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RESUMO 

Introdução: A incontinência urinária (IU) define-se por qualquer queixa de perda involuntária 

de urina, as mulheres são mais afetadas (37 a 42%), principalmente gestantes e idosas. Dentre 

as gestantes, de 24 a 63% relatam IU, sendo a incontinência urinária de esforço (IUE) a mais 

comum neste período, diretamente ligada à fraqueza muscular do assoalho pélvico, que resulta 

na disfunção do esfíncter uretral. Uma conduta muito utilizada por fisioterapeutas no tratamento 

dessa condição é o treino de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Objetivo: 

Abordar o papel da fisioterapia na prevenção e/ou tratamento da IU durante a gestação, através 

de intervenções focadas no treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP), controle 

miccional e consciência corporal. Método: O estudo compreende uma revisão sistemática, com 

coleta de dados do período de 2010 a 2021, nas plataformas eletrônicas PEDro, PubMed e 

MEDLINE. Foram selecionados artigos em diversos idiomas que abordassem o tema proposto. 

Resultados: Foram coletados 438 artigos e, após análise rigorosa, restaram 5 estudos que se 

encaixaram nos critérios de inclusão. Conclusão: A orientação fisioterapêutica é essencial para 

que as gestantes realizem a contração da MAP de forma correta, o que determina a eficácia da 

intervenção. Torna-se necessário maiores programas de educação acerca da importância do 

TMAP e sua relação com a prevenção e/ou tratamento da IU no período gestacional. 
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ABSTRACT  

Introduction: Urinary incontinence (UI) is defined by any complaint of involuntary loss of 

urine, women are more affected (37 to 42%), mainly pregnant women and the elderly. Among 

pregnant women, 24 to 63% report UI, with stress urinary incontinence (SUI) being the most 

common in this period, directly linked to pelvic floor muscle weakness, which results in urethral 

sphincter dysfunction. A procedure widely used by physiotherapists in the treatment of this 

condition is pelvic floor muscle strengthening training. Objective: Address the benefits of 

physiotherapy in the prevention and/or treatment of UI during pregnancy, through interventions 



focused on PFMT, voiding control and body awareness. Method: The study comprises a 

systematic review, with data collection from 2010 to 2021, on the online platforms PEDro, 

PubMed and MEDLINE, articles in several languages that addressed the proposed theme were 

selected. Results: 438 articles were collected and after rigorous analysis, there were 5 studies 

that met the inclusion criteria. Conclusion: Physiotherapeutic guidance is essential for pregnant 

women to perform PFM contraction correctly, which determines the effectiveness of the 

intervention. There is a need for greater education programs about the importance of PFMT and 

its relationship with the prevention and/or treatment of UI during pregnancy. 

Keywords: Pelvic floor; Physiotherapy; Pregnant women; Urinary incontinence. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS), a incontinência urinária (IU) 

consiste em questão de saúde pública comum entre as mulheres em qualquer período da vida e 

diferentes faixas etárias. É um problema definido como qualquer queixa de perda involuntária 

de urina, sendo o sexo feminino o público mais afetado, principalmente gestantes e idosas, com 

incidência de 37 a 42%.1 

Durante um período gestacional normal, que transcorra sem complicações, a frequência 

miccional sofre influência do estado fisiológico da bexiga, apresentando alterações no período 

diurno, podendo aumentar para sete vezes mais do que o normal, e no período noturno, com um 

aumento menos significativo, de uma ou duas vezes mais que o normal.2 

A IU pode ser classificada em incontinência urinária de esforço (IUE), incontinência 

urinária de urgência (IUU) e incontinência urinária mista (IUM). Na IUE ocorre a perda urinária 

durante algum esforço ou atividade física, sendo este o tipo mais frequente no período 

gestacional, enquanto na IUU ocorre a perda de urina associada à vontade súbita de urinar. Na 

IUM, a perda urinária involuntária é associada tanto à IUE, quanto à IUU.2,3 

O assoalho pélvico é formado pelos músculos levantadores do ânus, músculo coccígeo, 

longitudinal do ânus, isquiocavernosos, bulbocavernosos, transverso superficial, profundo do 

períneo e esfíncter anal externo, que têm como função as continências urinária e fecal. O 

enfraquecimento desta musculatura ocasiona instabilidade do colo da bexiga e uretra, causando 

incapacidade de ação do esfíncter uretral. Assim, ao tossir, espirrar, rir ou fazer movimentos 

mais bruscos, ocorrerá o aumento da pressão intra-abdominal que será refletido na bexiga. A 

elevação da pressão interna da bexiga, associada à menor pressão do fechamento uretral e ao 

enfraquecimento do esfíncter uretral, resulta em IUE.2,3 



A elevação da pressão intrauterina, com o crescimento do feto sobre a musculatura do 

assoalho pélvico (MAP), acrescida de alterações hormonais, aumento das taxas de 

progesterona, da relaxina e redução dos níveis de colágeno, diminui a força de contração da 

MAP e a capacidade de controle esfincteriano, tendo como possíveis consequências IU, 

incontinência fecal e prolapso dos órgãos pélvicos.4 

Além das alterações fisiológicas causadas pela gestação, existem outros fatores de risco 

associados à perda urinária involuntária, como idade materna, multiparidade, tabagismo, 

constipação, sobrepeso e obesidade.4,5 

Estudos apontam que a prevalência de IU na gestação é alta, entre 24,3 e 63,8%, e 

impacta de forma negativa na qualidade de vida nos períodos pré e pós-natal, além de 

representar desconforto miccional de 35,6 a 50%, afetando tanto o aspecto social, quanto o 

profissional e o sexual das mulheres acometidas.6 

Entre os anos de 1960 e 1970, usava-se a intervenção cirúrgica e medicamentosa como 

primeira proposta no tratamento da IU, mesmo se tratando de algo tão invasivo, passível de 

complicações e maior dificuldade de recuperação. Em 1999, a Organização Mundial da saúde 

(OMS) passou a recomendar a assistência fisioterapêutica como principal intervenção a 

pacientes com IU de leve a moderada, sendo necessário somente após 3 meses a avaliação para 

identificar se haveria ou não indicação de intervenção cirúrgica. Porém, em 2005, a ICS passou 

apontar o tratamento fisioterapêutico como principal intervenção na reabilitação da IU, 

independente de seu grau de acometimento, devido ao seu alto grau de eficácia, menor 

invasividade e menor custo.7 

O tratamento conservador inclui o aumento da resistência e da força da MAP através de 

exercícios de fortalecimento, como por exemplo, os de Kegel (práticas de contração e 

relaxamento do assoalho pélvico), dentre outros. Além do papel de prevenir e reabilitar, a 

fisioterapia atua também na orientação em relação aos impactos causados por essa disfunção, 

proporcionando bem-estar e melhora da qualidade de vida para essas mulheres.7 

O objetivo geral dessa revisão foi apresentar a importância da atuação do fisioterapeuta 

na prevenção e/ou tratamento da IU através do treino de fortalecimento e resistência da MAP, 

agindo também na orientação acerca da função dessa musculatura, consciência corporal e a 

maneira correta da contração do assoalho pélvico, a fim de proporcionar às gestantes maior 

qualidade de vida durante a gestação e no pós-parto. 

 

 

 



MÉTODO 

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática qualitativa, voltada ao tema da 

importância do treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) na prevenção e/ou 

tratamento de IU no período gestacional. Para sua realização, os 5 autores utilizaram os 

parâmetros do método PICO (Problema, Intervenção, Controle e Outcome), através de busca 

simples, realizada no período de março a setembro de 2022, nas bases de dados: PubMed 

(National Library of Medicine), PEDro (Physioterapy Evidence Database) e Medline (Medical 

Literature Analysisand Retrieval System Online), utilizando os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): assoalho pélvico, fisioterapia, gestantes e incontinência urinária, adaptando-se 

a cada base de dados, como pelvicfloor AND urinary incontinece AND pregnant. 

Foram selecionados artigos que continham os descritores supracitados, publicados em 

todos os dialetos e nos últimos 11 anos (2010 a 2021), sendo excluídos artigos que, mesmo 

contendo os descritores, não abordavam diretamente o tema, além de artigos em duplicidade 

nas bases de dados, trabalhos de conclusão de curso (TCC), artigos voltados apenas para o 

período pós-parto e com gestantes portadoras de outras patologias associadas. Esta seleção pode 

ser observada no fluxograma abaixo. 

 

Figura 1 – PRISMA fluxograma representativo da seleção de artigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores 
 



RESULTADOS 

Inicialmente foram encontrados 438 artigos, sendo 41 na plataforma PEDro, 216 artigos 

na plataforma PubMed e 181 artigos na plataforma Medline. Destes, 188 estudos foram 

excluídos por estarem em duplicidade e/ou fora da temática, restando 250 artigos, dos quais 

187 foram excluídos após análise dos títulos, que não condiziam com os critérios de inclusão. 

Restaram, então, apenas 63 artigos para leitura dos resumos, sendo que este número foi reduzido 

para 23 artigos após esta etapa. Por fim, após a leitura completa dos artigos remanescentes, 5 

foram selecionados para elaboração deste estudo, seguindo rigorosamente os critérios de 

inclusão.  

As seleções resultaram em uma amostra com 5 artigos, sendo três de ensaios clínicos 

randomizados, um estudo experimental quase randomizado controlado e um ensaio clínico 

aleatório pragmático. Os respectivos estudos apresentavam propostas de intervenção para 

prevenção e tratamento da IU durante o período gestacional e pós-parto, sendo que Szumilewicz 

et al.8 (2019) e Kocaoz, Eroglu e Sivaslyoylu11 (2013) relacionaram participantes com e sem 

IU, tornando possível a comparação do efeito do tratamento fisioterapêutico quando aplicado 

em sua prevenção e tratamento.  

Os métodos utilizados basearam-se em programas de exercícios em grupo e 

domiciliares, de fortalecimento da MAP e exercícios aeróbicos associados a contração, 

relaxamento e respiração. No estudo de Szumilewicz et al.8 (2019), além das condutas citadas 

anteriormente, foram realizados exercícios de alto e baixo impacto, modulados de acordo com 

a elevação ou redução da frequência cardíaca, monitorada durante toda a sessão. Em todas as 

pesquisas, as participantes foram orientadas a realizar o preenchimento de um diário miccional, 

para avaliação da perda urinária de forma involuntária. 

De acordo com o método PICO, a tabela a seguir apresenta os resultados encontrados 

nos estudos supracitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Descrição dos estudos incluídos, de acordo com o Método PICO. 

Autor/ano Tipo de 

estudo 

População Intervenção Comparação Resultados 

Dornowski 

et al, (2018). 

 

 

Ensaio clíni- 

co randomi-

zado. 

113 gestan- 

tes saudá- 

veis com 

idade entre 

17 a 30 

anos. 

 

Plano de exercícios de 

6 semanas. Exercícios 

em grupo, 18 sessões, 

3x por semana. 

Aquecimento, coreo- 

grafia aeróbica com 

música, exercícios de 

fortalecimento mus- 

cular, alongamentos, 

controle respiratório e 

relaxamento, associ- 

ando o fortalecimento 

muscular à contração 

da MAP, contraindo e 

relaxando quando 

fosse necessário. 

Exercícios isolados 

para a MAP. 

 

3 grupos:  

G1: Experimen-

tal (sintomáti-

cas c/ treiname-

nto) 

G2: Controle 

(assintomáticas 

c/treinamento); 

G3: Controle 

(assintomáticas 

s/ treinamento). 

G1 e G2 obtiveram 

maiores resultados em 

comparação ao G3, que 

permaneceu sem altera-

ções. Observou-se me-

lhor resultado para o 

G1, com aumento da 

eficiência de contração 

da MAP. 

Szumilewicz 

et al. (2019). 

 

 

Ensaio clíni-

co randomi-

zado. 

97 gestan-

tes saudá-

veis, sem   

complica-

ções, em 

primeira 

gestação. 

Idade 30 ± 

4 anos, 21 

± 5 sema-

nas de ges-

tação. 

 

Programa de exercí-

cios de 6 semanas, em 

grupo, 1 hora, 3x por 

semana. Conduta: 

aquecimento; aeróbi-

ca com coreografias 

de alto e baixo 

impacto, com música; 

exercícios de fortale-

cimento; alongamen-

to; respiração; relaxa-

mento. Todos associ-

ados ao controle da 

MAP e da FC. 

Grupo 1: experi-

mental (n=70) 

Grupo 2: contro-

le (=27) 

O G1 apresentou me-

lhora de relaxamento 

após movimentos rápi-

dos e contrações de 10s. 

O G2 não apresentou 

melhoras significativas 

em nenhum parâmetro. 

Kocaoz S, 

Eroglu K, 

Sivaslioglu 

AA. (2012). 

 

 

Estudo expe-

rimental qua-

se randomi-

zado, contro-

lado. 

102 gestan-

tes, saudá- 

veis, com 

idade entre 

20 e 35 

anos. Idade 

gestacional 

entre 14 e 

20 semanas 

e 28 e 32 

semanas, e 

12 semanas 

pós-parto. 

 

Exercícios de contra-

ção e relaxamento da 

MAP em 10 repeti-

ções durante 10 se-

gundos cada (apenas 

G1 – gravidez e puer-

pério) 

G1: experimen-

tal (n=52) 

G 2: controle 

(n=50) 

Observou-se diferença 

significativa no percen-

tual de desenvolvi-

mento de IUE entre os 

grupos G1 e G2. 

G1: 

- 5,8% na 28ª semana 

gestacional; 

- 17,3% na 32ª semana 

gestacional; 

- 1,9% no puerpério. 

 

G2: 

- 30% na 28ª semana 

gestacional; 

- 48% na 32ª semana 

gestacional; 

- 18% no puerpério. 



Stafne S, et 

al. (2012). 
Estudo con-

trolado ran-

domizado. 

855 ges-

tantes com 

idade ‡18 

anos, e ida-

de gesta-

cional de 

20 a 36 

semanas. 

 

Programa de exercí-

cios em grupo, de 12 

semanas,      incluindo 

TMAP. Aplicação 1 

vez por semana con-

duzido por fisiotera-

peutas, e exercícios 

domiciliares pelo me-

nos duas vezes por 

semana. Realizado 

em três partes: pro-

grama de dança aeró-

bica, exercícios de 

força e alongamentos. 

2 grupos: 

G1: experimen-

tal (n=429) 

realizou o trei-

namento (conti-

nentes/incontine

ntes) 

G2: controle 

(n=426) realizou 

cuidados pré-

natais (conti-

nentes/incontine

ntes). 

Ao final do estudo, as 

participantes que esta-

vam no grupo de 

intervenção (G1), tanto 

continentes, quanto in-

continentes, apresenta-

ram menores queixas de 

IUE e IUU, quando 

comparadas ao grupo 

que não realizou os 

exercícios (G2). 

Assis LC, et 

al. (2015). 

 

Ensaio clíni-

co aleatório 

pragmático. 

87 gestan-

tes primi-

gestas, c/ 

até 18 se-

manas de 

gestação e 

entre 20 e 

35 anos de 

idade, sem 

diabetes, 

hiperten-

são ou IU 

prévia à 

gestação.  

Entrega de Manual de 

Orientação de Exercí-

cios domiciliares 

(MOED), que consis-

tia na realização diá-

ria de contrações pe-

rineais lentas e rápi-

das em quatro posi-

ções. G1 deveria 

realizar os exercícios 

e foi acompanhado 

por fisioterapeuta. G2 

deveria realizar os 

exercícios, sem 

acompanhamento do 

fisioterapeuta. G3 não 

recebeu MOED, rea-

lizarando somente o 

preenchimento do 

diário de perdas 

urinárias. 

3 grupos: 

Supervisionado 

(Gsup): 29 par-

ticipantes reali-

zaram MOED e 

com supervisão 

do fisioterapeu-

ta.  

Observado 

(Gobs): 29 par-

ticipantes reali-

zaram MOED, 

s/ supervisão do 

fisioterapeuta. 

Referência 

(Gref): 29 par-

ticipantes reali-

zaram somente 

preenchimento 

do diário de 

perdas urinárias. 

 

 

Ao final do estudo, os 

grupos Gsup e Gobs 

apresentaram redução 

de 51,7% e 44,8%, 

respectivamente, de in-

continência, enquanto o 

grupo Gref apresentou 

aumento de 48,3%.  

 

G1- Grupo 1; G2- Grupo 2; G3- Grupo 3; MAP- Musculatura do Assoalho Pélvico; TMAP- Treinamento dos 

Músculos do Assoalho Pélvico; FC- Freqüência Cardíaca; IUE- Incontinência Urinária de Esforço; IUU- 

Incontinência Urinária de Urgência; MOED – Manual de Orientação de Exercícios Domiciliares. 

Fonte: os autores 

 

DISCUSSÃO 

As pesquisas apontam que a realização de exercícios de treinamento da MAP é eficaz 

na prevenção e no tratamento da IU em gestantes que os praticam, proporcionando, 

consequentemente, melhora da qualidade de vida desse público.  

Stafne et al.9 (2012) realizou um programa de exercícios, com duração de 12 semanas, 

totalizando de 16 a 17 sessões. O grupo experimental, composto por 397 gestantes, realizou 

atividades aeróbicas, treino de força, incluindo treinamento dos músculos do assoalho pélvico 

(TMAP), e exercícios de equilíbrio, enquanto o grupo controle, composto por 365 mulheres, 

recebeu apenas cuidados pré-natais regulares, além de informações escritas com 



recomendações acerca do TMAP, dieta e dor lombo-pélvica relacionada à gravidez. Foi 

possível concluir que um número significativamente menor de participantes do grupo 

experimental relatou IU e/ou IUE uma vez por semana ou mais e IUE no final da gestação, 

quando comparadas ao grupo controle.9  

De acordo com Assis et al.10 (2015), uma importante ferramenta na prevenção e 

tratamento de IU em gestantes é o Manual de Orientação de Exercícios Domiciliares (MOED), 

para fortalecimento da MAP, visto que em seu estudo apresentou melhora significativa nos 

grupos de intervenção (Gsup e Gobs), em 51,7 e 44,8%, respectivamente, após a aplicação da 

ferramenta, quando comparado ao grupo controle (Gref), que apresentou declínio constante na 

força da MAP e aumento da incontinência em 48,3%.10  

Em concordância, Kocaoz, Eroglu e Sivaslyoylu11 (2013), citam que além da utilização 

de exercícios domiciliares, a orientação fisioterapêutica é importante para conscientização 

acerca da forma correta de realização da contração da MAP. Nesse estudo a maior parte das 

participantes foi excluída por se negarem a realizar o toque digital, devido às suas crenças 

culturais e/ou limitação de informações acerca do tema. Os autores defendem, ainda, que a 

orientação no pré-natal é extremamente importante para a prevenção da IUE.11 

Além das crenças populares, observa-se também a limitação de conhecimento acerca da 

realização de exercícios de alto impacto em gestantes, com receio de que venha a trazer 

prejuízos à gestação ou ao feto. O estudo de Szumilewicz et al.8 (2019) aplicou exercícios 

aeróbicos de alto e baixo impacto associados a exercícios de fortalecimento da MAP e 

demonstrou que não houve resultados benéficos significativos, mesmo melhorando a atividade 

neuromuscular em algumas atividades motoras, mas, principalmente, não foram produzidos 

resultados negativos com impacto na qualidade de vida e continência urinária, como acreditava-

se ocorrer. Ressaltou-se, ainda, que os poucos resultados positivos aconteceram provavelmente 

devido à correta orientação de um profissional fisioterapeuta. Foi possível observar que os 

resultados poderiam ser mais fidedignos se não houvesse tamanha discrepância entre a 

quantidade de participantes dos grupos controle (n=27) e experimental (n=70).8  

Durante o estudo de Dornowski et al.12 (2018), as pacientes dos grupos sintomático, 

assintomático e controle foram submetidas a um exercício de contração prolongada e os 

resultados mostraram que houve uma redução do controle da MAP durante a contração de longa 

duração. Segundo os autores, o propósito do TMAP é instruir as mulheres a ter controle da 

MAP, promovendo consciência sobre a contração dessa musculatura, sendo em muitos casos 

necessário que a paciente aprenda a relaxar os músculos abdominais de forma correta, sob pena 

de causar fadiga na MAP devido à contração sustentada.12   



De acordo Bezerra KC, et al.13 (2016), “as estratégias comportamentais e cognitivas que 

utilizaram tecnologias educativas como manuais, vídeos, panfletos, lembretes e programas de 

educação em saúde se mostraram eficazes na expansão de informações e busca de tratamento, 

demostrando um grande potencial de reprodutibilidade em outras realidades com vistas a 

melhorar o conhecimento dessas mulheres, com IU ou com fatores de risco bem elucidados.”13  

 

CONCLUSÃO 

O estudo nos permitiu concluir que o fortalecimento do assoalho pélvico vai além do 

treino propriamente dito. Além disso, não basta apenas contrair a musculatura, é preciso saber 

a forma correta de realizar os exercícios, sendo necessário educar as gestantes sobre a 

consciência corporal e todo o processo que envolve o sucesso da intervenção na prevenção e 

tratamento da IU, proporcionando, então, aumento da qualidade de vida.  

Dentro das dificuldades para realização desse estudo, encontraram-se o baixo arsenal de 

artigos prévios no Brasil relacionados ao tema, sendo também escassos artigos de estudos 

randomizados em idiomas universais, como Inglês, Francês e Espanhol, por exemplo, e com 

foco principal na prevenção, e não somente no tratamento, da IU no período gestacional. 

Observamos que são necessários maiores estudos, além de programas de 

conscientização e informações acerca da prevenção da IU durante e após a gestação e sobre a 

importância do fortalecimento do assoalho pélvico, seja através de palestras, materiais 

impressos e/ou eletrônicos, programas rádio televisivos, ou presenciais, em postos de saúde, e 

que sejam abrangentes a toda população, mas que atinja principalmente o público feminino em 

período pré-gestacional e gestacional, para que a prevenção à IU torne-se uma realidade. 
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