUSQ), e a 

qualidade de vida foi 

avaliada pelo escore 

International 

Consultation on 

Incontinence 

Questionnaire-Short 

Form (ICIQ-SF). 

Os resultados 

demonstram que os 

pacientes do grupo 

de tratamento 

mostraram maior 

efeito na redução da 

quantidade de perda 

de urina ( P < 0,01), 

e melhorando a 

qualidade de vida, 

avaliada pela escala 

ICIQ-SF ( P < 0,01), 

em comparação com 

pacientes do grupo 

controle. 

Ptak et al. 

(2017)26 

Amostra 

composta por 

140 mulheres 

Ensaio 

randomizado. 

Intervenção. 

Foi empregado 2 

programas de 

exercícios, com 

duração de 3 meses, 

consistindo em 4 

sessões 

semanais. Foi 

Houve no grupo 

submetido a 

exercícios de MAP 

com tensão 

simultânea do 

músculo transverso 

abdominal efeitos 



dividido em dois 

grupos. O grupo A de 

realizou exercícios 

para os músculos do 

assoalho pélvico 

(MAP) com tensão 

simultânea do 

músculo transverso 

abdominal (TrA), e o 

programa para o 

Grupo B, apenas 

exercícios para os 

MAP. 

mais benéficos, 

observou-se que se 

fortaleceu bastante 

os músculos do 

assoalho pélvico, 

apresentando uma 

melhora significativa 

da incontinência 

urinária. 

Balduino et 

al. (2017)27 

Amostra 

composta por 13 

mulheres com IU 

que realizavam 

tratamento 

fisioterapêutico 

Estudo 

observacional 

descritivo. 

Foi aplicado um 

questionário para 

avaliar a IU. 

A intervenção com 

fisioterapia na IU foi 

efetiva, em relação à 

redução das perdas 

urinárias, satisfação 

das participantes, 

eficácia do 

tratamento e 

melhora da 

qualidade de vida, 

associando os 

exercícios perineais 

com aparelhos da 

eletroterapia. 

Fonte: Os autores, 2022.. 

 

Na sequência tem-se a tabela com os resultados da avaliação da qualidade 

metodológica dos artigos selecionados os quais obtiveram uma pontuação 

média de 6,3 e os pontos foram variados entre 5 e 8 pontos. 

 

Tabela 2 – Qualidade metodológica escala PEDro: 

   



 

Artigos 

Itens da Escala PEDro 

 

Pontuaçã

o 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Wang et 

al. 

2020)20 

 

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7 

Cavenagh

i et al. 

(2020)21 

 

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7 

Szumilewi

cz et al 

(2019)22 

 

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

   

5 

Silvia et al. 

(2018)23 

 

 

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

 

 

 

 

 

5 

Cohen et 

al 

(2018)24 

 

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7 

Shen e 

Liu  

(2018)25 

 

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7 

Ptak et al. 

(2017)26 

 

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

   

5 

Balduino 

et al. 

(2017)27 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

8 

Fonte: os autores 2022. 

 

DISCUSSÃO 



O estudo de Wang et al. (2020) demonstrou que em decorrência do treino 

da musculatura do assoalho pélvico, a fisiologia das mulheres melhorou em 

relação à mobilidade do colo da bexiga, impossibilitando a sua queda, além de 

melhor amplitude no momento da contração, também determinou a eficácia do 

treinamento dos músculos do assoalho pélvico no tratamento da Incontinência 

Urinária. 

Szumilewicz et al (2020)  constataram em seu estudo que o treinar os 

músculos do assoalho pélvico pode ajudar na prevenção ou no tratamento da IU 

melhorando sua função esfincteriana. O estudo ainda evidenciou que exercícios 

não prejudicam o assoalho pélvico em gestantes com Incontinência Urinária, mas 

trazem inúmeros benefícios, tais como a melhoria das funções motoras, 

proporcionando para essas mulheres uma melhor qualidade de vida sem a perda 

de urina.  

No estudo de Cavenaghi et al. (2020) a intervenção fisioterapêutica 

baseou-se em eletroestimulação do nervo tibial posterior e cinesioterapia com o 

propósito de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, o estudo 

evidenciou resultados significativos na qualidade de vida das pacientes e redução 

da perda urinária após o tratamento, evidenciada pelo score do ICIQ – SF. 

Cohen et al. (2017) ao utilizarem um protocolo de treinamento da MAP que 

durou oito semanas, onde no período de treinamento, foram realizadas quatro 

avaliações da força da musculatura pélvica, uma inicial e três subsequentes, a 

cada duas semanas, ao final puderam constatar os benefícios obtidos em relação 

à redução dos sintomas clínicos da Incontinência Urinária, com a melhora 

significante da força muscular pélvica. Nos estudos de Silva et al.23 Também foi 

possível observar esse fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, após 

intervenção fisioterapêutica. 

Shen e Liu (2018) avaliaram retrospectivamente os efeitos da 

eletroestimulação em 163 mulheres com Incontinência Urinária após acidente 

vascular cerebral por meio do ICIQ-SF. Os autores identificaram que após 08 

semanas de tratamento as pacientes apresentaram melhora significativa na 

quantidade de vazamento de urina 



No estudo de Ptak et al. (2017), o Grupo intervenção realizou o 

fortalecimento abdominal com contração da musculatura perineal durante a 

realização do exercício, e o grupo controle não recebeu a informação para 

contrair o músculo do períneo ao realizar o fortalecimento abdominal, como 

resultado pode ser observado que as participantes do grupo intervenção 

mostraram melhores resultados, concluindo que a associação das duas técnicas 

pode melhorar a força e a função da musculatura do assoalho pélvico, 

contribuindo para a diminuição da Incontinência  Urinária. Esse resultado 

colabora com estudo anterior de Henkes et al. (2015)  que concluíram que a 

fisioterapia no tratamento da IU é fundamental, visto que desenvolve a percepção 

e funcionalidade dos MAP, proporcionando a mulher um controle sobre seu 

esfíncter, desta forma controlando a continência urinária e melhorando sua 

qualidade de vida. 

Os resultados do estudo de Balduino et al. (2017) apontam que a 

intervenção fisioterapêutica exercícios perineais é eficaz no tratamento da IU, 

proporcionando redução da perda urinária. 

Pôde ser verificado pelos oito estudos que, independente da técnica 

empregada, a intervenção fisioterapêutica proporciona grandes benefícios para 

mulher, quanto tratamento e prevenção da Incontinência Urinária, gerando 

como efeitos a melhora da atividade neuromuscular do assoalho pélvico, 

ocasionando aumento da força isométrica dos músculos do assoalho pélvico, 

menos colo da bexiga descida e consequentemente maior controle urinário, 

trazendo qualidade de vida a população feminina. 

Como ponto forte está o fato de os estudos apresentarem informações 

recentes. Teve-se como limitação o fato da falta de estudos elegíveis que 

apresentassem uma análise comparativa dos efeitos da fisioterapia em cada tipo 

de Incontinência Urinária. Apesar da limitação relatada, considera-se que os 

estudos selecionados evidenciaram bem os efeitos positivos da intervenção 

fisioterapêutica como tratamento e prevenção da IU. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio desse estudo chega-se à conclusão de que a intervenção 



fisioterapêutica, independente da técnica empregada, é eficaz na prevenção e 

tratamento da Incontinência Urinaria. Essa revisão sistemática obteve êxito 

quanto aos objetivos de modo a atendê-los, pois, ficou evidenciado pelos estudos 

apresentados que a fisioterapia traz como efeito o aumento da força e resistência 

dos músculos do pavimento pélvico, redução da quantidade de perda de urina e 

melhorias na qualidade de vida da mulher. 

Sugere-se para estudos futuros a realização de análises comparativas da 

intervenção fisioterapêutica nos três tipos de Incontinência Urinária, de esforço, 

de urgência e a mista. 
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