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RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar os valores médios da pressão 

inspiratória nasal (sniff) e da força muscular inspiratória (PImáx) e expiratória 

(PEmáx) em idosas portadoras de incontinência urinária (IU). Material e Métodos: 

Realizou-se um estudo de corte transversal envolvendo 33 mulheres com idade igual 

ou superior a 60 anos, não fumantes e sem doença respiratória. As idosas foram 

divididas em dois grupos: portadoras de IU, alocadas no Grupo Incontinente – GI 

(n=18); não portadoras de IU, alocadas no Grupo Controle – GC (n=15). Através de 

um manovacuômetro digital (Globalmed@, modelo MVD300) foram verificadas a 

PImáx, a PEmáx e a sniff. A comparação entre os grupos foi realizada através do 

teste de Mann-Whitney. A associação entre as variáveis foi calculada através do 

coeficiente de correlação linear de Pearson (r). Este projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Resultados: Não houve diferença 

nas médias das pressões respiratórias máximas na faixa etária de 60-69 anos: 

PImáx (GI=56,55 cmH2O; GC=73,17 cmH2O; p=0,063), PEmáx (GI=79,45 cmH2O; 

GC=898,67 cmH2O; p=0,070) e Sniff (GI=78,09 cmH2O; GC=83,83 cmH2O; 

p=0,364), assim como na faixa etária de 70-80 anos: PImáx (GI=69,00 cmH2O; 

GC=62,11 cmH2O; p=0,559), PEmáx (GI=85,29 cmH2O; GC=71,00 cmH2O; p=0,223) 

e Sniff (GI=85,29 cmH2O; GC=70,22 cmH2O; p=0,064). Nas mulheres incontinentes, 

o tempo de IU não apresentou correlação significativa com o valor médio das 

pressões respiratórias máximas: PImáx (r= -0,050; p=0,844), PEmáx (r= -0,239; 

p=0,339) e sniff (r= -0,323; p=0,247). Conclusão: Os achados do presente estudo 

sugerem que a incontinência urinária parece não interferir na força muscular 

respiratória.  

 

Palavras-chave: incontinência urinária; testes de função respiratória; músculos 

respiratórios. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study was to evaluate the mean values of sniff nasal 

inspiratory pressure (sniff) and inspiratory (PImax) and expiratory (PEmax) muscle 

strength between elderly women with urinary incontinence (UI). Material and 

Methods: It was realized a cross-sectional study what involved 33 women aged 60 

years or more, nonsmokers and without respiratory disease. The participants were 

divided into two groups: with UI, allocated in Incontinent Group – IG (n=18); without 

UI, allocated in Continent Group – CG (n=15). Through a digital pressure transducer 

(Globalmed@, modelo MVD300) were verified the values of PImax, PEmax and sniff. 

The comparison between groups was made by Mann-Whitney test. Association 

between the variables was calculated by Pearson’s correlation coefficient (r). The 

study was approved by Ethics Committee Involving Human Subjects at the Center for 

Health Science of the Universidade Federal de Pernambuco. Results: There was no 

differences in the mean of respiratory pressures values in the age group 60-69 years: 

PImax (GI=56,55 cmH2O; GC=73,17 cmH2O; p=0,063), PEmax (GI=79,45 cmH2O; 

GC=898,67 cmH2O; p=0,070) e Sniff (GI=78,09 cmH2O; GC=83,83 cmH2O; 

p=0,364), as in the age group 70-80 years: PImax (GI=69,00 cmH2O; GC=62,11 

cmH2O; p=0,559), PEmax (GI=85,29 cmH2O; GC=71,00 cmH2O; p=0,223) e Sniff 

(GI=85,29 cmH2O; GC=70,22 cmH2O; p=0,064). In incontinent women, there weren’t 

correlations between the time of IU and the mean of respiratory pressures values: 

PImax (r= -0,050; p=0,844), PEmax (r= -0,239; p=0,339) e sniff (r= -0,323; p=0,247). 

Conclusion: The findings of this study suggest that urinary incontinence seems not 

interfere in the respiratory muscle strength. 

 

Key-words: urinary incontinence; respiratory function tests; respiratory muscles.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

 O aumento da expectativa de vida e o declínio das taxas de fecundidade 

associado ao desenvolvimento das políticas públicas resulta no crescimento da 

proporção de pessoas com idade a partir de 60 anos em todo mundo (WHO, 2009). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é esperado 

um aumento progressivo tanto na quantidade de mulheres quanto na quantidade de 

pessoas idosas no Brasil. Em 2008 o contingente com 65 anos ou mais 

representava cerca de 6,5% da população total do Brasil. As projeções indicam que 

em 2050 a população idosa ultrapasse 22,7% da população brasileira (IBGE, 2008). 

 Junto com o envelhecimento, ocorre o aparecimento de doenças e agravos 

crônicos de forma isolada ou associada (comorbidades). Tais condições crônicas 

podem afetar a funcionalidade da pessoa idosa, dificultando o desenvolvimento das 

atividades de vida diária (AVDs) de forma independente e influenciando diretamente 

na qualidade de vida (BRASIL, 2006; INOUYE et al., 2007). Essa possibilidade de 

incapacidade e dependência funcional está relacionada, entre outros fatores, com a 

redução da massa muscular – sarcopenia – que acontece lenta e progressivamente 

durante o processo de envelhecimento (JANSEN; ROSS, 2005; SILVA et al., 2006).  

 No caso das mulheres este fator é agravado devido às alterações hormonais 

próprias do climatério e menopausa. A diminuição da função hormonal ovariana 

resulta em deficiência estrogênica, podendo ocasionar alterações no sistema 

urogenital. Os epitélios da uretra e vagina possuem receptores de estrógeno, de 

forma que esta deficiência pode ter como conseqüência o aparecimento de prolapso 

genital e incontinência urinária (BRASIL, 2008). Do mesmo modo, o processo de 

envelhecimento natural do organismo humano promove alterações no sistema 

cardiopulmonar, visto que a função pulmonar começa a declinar de forma acelerada 

após os 55 anos (MENDONÇA; MATTE, 2002).  
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 Atualmente tem-se o conhecimento a respeito da existência de co-ativação 

entre os músculos abdominais, diafragma torácico e do assoalho pélvico (BO; 

STIEN, 1994; MOREIRA et al., 2002). Dessa forma, suspeita-se que as modificações 

decorrentes do processo de envelhecimento podem causar alteração tanto no 

desempenho da função principal exercida por esses músculos, quanto de uma forma 

geral, interferindo no sinergismo entre as musculaturas. 

 

1.1. Incontinência Urinária 

 O processo de envelhecimento ocasiona modificações na estrutura das fibras 

musculares e colágenas, podendo acarretar em disfunções observadas na avaliação 

clínica ou em exames específicos da função muscular do assoalho pélvico e do trato 

urinário (CHEN et al., 2003; GOMES; ARAP; TRIGO-ROCHA, 2004; TINELLI et al., 

2010). 

 A deficiência de estrógeno após a menopausa acelera os efeitos negativos do 

envelhecimento biológico sobre os mecanismos de suporte do assoalho pélvico 

(RIZK; FAHIM, 2008). Receptores de estrógeno podem ser identificados tanto na 

musculatura lisa quanto no tecido conjuntivo. Evidencia-se na literatura que o 

hipoestrogenismo pode levar a uma diminuição do colágeno em algumas estruturas 

da cavidade pélvica, entre elas no complexo ligamentar útero-sacro, na vagina e no 

paramétrio (TINELLI et al., 2010). 

 Alguns autores, ao estudar cadáveres femininos, identificaram que com o 

avançar da idade ocorre uma diminuição no número e densidade das fibras da 

musculatura estriada da uretra (PERUCCHINI et al., 2002,), assim como na 

densidade da musculatura lisa uretral (CLOBES; DE LANCEY; MORGAN, 2008). 

Estas alterações provavelmente estão relacionadas com a diminuição da pressão de 

fechamento uretral que, a partir dos 21 anos, diminui aproximadamente 15 cm H2O 

por década de vida (TROWBRIDGE et al., 2007). 

 Vários estudos sugerem que as mudanças que ocorrem durante o 

envelhecimento aumentam a prevalência de sintomas urinários e a ocorrência de 

disfunções miccionais e de armazenamento; diminuem a atividade eletromiográfica 

da musculatura do assoalho pélvico (MAP); além de promover a modificação de 
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algumas variáveis urodinâmicas, como por exemplo a redução da pressão 

detrussora máxima e do pico de fluxo urinário (AUKEE; PENTTINEN; AIRAKSINEN, 

2003; CHEN et al., 2003; HOMMA  et al., 1994).  

 Dentre as patologias características da população idosa deve-se investigar a 

presença da incontinência urinária (IU), pois esta é encontrada em 

aproximadamente 30% dos idosos não institucionalizados, podendo chegar a 57,3% 

em idosos institucionalizados (BHAGWATH, 2001; BRASIL, 2006; BUSATO 

JUNIOR; MENDES, 2007; DUBEAU, 2006). A incontinência urinária (IU) é definida 

pela International Continence Society (ICS) e pela International Urogynecological 

Association (IUGA) como a queixa de perda involuntária de urina (HAYLEN et al., 

2010). Entre os fatores de risco que podem levar à IU, pode-se citar: idade 

avançada, paridade, partos vaginais, histerectomia, alterações hormonais, alto 

índice de massa corpórea (IMC), tosse crônica e tipo de atividade física (PEYRAT et 

al., 2002; DANFORTH et al., 2006). 

 A prevalência da IU na população diverge entre os autores, e pode variar de 

27 a 62% (HIGA; LOPES, 2005; SALAZAR et al., 2005; ANGER et al., 2006). Porém, 

cerca de 30 a 50% das pessoas que sofrem de IU não relatam espontaneamente 

esse fato ao médico ou à enfermeira, e só procuram o serviço de saúde após o 

primeiro ano do início dos sintomas, por acharem que a perda de urina é esperada 

com o evoluir da idade (DUGAN et al., 2000). Tamanini et al. (2009) em um estudo 

com 2143 pessoas com idade a partir de 60 anos, encontraram a prevalência da IU 

em aproximadamente 26,2% de mulheres idosas; tais autores verificaram ainda que 

a ocorrência da IU aumenta com o avançar da idade,  e pode estar relacionada com 

obesidade, depressão, diabetes mellitus e limitação funcional importante. 

 Os tipos de IU mais comuns são a incontinência urinária de urgência (IUU) e a 

incontinência urinária de esforço (IUE), a associação destes dois tipos de IU é 

definida como incontinência urinária mista (IUM). A IUU é a queixa de perda 

involuntária de urina associada à urgência miccional (HAYLEN et al., 2010). Na IUU 

o músculo detrusor fica instável e apresenta contrações não inibidas (CNIs) 

prematuras durante a fase de enchimento vesical, podendo resultar em perda de 

urina. Durante uma situação de hiperpressão abdominal, o detrusor instável pode 

realizar uma CNI, resultando em escape urinário (MORENO, 2004). 
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 A IUE é a queixa de perda involuntária de urina durante esforço físico, espirro 

ou tosse (HAYLEN et al., 2010). Em termos práticos, a IUE pode ocorrer devido à 

hipermobilidade do colo vesical e uretra proximal ou por deficiência esfincteriana 

(MORENO, 2004). Durante o esforço, a contração dos músculos elevadores atrai a 

uretra proximal e o colo vesical para cima e para frente, em direção à sínfise púbica. 

Dessa forma, a transmissão de pressões acontece tanto para a bexiga quanto para 

a uretra, possibilitando a manutenção da continência na situação de hiperpressão 

abdominal. Entretanto, quando existe uma condição de hipermobilidade do colo 

vesical e/ou fraqueza da musculatura perineal, a pressão vesical torna-se maior que 

a pressão uretral na ausência de contração do músculo detrusor, devido ao aumento 

da pressão abdominal durante os esforços, ocorrendo a perda urinária (GROSSE; 

SENGLER, 2002; NYGAARD; HEIT, 2004). 

  

1.2. Força Muscular Respiratória 

 Assim como acontece no sistema urogenital, o processo de envelhecimento 

acarreta alterações no sistema respiratório. O enrijecimento da parede do tórax e a 

sarcopenia são alguns dos fatores que levam às alterações na função pulmonar e 

redução da força muscular respiratória (PATROCÍNIO et al., 1999; WATSFORD; 

MURPHY; PINE, 2007) 

 A espirometria é uma avaliação que permite o diagnóstico e a quantificação 

dos distúrbios ventilatórios (PEREIRA, 2002; MILLER et al., 2005). De acordo com o 

I Consenso Brasileiro de Espirometria (1996), com o avançar da idade ocorre a 

redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), da capacidade 

vital forçada (CVF) e da relação entre eles (VEF1/CVF). O declínio desses 

parâmetros ocorre de forma mais acelerada a partir dos 55-60 anos (PEREIRA, 

2002). 

 A força da musculatura respiratória, que também diminui com processo de 

envelhecimento, é avaliada com uso de manovacuômetro através de manobras 

forçadas na inspiração e expiração, sendo aferidas a pressão inspiratória máxima 

(PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx), respectivamente (NEDER et al., 

1999). Watsford, Murphy e Pine (2007) realizaram um estudo com 72 adultos 
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australianos, com idade entre 50 e 79 anos. Estes autores verificaram que a redução 

da força muscular respiratória apresentou relação significativa com a idade, sendo 

menor em indivíduos com idade mais avançada. 

 Atualmente vários estudos podem ser encontrados em populações de adultos 

saudáveis brasileiros, com o objetivo de comparar os valores previstos e estabelecer 

novas equações preditivas para as pressões respiratórias máximas (PImáx e 

PEmáx). Nestes estudos são formulados modelos de regressão linear utilizando a 

idade, visto que esta apresenta o melhor poder preditivo para o cálculo de tais 

variáveis (COSTA et al., 2010; NEDER et al., 1999; PARREIRA et al., 2007).  

 A mensuração dessas pressões respiratórias máximas é realizada com a 

utilização de um bocal, e depende da colaboração do indivíduo, podendo refletir a 

real condição da musculatura respiratória ou subestimá-la, devido à falta de 

coordenação ou compreensão de realização da manobra (ULDRY; FITTING, 1995). 

Outra medição, de fácil execução, que pode ser realizada com uso do 

manovacuômetro é a avaliação da força muscular inspiratória através da pressão 

inspiratória nasal durante o fungar (sniff) (HERITIER et al., 1994). Alguns autores 

publicaram estudos permitindo determinar o número ideal de mensurações a serem 

realizadas, comparando a sniff com a PImáx e relatando o uso da técnica em 

indivíduos com doenças neuromusculares ou pulmonares (ESTEFANUTTI et al., 

2000; LOFASO et al.,2006, ULDRY; FITTING, 1995; ULDRY et al., 1997). 

 

1.3. Sinergismo Lombo-Pélvico  

 A contração diafragmática e da musculatura abdominal ocasiona um aumento 

da pressão intra-abdominal (PIA), repercutindo na cavidade pélvica e levando a uma 

resposta contrátil da musculatura perineal (HODGES; SAPSFORD; PENGEL, 2007; 

JUNGINGER et al., 2010; SAPSFORD et al., 2001). Alguns autores relatam a 

existência de contração sinérgica entre o diafragma torácico, os músculos 

abdominais e o assoalho pélvico. O conjunto dessas musculaturas representa uma 

cápsula muscular denominada “core abdominal” (Figura 1), que tem a função de 

manter a estabilidade do tronco e responder às mudanças na PIA (NEUMANN; 

GILL, 2002; SAPSFORD, 2004; SAPSFORD et al., 2001; SAPSFORD; HODGES, 
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2001; TALASZ et al., 2010). Este tipo de atividade de co-ativação pode ser 

denominado Sinergismo Lombo-Pélvico (SLP) (BO; STIEN, 1994; MOREIRA et al., 

2002; NAGIB et al., 2005).  

 

Figura 1.  Modelo teórico da atividade dos músculos do core abdominal durante inspiração, 
expiração forçada ou tosse (TALASZ et al., 2010). D: diafragma, MAA: músculos abdominais 
anterolaterais, AP: assoalho pélvico, MAP: músculos abdominais profundos representados 
pelos músculos oblíquo interno e transverso abdominal. A. Durante a inspiração o diafragma 
contrai concentricamente, movendo-se para baixo. Os músculos assoalho pélvico (MAP) e 
os abdominais relaxam. B. Durante a expiração forçada ou tosse a musculatura abdominal 
contrai forçando o diafragma para cima. Sem a ação da musculatura abdominal profunda e 
da MAP o aumento da pressão intra-abdominal (PIA) pode levar à descida do assoalho 
pélvico e abaulamento para fora da parede abdominal inferior. C. Durante a expiração 
forçada ou tosse a co-contração da musculatura abdominal profunda e da MAP protege a 
descida do assoalho pélvico e o abaulamento para fora da parede abdominal inferior. 

 

 A atividade sinérgica entre os músculos do assoalho pélvico e abdominais 

possibilita o desenvolvimento de uma adequada pressão de fechamento uretral, 

sendo importante fator mantedor da continência urinária. Durante a contração 

voluntária da MAP ocorre a co-ativação da musculatura abdominal anterolateral 

(transverso abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e reto abdominal), esta 

atividade coordenada produz o aumento da pressão intravaginal (MADILL; MCLEAN, 

2006; NEUMANN; GILL, 2002; SAPSFORD et al., 2001). A contração isolada da 

MAP, ou seja, com relaxamento dos músculos abdominais, resulta em menor 

ativação perineal (NEUMANN; GILL, 2002).  

 Recentemente Talasz et al. (2010) encontraram uma significante correlação 

positiva entre a força da MAP (aferida manualmente e graduada pela escala Oxford) 

e o fluxo expiratório forçado (verificado através da espirometria). Segundo os 

D 
D D 

AP AP 

AP 

MAA 

MAA MAA 

MAP 

A. B. C. 
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autores, as mulheres que desenvolvem uma maior força de contração voluntária 

perineal são capazes de expirar o ar de forma mais eficiente. 

 Durante a PImáx, a contração do diafragma empurra as estruturas 

abdominais para baixo e para a região anterior, produzindo uma força que se 

distribui nas cavidades abdominal e pélvica. Na PEmáx, a musculatura abdominal 

produz uma força que se distribui  na caixa abdominal, atuando no assoalho pélvico. 

Tais manobras respiratórias máximas promovem a co-ativação dessas 

musculaturas, porém há uma maior correlação deste sinergismo durante a  PEmáx, 

em relação à PImáx (MOREIRA et al., 2002). 

 Moreira et al. (2002) encontraram correlação entre a força dos músculos 

expiratórios e perineais. Ao realizar a manobra de PEmáx os autores observaram 

uma maior alteração da pressão desenvolvida pelos MAPs, esta pressão se tornava 

ainda maior quando era solicitada a contração voluntária da musculatura perineal. 

Nagib et al. (2005) observaram a existência de correlação entre a atividade 

eletromiográfica perineal e abdominal durante a manobra de PEmáx. Massuia, 

Haddad e Mota (2010) sugeriram que mulheres portadoras de incontinência urinária 

apresentam menor sinergismo da musculatura respiratória e pélvica, quando 

comparadas com mulheres continentes.  
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICATIVA 

 

 Na literatura podem ser encontrados vários estudos descrevendo e discutindo 

a co-ativação dos músculos diafragma torácico, abdominais anterolaterais e do 

assoalho pélvico. Apesar das diversas metodologias encontradas, há uma escassez 

de trabalhos que avaliem este sinergismo em populações específicas e com algum 

comprometimento respiratório ou urogenital, como é o caso das idosas portadoras 

de IU. Este é um tema relevante, visto que existe alta prevalência de incontinência 

urinária na população idosa. 

 A partir das informações descritas suspeita-se que nas mulheres portadoras 

de IU, a disfunção do assoalho pélvico pode ocasionar comprometimento na co-

ativação dos músculos diafragma torácico e abdominais anterolaterais, com 

repercussão na geração de força pela musculatura respiratória.  

 Ademais, este estudo possibilitará maior embasamento científico, visto que os 

resultados e conclusões encontrados podem ser úteis para os profissionais das 

áreas de fisioterapia, pneumologia e saúde da mulher, pois possibilitarão ampliar os 

conhecimentos sobre as formas de avaliação e tratamento de pacientes que 

apresentem ou não associação de morbidades respiratórias e uroginecológicas. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

 

 3.1. Objetivo Geral 

 Avaliar a força da musculatura inspiratória (PImáx e sniff) e expiratória 

(PEmáx) em idosas portadoras de incontinência urinária. 

 

 3.2. Objetivos Específicos 

o Caracterizar e comparar as mulheres portadoras e não portadoras de 

incontinência urinária quanto à idade, nível de atividade física, variáveis 

antropométricas (peso, altura e IMC), antecedentes obstétricos (número 

de gestações e partos) e tempo de menopausa. 

o Em mulheres portadoras e não portadoras de incontinência urinária: 

 Estimar os valores médios de PImáx, PEmáx e sniff; 

 Comparar as médias dos valores de PImáx, PEmáx e sniff entre as 

incontinentes e continentes. 

o Correlacionar o tempo de incontinência urinária com os valores médios de 

PImáx, PEmáx e sniff. 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Local do Estudo 

 O estudo foi desenvolvido no Departamento de Fisioterapia (DEFISIO) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na cidade de Recife - Pernambuco. 

 

4.2. Período do Estudo 

 A coleta de dados foi realizada entre os meses de setembro e dezembro de 

2010. 

 

4.3. Desenho do Estudo 

 Trata-se de um estudo de corte transversal. 

 

4.4. População do Estudo 

 As participantes foram provenientes do Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), da 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) e de programas de fisioterapia do 

DEFISIO/UFPE.  
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4.5. Amostra 

 O processo de amostragem foi por conveniência, com idosas provenientes 

dos locais previamente mencionados, de acordo com os critérios de elegibilidade 

(critérios de inclusão e exclusão). 

  

4.6. Critérios de Elegibilidade 

 4.6.1. Critérios de Inclusão 

 Foram incluídas pacientes do gênero feminino com idade igual ou superior a 

60 anos, divididas em dois: Grupo Incontinente (GI) e Grupo Controle (GC).  As 

idosas que relataram episódios de perda urinária de pelo menos uma vez por 

semana, nos últimos três meses, foram classificadas como portadoras de 

incontinência urinária e alocadas no grupo incontinente (TAMANINI et al., 2004).  As 

voluntárias que negaram perda urinária foram alocadas no grupo controle. 

 4.6.2. Critérios de Exclusão 

 Foram considerados como critérios de exclusão os seguintes parâmetros: 

infecção urinária ativa, câncer pélvico atual, terapia de reposição hormonal, diabetes 

mellitus descompensada, índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 Kg/m2, déficit 

cognitivo, tabagismo e doenças respiratórias. As idosas que relataram perda 

urinária, porém não se encaixaram nos critérios para classificação no GI também 

foram excluídas. 

 

4.7. Definição e Operacionalização das Variáveis 

 4.7.1. Variáveis Dependentes 

 Pressão expiratória máxima (PEmáx); 

 Pressão inspiratória máxima (PImáx); 

 Pressão inspiratória nasal (sniff). 

 4.7.2. Variáveis Independentes 

 Incontinência urinária; 

 Tempo de incontinência urinária. 



22 

 

4.8. Procedimentos para Seleção das Participantes 

 A população deste estudo foi informada sobre este projeto através de contato 

telefônico, palestras e avisos em sala de aula. Ao chegar ao DEFISIO/UFPE, cada 

idosa era informada sobre a possibilidade de participar deste projeto de pesquisa, e, 

após ler, compreender e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A) era avaliada para verificar a adequação aos critérios de 

inclusão. Em seguida eram coletados os dados pessoais, antropométricos e 

hemodinâmicos. Por fim, realizava-se a espirometria, a manovacuometria e a 

avaliação do nível de atividade física. As idosas foram estratificadas nas faixas 

etárias de 60-69 anos e 70-80 anos, conforme descrito previamente na literatura 

(NEDER et al., 1999). A figura 2 apresenta o fluxograma de captação das 

voluntárias. 

 

4.9. Procedimentos para Coleta de Dados 

 Inicialmente a avaliadora realizava o preenchimento da ficha de avaliação 

(APÊNDICE B), dividida em dois itens principais: anamnese e exame físico. A 

anamnese foi composta pela identificação da paciente (dados sócio-demográficos) e 

pela história clínica (sintomas urinários / fecais, antecedentes obstétricos / 

ginecológicos, morbidades associadas e hábitos de vida / alimentares). As pacientes 

incontinentes foram questionadas quanto ao tempo de IU. No exame físico foi 

realizada a avaliação dos dados antropométricos (peso e altura – balança 

antropométrica eletrônica Micheltti@ - Modelo MIC 200 PPA) e hemodinâmicos 

(pressão arterial – tensiômetro Tycos@, freqüência cardíaca e saturação periférica 

de oxigênio – Oxímetro Onyx – Modelo 9500), seguidos da espirometria e 

manovacuometria. Por fim, cada voluntária era submetida à avaliação do nível de 

atividade física através do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

(ANEXO B). Toda a avaliação foi realizada por duas pesquisadoras.   
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Figura 2. Fluxograma de captação das voluntárias.  

 

 4.9.1. Espirometria 

 A espirometria foi realizada para excluir da amostra pacientes que 

apresentassem comprometimento respiratório. Foi utilizado um espirômetro (Micro 

medical Microloop MK8), seguindo o protocolo da American Thoracic Society / 

European Respiratory Society – ATS/ERS – proposto em 2005 (MILLER et al., 

2005). 

 Inicialmente a voluntária era orientada quanto à correta execução da 

manobra, que consistia em uma inspiração máxima (alcançando a capacidade 

PERDA (Total = 15): 

 Incapaz de entender ou realizar a 

espirometria (n = 04)  

 Incapaz de entender ou realizar a 

manovacuometria (n = 05) 

 Recusa em terminar a avaliação (n = 03) 

 Episódios de perda urinária, porém não 
se encaixou nos critérios para 
classificação no grupo incontinente        
(n = 03) 

EXCLUÍDAS (Total = 95): 
1. INELEGÍVEIS (n = 54): 

 Idade < 60 - >80 anos (n = 06) 

 Tabagismo (n = 03) 

 Doença neurológica (n = 03) 

 Doença respiratória (n = 21) 

 Cirurgia recente (n=03) 

 Reposição hormonal (n = 02) 

 Infecção urinária ativa (n = 02) 

 Não podia comparecer ao local de 
avaliação (n = 14) 

 
2. ELEGÍVEIS MAS NÃO RECRUTADAS 

(n = 41): 

 Recusa em participar (n = 29) 

 Presença de gripe ou alergia (n = 12) 

Idosas avaliadas 
para elegibilidade 

(n = 143) 

INCLUÍDAS (Total = 33): 

 Incluídas no grupo 
incontinente - GI (n = 18) 
- 60 a 69 anos (n = 11); 
- 70 a 80 anos (n = 9). 

 Incluídas no grupo 
controle - GC (n = 15) 
- 60 a 69 anos (n = 6); 
- 70 a 80 anos (n = 9). 

Recrutadas para 
avaliação 
(n = 48) 
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pulmonar total), seguida por uma expiração rápida e sustentada, até o comando de 

interrupção pela examinadora. A idosa era posicionada sentada e deveria utilizar um 

clipe nasal e uma boquilha bem acoplada, para evitar vazamentos. Durante a 

manobra a avaliadora orientava a voluntária através de comandos verbais (MILLER 

et al., 2005).  

 A partir da espirometria forçada foram analisados o Volume Expiratório 

Forçado no primeiro segundo (VEF1), a Capacidade Vital Forçada (CVF) e a relação 

entre eles (VEF1/CVF). Os dados foram analisados considerando os valores 

previstos para a população estudada (PEREIRA, 2002). 

 

 4.9.2. Manovacuometria 

 Através da manovacuometria foram verificadas a PImáx e a PEmáx, com um 

manovacuômetro digital (Globalmed@, modelo MVD300). A paciente foi posicionada 

sentada, e durante a manobra utilizou um bocal bem acoplado e um clipe nasal, para 

evitar vazamentos (NEDER et al., 1999). 

 Para mensurar a PImáx a paciente era orientada à realizar uma inspiração 

máxima a partir do volume residual; no caso da PEmáx a paciente realizava uma 

expiração máxima a partir da capacidade pulmonar total (NEDER et al., 1999). A 

paciente deveria manter as pressões alcançadas durante no mínimo um segundo. 

Foram realizadas três a cinco manobras, das quais se considerou três valores com 

até 20% de diferença entre eles, sendo escolhido o maior valor destes. Entre cada 

manobra foi respeitado um intervalo de 30 segundos (ATS/ERS, 2002).  

 A sniff foi obtida através de um plugue nasal de silicone ajustado a uma das 

narinas da paciente e conectado ao manovacuômetro digital (Globalmed@, modelo 

MVD300). A voluntária deveria permanecer na mesma posição citada nos testes 

anteriores. A manobra constituía de uma fungada forte e curta realizada, com a boca 

fechada, pela narina livre a partir da capacidade residual funcional. O procedimento 

foi realizado 10 vezes, com intervalo de 30 segundos entre cada manobra. O maior 

valor de pressão encontrado foi utilizado para análise dos dados (ULDRY; FITTING, 

1995; LOFASO et al., 2006). 
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4.9.3. Avaliação do Nível de Atividade Física 

 A avaliação do nível de atividade física foi realizada com a utilização do IPAQ, 

para verificar a homogeneidade entre os grupos. O IPAQ foi elaborado através de 

um estudo multicêntrico, por pesquisadores de 12 países com suporte da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (CRAIG et al., 2003). Neste questionário os 

pacientes são interrogados quanto à freqüência (em dias) e a duração (em minutos) 

das atividades realizadas por no mínimo 10 minutos contínuos de uma semana 

normal. Alguns autores verificaram a validade e a reprodutibilidade do IPAQ em 

adultos e idosos brasileiros (MATSUDO et al., 2001; BENEDETTI et al., 2007).  

 Em nosso projeto, aplicamos o IPAQ na versão 8 (forma longa, semana 

usual), baseando-nos no estudo de Benedetti, Mazo e Barros (2004), que verificou a 

validade e reprodutibilidade deste questionário em idosas brasileiras. Os resultados 

encontrados pelos autores sugerem que o IPAQ seja utilizado em estudos que não 

exijam medidas precisas do nível de atividade física, e sim em situações onde a 

discriminação de níveis gerais de atividades físicas é suficiente. Esta versão contém 

quatro domínios: atividade física no trabalho, atividade física como meio de 

transporte, atividade física em casa (trabalho, tarefas domésticas e cuidados com a 

família) e atividade física no lazer (exercício físico, esporte e recreação). As 

atividades foram diferenciadas em vigorosa, moderada e caminhada, segundo o 

relato da paciente.  

 A classificação do nível de atividade foi obtida através da soma da freqüência 

e duração de todas as atividades, categorizando posteriormente o nível de atividade 

física em baixo, moderado e alto; os valores foram expressos em 

MET.minuto/semana. As formas de utilização, assim como a categorização das 

atividades e a descrição da pontuação do questionário encontram-se disponíveis no 

endereço http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm. 

 

4.10. Análise Estatística dos Dados 

 A análise estatística deste trabalho foi realizada através do programa 

Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 15.0. Os valores foram 

apresentados em média e desvio padrão. A comparação das médias entre os grupos 

http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm
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foi realizada através do teste de Mann-Whitney. Admitiu-se um nível de significância 

de 5%. A associação entre o tempo de incontinência e o valor médio das pressões 

respiratórias máximas (PImáx, PEmáx e sniff) foi verificada através do coeficiente de 

correlação linear de Pearson (r).  

 

4.11. Considerações Éticas 

 Ao final da avaliação as pacientes receberam explicações a cerca da 

anatomia pélvica e da importância de contração dos músculos do assoalho pélvico, 

e as idosas que desejaram foram submetidas à conscientização da musculatura do 

assoalho pélvico com feedback visual através do espelho. As incontinentes foram 

encaminhadas para realizar tratamento fisioterapêutico no DEFISIO/UFPE. 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (CEP/CCS/UFPE) sob parecer de número CAAE 0271.0.172.000-10, 

protocolo número 269/10, conforme prescrevem as normas da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (ANEXO A).  
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INTRODUÇÃO 

 Dentre as doenças características da população idosa destaca-se a 

incontinência urinária (IU), que aumenta o risco da ocorrência de quedas e está 

associada à presença de sintomas depressivos (BHAGWATH, 2001; DUBEAU, 

2006; NITTI, 2001). A prevalência da IU na população idosa varia entre 26,2 a 38% 

(ANGER et al., 2006; TAMANINI et al.,2009). Entre os fatores de risco que podem 

levar à ocorrência da IU, pode-se citar: idade avançada, paridade, partos vaginais, 

alterações hormonais, índice de massa corpórea (IMC), obesidade e tosse crônica 

(PEYRAT et al., 2002; DANFORTH et al., 2006). 

 No caso das mulheres, a deficiência estrogênica própria do climatério e 

menopausa pode comprometer os mecanismos de suporte do assoalho pélvico, 

particularmente a musculatura do assoalho pélvico (MAP), que desempenha 

importante papel na manutenção da continência urinária (BRASIL, 2008; CHEN et 

al., 2003; HOMMA  et al., 1994; RIZK; FAHIM, 2008). Durante a contração voluntária 

da MAP ocorre a co-ativação dos músculos abdominais anterolaterais (transverso 

abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e reto abdominal), principalmente da 

musculatura abdominal profunda (oblíquo interno e transverso abdominal), 

ocasionando o aumento da pressão intravaginal (MADILL; MCLEAN, 2006; 

NEUMANN; GILL, 2002; SAPSFORD et al., 2001). 

 A atividade de contração sinérgica dos músculos do assoalho pélvico, 

abdominais e diafragma torácico pode ser denominada Sinergismo Lombo-Pélvico 

(SLP) (BO; STIEN, 1994; MOREIRA et al., 2002). A contração diafragmática e da 

musculatura abdominal gerada por manobras respiratórias máximas ocasiona um 

aumento da pressão intra-abdominal (PIA), repercutindo na cavidade pélvica e 

levando a uma resposta contrátil da MAP (HODGES; SAPSFORD; PENGEL, 2007; 

JUNGINGER et al., 2010; SAPSFORD et al., 2001). 

 Devido às alterações próprias do envelhecimento humano associadas às 

modificações hormonais femininas decorrentes da deficiência de estrógeno, a co-

ativação dos músculos abdominais, diafragma torácico e do assoalho pélvico pode 

estar diminuída em idosas incontinentes, caracterizando também uma redução na 

força da musculatura respiratória. Diante do exposto, a execução deste trabalho se 

justifica devido à importância em verificar se as idosas portadoras de incontinência 
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urinária apresentam comprometimento da força da musculatura respiratória quando 

comparadas às continentes. O objetivo geral desta pesquisa foi comparar a força da 

musculatura respiratória entre idosas continentes e portadoras de incontinência 

urinária. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo de corte transversal realizado no período de setembro 

a dezembro de 2010, no Departamento de Fisioterapia (DEFISIO) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 

 Foram incluídas mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, divididas 

em dois grupos: Grupo Incontinente (GI) e Grupo Controle (GC). As idosas que 

relataram episódios de perda urinária de pelo menos uma vez por semana, nos 

últimos três meses, foram alocadas no grupo incontinente (TAMANINI et al., 2004). 

As voluntárias que negaram perda urinária foram alocadas no grupo controle. 

 Os seguintes parâmetros foram considerados como critérios de exclusão: 

infecção urinária ativa, câncer pélvico atual, terapia de reposição hormonal, diabetes 

mellitus descompensada, índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 Kg/m2, déficit 

cognitivo, tabagismo e doenças respiratórias. As idosas que relataram perda 

urinária, porém não se encaixaram nos critérios para classificação no GI também 

foram excluídas. 

 O processo de amostragem foi por conveniência, com idosas provenientes do 

Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) 

e de programas de fisioterapia do DEFISIO/UFPE. 

 Inicialmente foi realizada a avaliação dos dados antropométricos (peso e 

altura - balança antropométrica eletrônica Micheltti@ – Modelo MIC 200 PPA) e 

hemodinâmicos (pressão arterial – tensiômetro Tycos@, freqüência cardíaca e 

saturação periférica de oxigênio – Oxímetro Onyx – Modelo 9500). Em seguida, as 

pacientes foram submetidas à espirometria para excluir da amostra mulheres que 

apresentassem comprometimento respiratório. Cada paciente respondia a uma ficha 

de avaliação referente aos dados sócio-demográficos e história clínica. As pacientes 
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incontinentes foram questionadas quanto ao tempo de IU. O nível de atividade física 

foi avaliado através do International Physical Activity Questionnaire – IPAQ – na 

versão 8, forma longa (BENEDETTI; MAZO; BARROS, 2004) com o objetivo de 

verificar a homogeneidade entre os grupos; os valores foram expressos em 

MET.minuto/semana. Toda a avaliação foi realizada por duas pesquisadoras.  

 Através da manovacuometria foram verificadas a pressão inspiratória máxima 

(PImáx), a pressão expiratória máxima (PEmáx) e a pressão inspiratória nasal (sniff), 

com o uso de um manovacuômetro digital (Globalmed@, modelo MVD300). A 

paciente foi posicionada sentada, e durante as manobras de PImáx e PEmáx utilizou 

um bocal bem acoplado e um clipe nasal, para evitar vazamentos (NEDER et al., 

1999).  

 Para mensurar a PImáx a paciente era orientada à realizar uma inspiração 

máxima a partir do volume residual; no caso da PEmáx a paciente realizava uma 

expiração máxima a partir da capacidade pulmonar total (NEDER et al., 1999). A 

voluntária deveria manter as pressões alcançadas durante no mínimo um segundo. 

Foram realizadas três a cinco manobras, das quais se considerou três valores com 

até 20% de diferença entre eles, sendo escolhido o maior valor destes. Entre cada 

manobra foi respeitado um intervalo de 30 segundos (ATS/ERS, 2002). 

 Para obtenção da sniff a voluntária deveria permanecer sentada e utilizar um 

plugue nasal de silicone, conectado ao manovacuômetro digital, em uma das 

narinas. A manobra constituía de uma fungada forte e curta realizada, com a boca 

fechada, pela narina livre a partir da capacidade residual funcional. O procedimento 

foi realizado 10 vezes, com intervalo de 30 segundos entre cada manobra. O maior 

valor de pressão encontrado foi utilizado para análise dos dados (ULDRY; FITTING, 

1995; LOFASO et al., 2006).   

 Todas as pacientes foram esclarecidas quanto aos procedimentos da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

prescrevem as normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco sob 

parecer de número CAAE 0271.0.172.000-10, protocolo número 269/10. 
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 Para realizar a análise dos resultados as idosas foram estratificadas nas 

faixas etárias de 60-69 anos e 70-80 anos, conforme descrito previamente na 

literatura (NEDER et al., 1999). A análise estatística foi realizada através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 15.0. A 

comparação das médias entre os grupos foi realizada através do teste de Mann-

Whitney. Admitiu-se um nível de significância de 5%. Para verificar a associação 

entre o tempo de incontinência e o valor médio das pressões respiratórias máximas 

(PImáx, PEmáx e sniff) foi calculado o coeficiente de correlação linear de Pearson 

(r).  

 

RESULTADOS 

  

 Das 143 idosas avaliadas para elegibilidade, 33 se encaixaram nos critérios 

de inclusão deste estudo, sendo 17 com idade entre 60-69 anos (GI=11, GC=6) e 16 

na faixa etária de 70-80 anos (GI=7, GC=9) (Figura 1). 

 A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra quanto aos valores 

antropométricos, nível de atividade física, antecedentes gineco-obstétricos e tempo 

de menopausa.  

 Não houve diferença entre as médias das pressões respiratórias (PImáx, 

PEmáx e sniff) nas idosas dos grupos controle e incontinente (Tabela 2).  

 O tempo de IU não apresentou correlação significativa com o valor médio das 

pressões respiratórias máximas (Figura 2). 
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Figura 1. Fluxograma de captação das voluntárias.  

 

PERDA (Total = 15): 

 Incapaz de entender ou realizar a 

espirometria (n = 04)  

 Incapaz de entender ou realizar a 

manovacuometria (n = 05) 

 Recusa em terminar a avaliação (n = 03) 

 Episódios de perda urinária, porém não 
se encaixou nos critérios para 
classificação no grupo incontinente        
(n = 03) 

  

EXCLUÍDAS (Total = 95): 
1. INELEGÍVEIS (n = 54): 

 Idade < 60 - >80 anos (n = 06) 

 Tabagismo (n = 03) 

 Doença neurológica (n = 03) 

 Doença respiratória (n = 21) 

 Cirurgia recente (n=03) 

 Reposição hormonal (n = 02) 

 Infecção urinária ativa (n = 02) 

 Não podia comparecer ao local de 
avaliação (n = 14) 

 
2. ELEGÍVEIS MAS NÃO RECRUTADAS 

(n = 41): 

 Recusa em participar (n = 29) 

 Presença de gripe ou alergia (n = 12) 

Idosas avaliadas 
para elegibilidade 

(n = 143) 

INCLUÍDAS (Total = 33): 

 Incluídas no grupo 
incontinente - GI (n = 18): 
- 60 a 69 anos (n = 11); 
- 70 a 80 anos (n = 9). 

 Incluídas no grupo 
controle - GC (n = 15): 
- 60 a 69 anos (n = 6); 
- 70 a 80 anos (n = 9). 

Recrutadas para 
avaliação 
(n = 48) 
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Tabela 1. Caracterização da amostra das idosas continentes e portadoras de incontinência 
urinária, em relação aos valores antropométricos, nível de atividade física, antecedentes 
gineco-obstétricos e tempo de menopausa. 
Faixa 
etária 
(anos) 

Variável 

Grupo 
p-

valor* 
Incontinente 
Média ± DP 

Controle 
Média ± DP 

60 - 69 Altura (m) 1,55 ± 0,063 1,59 ± 0,074 0,450 
 Peso (kg) 69,81 ± 13,85 76,70 ± 12,48 0,269 
 IMC (kg/m2) 29,06 ± 4,68 30,53 ± 5,27 0,841 
 NAF (MET-minuto/semana) 2329,54 ± 1108,28 2859,08 ± 1751,70 0,615 
 Número de gestações 4,64 ± 2,20 2,67 ± 1,97 0,075 
 Número de partos 3,91 ± 1,76 2,50 ± 1,76 0,092 
 Tempo de menopausa 16,91 ± 10,52 18,17 ± 4,31 0,450 
     
70 - 80 Altura (m) 1,53 ± 0,065 1,54 ± 0,015 0,958 
 Peso (kg) 66,18 ± 3,86 57,67 ± 6,92 0,017 
 IMC (kg/m2) 28,58 ± 3,27 24,22 ± 2,90 0,007 
 NAF (MET-minuto/semana) 1005,43 ± 913,65 1974,39 ± 1351,57  0,101 
 Número de gestações 4,71 ± 4,23 3,89 ± 3,88 0,668 
 Número de partos 3,43 ± 4,24 3,22 ± 3,23 0,914 
 Tempo de menopausa 23,71 ± 3,50 26,89 ± 7,13 0,242 

m: metro, kg: quilograma; IMC: índice de massa corpórea, NAF: nível de atividade física. 
* Teste de Mann-Withney. 

 

 

Tabela 2. Comparação das médias das pressões respiratórias (PImáx, PEmáx e sniff) entre 
idosas continentes e portadoras de incontinência. 
Faixa 
etária 
(anos) 

PImáx (cmH2O) 
Média ± DP 

p-
valor* 

PEmáx (cmH2O) 
Média ± DP 

p-
valor* 

Sniff (cmH2O) 
Média ± DP 

p-
valor* 

GI GC  GI GC  GI GC  

60-69
a 

56,55 ± 
10,45 

73,17 ± 
16,87 

0,063 79,45 ± 
17,36 

98,67 ± 
17,65 

0,070 78,09 ± 
15,92 

83,83 ± 
20,20 

0,364 

70-80
b 

69,00 ± 
19,44 

62,11 ± 
16,56 

0,559 85,29 ± 
25,99 

71,00 ± 
17,04 

0,223 85,29 ± 
15,62 

70,22 ± 
13,05 

0,064 

PImáx: pressão inspiratória máxima, PEmáx: pressão expiratória máxima, Sniff: pressão 
inspiratória nasal, GI: grupo incontinente; GC: grupo continente. 
a Faixa etária composta por 17 voluntárias: GI (n = 11) , GC (n = 6); b Faixa etária 
composta por 16 voluntárias: GI (n = 7) , GC (n = 9). 
* Teste de Mann-Withney. 
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Figura 2. Correlação de Pearson entre o tempo de incontinência urinária e as pressões 
respiratórias máximas: A. PImáx, B. PEmáx, C. Sniff, nas idosas portadoras de 
incontinência urinária. PImáx: pressão inspiratória máxima, PEmáx: pressão expiratória 
máxima, Sniff: pressão inspiratória nasal. 
 

DISCUSSÃO 

 De acordo com o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que busca 

investigar se existe associação entre a incontinência urinária e a geração da força 

A. 

p = 0,844; r = - 0,050 

B. 

p = 0,339; r = - 0,239 

C. 

p = 0,323; r = - 0,247 
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muscular respiratória. Dessa forma, esta pesquisa pode contribuir com informações 

adicionais quando comparada aos estudos atualmente disponíveis. 

 Foi verificada homogeneidade entre os grupos estudados na faixa etária de 

60-69 anos. No caso das voluntárias com idade entre 70-80 anos, foi observada 

diferença no peso e IMC entre os grupos, entretanto o fato de não haver diferença 

nas pressões respiratórias indica que estes fatores não influenciaram nos valores 

encontrados, corroborando com outros autores (VINCKEN; GHEZZO; COSIO, 1987; 

WILSON et al., 1984) que relataram que estas variáveis parecem não interferir na 

geração de força muscular respiratória. De acordo com McConnell e Copestake 

(1998), características físicas não são boas preditoras da força muscular respiratória, 

e devem ser consideradas com cuidado na avaliação clínica. 

 Não foi verificada diferença nas médias das pressões respiratórias: PImáx, 

PEmáx e sniff, entre os grupos continente e incontinente. Durante a expiração e 

inspiração forçadas ocorre ativação dos músculos abdominais e diafragma torácico, 

respectivamente, aumentando a PIA e resultando em co-ativação da MAP 

(BUSQUET, 2001; KAMIDE et al., 2008; MOREIRA et al., 2002; RATNOVSKY; 

ELAD; HALPERN, 2008). A ativação da MAP em resposta à manobras respiratórias, 

foi avaliada em mulheres continentes por alguns autores (MOREIRA et al., 2002; 

NAGIB et al., 2005). Nesses estudos, foi observado que ocorre maior atividade 

sinérgica da musculatura perineal com a musculatura abdominal, ou seja, durante a 

execução da PEmáx. Recentemente Talasz et al. (2010) relataram que mulheres 

continentes que apresentam maior força na contração perineal voluntária são 

capazes de expirar o ar de forma mais eficiente, particularmente no meio e fim das 

fases expiratórias. A atividade sinérgica dos músculos abdominais e do assoalho 

pélvico possibilita o desenvolvimento de uma adequada pressão de fechamento 

uretral, sendo importante fator mantedor da continência urinária (MADILL; MCLEAN, 

2006; NEUMANN; GILL, 2002; SAPSFORD et al., 2001). Entretanto, quando a 

contração da MAP é realizada isolada, ou seja, com relaxamento da musculatura 

abdominal, ocorre uma menor ativação perineal (NEUMANN; GILL, 2002). 

 Diante do exposto, suspeitou-se que as mulheres incontinentes, por 

apresentarem alteração na atividade reflexa perineal e fraqueza da MAP (CHEN, 

2007, DEINDIL et al., 1994; KEVORKIAN, 2004), teriam uma redução da co-ativação 
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muscular durante as manobras respiratórias forçadas, acarretando menores valores 

nas pressões respiratórias máximas, quando comparadas às continentes, o que não 

foi observado nesse estudo. 

 Também não foi verificada associação entre o tempo de IU e os valores das 

pressões respiratórias no grupo incontinente. Sabe-se que durante as manobras 

respiratórias ocorre o aumento da PIA (BUSQUET, 2001; KAMIDE et al., 2008; 

MOREIRA et al., 2002; RATNOVSKY; ELAD; HALPERN, 2008). O aumento de 

pressão na cavidade abdominal, na fase de enchimento vesical, pode ocasionar 

perda de urina devido a contrações não inibidas de um músculo detrusor instável 

e/ou a déficits no mecanismo de contração perineal (HAYLEN et al., 2010; 

MORENO, 2004; NYGAARD; HEIT, 2004). Sendo assim, suspeitou-se que o maior 

tempo de IU poderia levar a um efeito compensatório de redução da força da 

musculatura respiratória, prevenindo o aumento da PIA, na tentativa de diminuir os 

episódios de perda urinária. Entretanto, isto não foi verificado neste estudo e não há 

na literatura artigos que correlacionem essas variáveis. 

 Para analisar a força da musculatura respiratória, diversos autores 

estratificam os grupos estudados por faixa etária a cada década. Ao comparar as 

médias dos valores da PImáx e PEmáx encontrados neste estudo com os sugeridos 

na literatura (NEDER et al., 1999), foi verificado que os valores de PEmáx 

apresentaram-se maiores que 100% do previsto nas idosas de ambas faixas etárias, 

enquanto que a PImáx apresentou-se menor que o predito em todos os grupos, 

sendo menor porcentagem encontrada nas mulheres incontinentes com idade entre 

60-69 anos (66%). Vários autores tentaram definir os valores preditos para as 

manobras respiratórias máximas em indivíduos de várias idades e de diferentes 

nacionalidades (BLACK; HYATT, 1969; JOHAN et al., 1997; KAMIDE et al., 2008). 

No que concerne a população brasileira, Neder et al. (1999) foram os primeiros a 

sugerir valores previstos para a PImáx e PEmáx, entretanto outros autores 

discordam dos valores apresentados para algumas faixas etárias. O achado do 

presente estudo corrobora com Costa et al. (2010) e Parreira et al. (2007) que 

encontraram valores de PImáx menores do que os valores previstos para mulheres 

na faixa etária de 20-80 anos. De acordo com a American Thoracic Society / 

European Respiratory Society - ATS/ERS (2002), a variação entre os valores 



43 

 

pressóricos observados pode acontecer devido à diferença entre as populações 

estudadas e à maneira como os testes foram realizados.  

 Neste estudo, mensurou-se a PImáx a partir do VR e a sniff a partir da CRF, 

de acordo com a padronização pela ATS/ERS (2002). Quando a medição da 

pressão é realizada a partir da CRF, o sistema respiratório encontra-se em equilíbrio 

entre a expansão torácica e a retração pulmonar. Entretanto, quando a PImáx é 

mensurada com volume pulmonar abaixo da CRF (como é o caso do  VR), o valor 

obtido é a soma da pressão dos músculos inspiratórios com a pressão de 

recolhimento elástico do sistema respiratório, que resulta da soma entre a pressão 

de recolhimento elástico dos pulmões e da caixa torácica (SOUZA, 2002). Ainda 

assim, a sniff foi maior que a PImáx, tanto no GC quanto no GI.  Outros autores 

relataram o mesmo achado, entretanto a medição da PImáx e da Sniff foi realizada a 

partir da CRF (NAVA et al., 1993; ULDRY; FITTING, 1995). Nava et al. (1993) ao 

estudar a atividade eletromiográfica do músculo diafragma torácico em 9 indivíduos, 

observaram uma maior contração diafragmática durante a sniff. Uldry e Fitting (1995) 

ao avaliar 160 indivíduos saudáveis, sendo 80 mulheres, relataram que os valores 

da sniff são maiores pois esta manobra é mais fácil e menos desagradável de ser 

realizada, permitindo um maior recrutamento da musculatura inspiratória. 

 Uma das limitações do presente estudo foi a impossibilidade de classificar o 

tipo de IU. A recomendação da International Continence Society (ICS) e da 

International Urogynecological Association (IUGA), é que a investigação e 

classificação do grau de IU sejam obtidas através da combinação entre os sintomas 

relatados pela paciente e o resultado do estudo urodinâmico (HAYLEN et al., 2010), 

entretanto este exame não pode ser realizado. Da mesma forma, a avaliação da 

MAP poderia ter sido de grande valia, pois permitiria realizar a associação entre a 

atividade perineal e a força da musculatura respiratória.  

 Apesar de não confirmada a hipótese inicial, os resultados deste estudo 

podem ter sido influenciados pelo limitado número de voluntárias em cada grupo 

estudado. Sugere-se que outros estudos sejam elaborados comparando grupos de 

pacientes continentes e incontinentes, porém com maior número amostral e com a 

classificação da IU de acordo com a avaliação urodinâmica. Ao mesmo tempo, 

recomenda-se a realização da medição das pressões perineal e respiratórias 
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associada à análise eletromiográfica dos músculos abdominais e do assoalho 

pélvico, afim de obter mais resultados a respeito das repercussões da IU na co-

ativação entre os músculos abdominais, diafragma torácico e do assoalho pélvico.  

 

CONCLUSÃO 

 Não houve diferença nos valores das pressões respiratórias (PEmáx, PImáx e 

sniff) entre os grupos das idosas com continência e incontinência urinária; bem 

como, não foi observada correlação entre o tempo de IU e os valores das pressões 

respiratórias em idosas incontinentes. 

 Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que a incontinência 

urinária pode não interferir na força muscular respiratória. 
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CAPÍTULO 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante dos achados do presente estudo, pode-se concluir que: 

(1) Não houve diferença nos valores das pressões respiratórias entre os 

grupos das idosas com continência e incontinência urinária;  

(2) O tempo de IU não apresentou correlação com os valores das pressões 

respiratórias (PImáx, PEmáx e sniff) nas idosas incontinentes. 

 Os achados do presente estudo sugerem que a incontinência urinária pode 

não interferir na força muscular respiratória. 

 As limitações deste estudo incluem: impossibilidade de classificar o tipo de IU, 

de acordo com o estudo urodinâmico; não mensuração da atividade perineal e 

limitado número de voluntárias em cada grupo avaliado.  

 Recomenda-se para as próximas pesquisas a elaboração de estudos 

comparando mulheres com continência e incontinência urinária, porém com um 

maior número de voluntárias em ambos o grupos e com a classificação do tipo de 

IU, de acordo com o estudo urodinâmico. Sugere-se ainda, que seja associada a 

medição das pressões perineal e respiratórias à análise eletromiográfica dos 

músculos abdominais e do assoalho pélvico, com o objetivo de obter mais resultados 

à respeito das repercussões da IU na co-ativação entre os músculos abdominais, 

diafragma torácico e do assoalho pélvico. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Título: Avaliação da força muscular respiratória em idosas portadoras de incontinência 
urinária. 
 
Pesquisadoras: Profª. Drª. Caroline Wanderley Souto Ferreira Anselmo, Leila Maria Alvares 
Barbosa. 
 
Endereço do local de Pesquisa: Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de 
Fisioterapia.  
 
Endereço profissional das pesquisadoras: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO - UFPE. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Fisioterapia. Av. 
Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária. Recife - PE - Brasil. CEP: 50670-901. 
Telefone: (81) 21268490. Fax: (81) 21268491. 
 
 O objetivo deste estudo é avaliar a força da musculatura respiratória em mulheres 
portadoras de incontinência urinária. A execução deste trabalho se justifica devido a 
importância em verificar se as pacientes portadoras de incontinência urinária apresentam 
comprometimento respiratório, e assim desenvolver resultados mais completos e fidedignos 
da população em estudo. 
 
 Inicialmente, a paciente responderá a uma entrevista com dados pessoais, 
informações sobre os sintomas da perda de urina e demais problemas associados. Será 
realizada a avaliação da intensidade de perda de urina, a avaliação da força da musculatura 
respiratória e por fim será aplicado um questionário para avaliar a qualidade de vida da 
paciente. Caso a paciente deseje, ao fim da avaliação poderá ser encaminhada para realizar 
tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária no Departamento de Fisioterapia da 
UFPE. 
 
 Os possíveis riscos e benefícios deste estudo incluem: Benefícios – As informações 
coletadas nesta pesquisa servirão para melhor caracterizar a amostra, de forma a 
possibilitar ampliação dos conhecimentos sobre as possíveis formas de tratamento e assim, 
promover melhora da qualidade de vida de mulheres portadoras de incontinência urinária. 
Possíveis riscos – O estudo oferece risco mínimo à saúde das mulheres, visto que todas 
as técnicas a serem utilizadas fazem parte de protocolos de avaliação já existentes e 
amplamente utilizados na prática clínica. 
  
 A identidade da paciente não será revelada publicamente em hipótese alguma e 
somente os pesquisadores envolvidos nesse projeto terão acesso às informações, que 
serão utilizadas apenas para fins científicos. A paciente pode se recusar a participar deste 
estudo e/ou poderá abandoná-lo a qualquer momento, sem justificativa e sem qualquer 
conseqüência. Também pode esclarecer qualquer dúvida através do telefone (81) 87451468 
ou email leilamab@hotmail.com, com a pesquisadora responsável pelo estudo, Leila Maria 
Alvares Barbosa. A paciente pode ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50670-901, 
Tel.: 2126 8588), caso apresente alguma dúvida. 
 
 Caso não compreenda o conteúdo ou qualquer palavra que há neste termo de 
consentimento, pergunte à pesquisadora, para melhor esclarecimento. Ambas as partes 
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receberão uma cópia deste termo de consentimento para o seu registro. Caso aceite 
participar da pesquisa preencha os campos abaixo: 
  
 Eu, _____________________________________________________________, RG 
_____________________, declaro que entendi as informações contidas neste termo de 
esclarecimento, e todas as minhas dúvidas em relação ao estudo e à minha participação 
foram respondidas satisfatoriamente. Dou livre o meu consentimento em participar desta 
pesquisa até que decida pelo contrário. 
Os resultados deste estudo poderão ser aproveitados para fins de ensino e pesquisa, desde 
que minha identidade não seja revelada.  
 
 

 
Recife, _______ de ______________________ de ________. 

 

 

 

_______________________________        _______________________________      

                     Voluntária                                                          Testemunha 1 

 

_______________________________        _______________________________      

                     Pesquisadora                                                       Testemunha 2  
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APÊNDICE B – Ficha de Avaliação 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO  
  

         Registro: ________ 
  
ANAMNESE 
 
Nome ___________________________________________________      Idade _________ 
Data de nascimento _________   Grau de instrução _________    Naturalidade __________ 
Cor: • preta •branca •parda • amarela       
Estado civil: •solteira •casada •viúva •separada • 

Profissão ____________________________________________   Tempo ____________    
Renda familiar:     < 1 salário       entre 1-3       entre 3-6       entre 6-10       > 10 salários 
Endereço _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Telefones para contato _______________________________________ 
Tempo de IU _______________________________________________ 
 

Sintomas urinários / fecais 

 Perda de urina aos esforços  SEVI 

 Freqüência  Gotejamento pós-miccional 

 Urgência   ITU de repetição 

 Urge-incontinência  IU ao coito 

 Noctúria  Incontinência a gases 

 Enurese  Incontinência fecal 

 Hesitação  Constipação  

 Disúria  Dor anal ou retal ao evacuar 

 Esforço ao urinar  Sangramento anal ou retal 

 Jato urinário  Uso de protetores 

 
 

Antecedentes obstétricos / 
ginecológicos 

Morbidades Associadas 

Gesta            Para             Tipo de parto  DM 

 Menopausa  HAS 

 TH. Tempo:  Tireoidopatia 

 Histerectomia  Neuropatia 

 Cirurgia ginecológica  Câncer 

 Tratamento medicamentoso p/ IU  Pneumopatia 

 Tratamento fisioterapêutico p/ IU   

 
 

Hábitos de vida / alimentares 

 Exercício físico  Frutas ácidas 

 Etilismo  Refrigerantes 

 Tabagismo  Comidas apimentadas 

 Café  Chocolates 

 Adoçante  Evita consumo de líquidos 

 Chás cafeínados   Ingesta de líquido/dia:  

 
 

Medicações em uso: 
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EXAME FÍSICO 
 

Peso Altura IMC PA FC FR SpO2 

       

 
 

Manovacuometria 

 1ª Medida 2 ª Medida 3 ª Medida 4 ª Medida 5 ª Medida 

PI máx      

PE máx      

Sniff      

 

Espirometria 
Forçada 

VEF1 CVF PFE VEF1% FEF25-75 VVM Idade 
Pulmonar 

Medido        

%        

Predito        

 
 
 
 
 

      
  Data da avaliação: ______/______/______ 

 
 

    Avaliador: ___________________________________________ 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: Verificar se os exercícios para os músculos do assoalho pélvico associados ao 

biofeedback promovem maior eficácia no tratamento da IUE em mulheres, quando 

comparados a cinesioterapia de forma isolada.  

MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa dos artigos publicados nos últimos 20 anos, nas 

bases de dados BIREME, PubMed e SCIRUS, através dos descritores “urinary incontinence, 

stress” e “biofeedback”. Foram incluídos ensaios clínicos aleatorizados que utilizaram como 

intervenção exercícios para os músculos do assoalho pélvico isolados e associados ao 

biofeedback, de forma comparativa. A qualidade metodológica dos estudos foi obtida através 

da Escala PEDro.  

RESULTADOS: Foram incluídos três ensaios clínicos randomizados envolvendo 169 

pacientes. O tipo de biofeedback utilizado foi o eletromiográfico ou o pressórico. O 

fisioterapeuta foi o profissional responsável por conduzir o tratamento, e as pacientes 

realizavam os exercícios em ambulatório ou em casa. Os estudos apresentaram 

heterogeneidade quanto ao método de avaliação, protocolo de tratamento e protocolo de 

exercícios utilizados. Dois estudos obtiveram uma pontuação igual a 8 e o terceiro alcançou 6 

pontos de acordo com a Escala de PEDro.  

CONCLUSÃO: A análise dos estudos encontrados sugere que a adição do biofeedback aos 

exercícios perineais parece não promover diferença significativa para o sucesso do 

tratamento, quando comparado aos exercícios perineais realizados de forma isolada.  

PALAVRAS-CHAVE: incontinência urinária de esforço; biorretroalimentação; terapia por 

exercício. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: Check if pelvic floor muscles training associated with biofeedback are more 

effective in the treatment of women with stress urinary incontinence, when compared to 

exercise alone.  

METHODS: A research of articles published in the last 20 years in BIREME, PubMed and 

SCIRUS databases, using the descriptors "urinary incontinence, stress” and “biofeedback” 

was conducted. Randomized clinical trials that compare pelvic floor muscles training with and 

without biofeedback were included. The methodological quality of studies was obtained 

through the PEDro Scale.  

RESULTS: The study included three randomized clinical trials involving 169 patients. The 

type of biofeedback used was electromyographic or pressure. A physical therapist was the 

professional responsible for conducting the treatment, and patients performed the exercises in 

clinic or at home. The studies varied in the method of assessment, treatment protocol and 

exercise protocol used. Two studies had a score 8, and the third had 6 points according to 

PEDro’s Scale.  

CONCLUSION: The analyze of the studies found suggest that adding biofeedback to pelvic 

floor training appears not promote significant difference to the success of treatment, when 

compared to the perineal exercises performed in isolation. 

KEY WORDS: urinary incontinence, stress; biofeedback; exercise therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A incontinência urinária de esforço (IUE) é definida como a perda involuntária de 

urina durante esforço físico, espirro ou tosse.
1
 Em termos práticos, a IUE pode ocorrer devido 

à hipermobilidade do colo vesical e uretra proximal ou por deficiência esfincteriana. Por ser 

considerada uma incontinência anatômica, as principais estruturas que podem estar 

comprometidas na hipermobilidade do colo vesical são os músculos do assoalho pélvico, a 

fáscia endopélvica e os ligamentos.
2
  

 A prevalência da IUE é de aproximadamente 23,7% da população, atingindo um pico 

quando os pacientes atingem a 5ª década de vida.
3
 Entre os fatores de risco que podem 

comprometer tais estruturas e levar à fraqueza do assoalho pélvico, pode-se citar: idade, 

paridade, partos vaginais, histerectomia, alterações hormonais, índice de massa corpórea 

(IMC), obesidade, tosse crônica e tipo de atividade física.
4, 5

  

Nos últimos anos o tratamento não cirúrgico da IUE vem se destacando. Alguns 

estudos apontam para a evidência de que exercícios para a musculatura perineal, 

eletroestimulação, uso de cones vaginais e biofeedback são eficazes para o tratamento desta 

patologia.
6, 7, 8, 9

  

 Os exercícios para os músculos do assoalho pélvico (MAPs), também conhecidos 

como cinesioterapia, vêm sendo utilizados no tratamento conservador da IUE há mais de 60 

anos, desde que Kegel, em 1948, apresentou seus resultados.
10

 Uma revisão sistemática com o 

objetivo de determinar os efeitos do treinamento muscular do assoalho pélvico em mulheres 

incontinentes foi recentemente publicada.
11

 Os autores concluíram que os estudos 

selecionados sugerem que uma maior eficácia terapêutica pode ser observada no tratamento 

de mulheres com IUE que participam de um programa de cinesioterapia para os músculos 

perineais. 
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 Atualmente o biofeedback é um dos procedimentos mais utilizados na prática clínica 

para promover a reeducação perineal, informando a incontinente por meio de sinais visuais 

e/ou sonoros qual grupo muscular deve ser trabalhado.
12

 Várias pesquisas nas quais a paciente 

pode realizar o protocolo de tratamento em clínicas especializadas ou em casa são 

desenvolvidas, utilizando aparelho de biofeedback pressórico ou eletromiográfico. Os dois 

tipos de biofeedback se mostram eficazes no tratamento da IUE.
13, 14

  

 O tratamento conservador com cinesioterapia associado a utilização do biofeedback 

apresenta-se como uma boa conduta, visto que possibilita reduzir a intensidade dos sintomas e 

diminuir a necessidade de cirurgias, favorecendo a reinserção social da paciente incontinente. 

Esta revisão sistemática teve como objetivo verificar se os exercícios para os músculos do 

assoalho pélvico (MAPs) associados ao biofeedback promovem maior eficácia no tratamento 

da IUE em mulheres, quando comparados a cinesioterapia para os MAPs de forma isolada. 

 

MÉTODOS 

 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica computadorizada nos meses de abril a junho 

de 2010. Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 1980 e 2010, nas bases de 

dados BIREME, PubMed e SCIRUS. Os descritores utilizados para a pesquisa, baseados no 

Medical Subjects Heading (MeSH), foram “urinary incontinence, stress” e “biofeedback”, 

com o operador booleano “AND” entre as palavras. Para facilitar busca pelos artigos foram 

utilizados os limites “humans” e “female”. 

 Foram incluídos apenas ensaios clínicos aleatorizados, publicados nos idiomas inglês, 

português e espanhol. A pesquisa foi restringida em relação ao tipo de paciente, sendo 

incluídos os estudos com pacientes do sexo feminino, com idade acima de 18 anos e que 

apresentassem diagnóstico de incontinência urinária de esforço. Destaca-se que, somente 
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foram selecionados os estudos que utilizaram como intervenção exercícios para os músculos 

do assoalho pélvico (MAPs) isolados e associados ao biofeedback, de forma comparativa. O 

protocolo empregado (tipo de biofeedback, descrição dos exercícios realizados para os MAPs, 

tempo de terapia e número de sessões), bem como o profissional que conduziu o tratamento, 

necessitaram de especificação.   

 Do mesmo modo, devem ter sido descritos o desfecho clínico e os métodos de 

avaliação das pacientes, que deveriam incluir no mínimo um destes recursos: avaliação da 

força dos MAPs, estudo urodinâmico, teste do absorvente, diário miccional, avaliação da 

perda urinária, avaliação da atividade social e questionário de qualidade de vida. 

 Os artigos que utilizaram como amostra pacientes portadoras de doenças neurológicas, 

que apresentassem outros tipos de incontinência urinária ou gestantes foram excluídos. O 

mesmo procedimento foi aplicado aos estudos que utilizaram como intervenção outro tipo de 

tratamento conservador e/ou cirúrgico para a IUE.  

 As informações contidas nos estudos encontrados foram avaliadas por dois revisores 

independentes. Inicialmente, identificou-se os artigos de relevância através do título e resumo. 

Uma segunda análise mais detalhada foi realizada no texto para verificar os estudos que 

seriam incluídos na revisão sistemática. No caso de discordâncias foi solicitado o parecer de 

um terceiro revisor. A qualidade metodológica dos ensaios clínicos foi obtida através da 

análise feita pelos avaliadores tomando como referência os descritores da Escala PEDro.
15

 A 

Escala de PEDro avalia 11 itens, porém apenas 10 podem ser pontuados. Dessa forma, o 

ensaio clínico pode obter uma pontuação que varia entre 0 a 10. Para ser incluído nesta 

revisão, o ensaio clínico deveria alcançar um escore maior que 5 pontos. 

 

RESULTADOS 
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 Foram encontrados 311 artigos a partir da pesquisa nas bases eletrônicas. Dez estudos 

foram selecionados para uma avaliação completa do texto. Destes, seis foram excluídos, 

sendo dois por ter incluído na amostra pacientes portadoras de incontinência urinária mista, 

dois por não ter mantido o mesmo protocolo de exercícios para os dois grupos sendo 

diferenciado apenas pela adição do biofeedback no grupo de tratamento, um por ter 

proporcionado às pacientes do grupo controle feedback através do toque do terapeuta nas 

regiões vaginal e abdominal e o último por apresentar um grupo que utilizou como 

intervenção o tratamento hormonal. Um sétimo artigo foi excluído por alcançar pontuação 3 

na Escala de PEDro. Por fim, 3 ensaios clínicos randomizados envolvendo 169 pacientes 

foram eleitos para uma análise mais acurada, foram eles: Berghmans et al., 1996;
16

 Morkved, 

Bo, Fjortoft , 2002;
17

 Aukee et al., 2004 
18

 (Figura 1). 

 Na tabela 1 são observadas as características dos estudos selecionados. A tabela 2 

apresenta a descrição dos exercícios para os MAPs.  

 

A figura 1 deve ficar aqui! 

 

A tabela 1 deve ficar aqui! 

 

A tabela 2 deve ficar aqui 

 

 As pacientes incluídas apresentaram diagnóstico de IUE comprovado através de 

estudo urodinâmico. Apenas um dos estudos analisados 
16

 incluiu em parte da amostra 

pacientes com diagnóstico de IUE baseado na história clínica e exame físico. Em um dos 

artigos selecionados 
17

 algumas pacientes relataram sintomas de urge-incontinência, o que não 

foi confirmado pelo diagnóstico urodinâmico.  
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 Em relação à qualidade metodológica, dois artigos 
16, 17

 obtiveram uma pontuação 

igual a 8 e o terceiro artigo 
18

 obteve 6 pontos, de acordo com a Escala de PEDro. Em todos 

os estudos, um fisioterapeuta foi o profissional responsável por conduzir o tratamento e as 

pacientes receberam explicações a cerca da anatomia pélvica e da contração dos músculos do 

assoalho pélvico.  

 

DISCUSSÃO 

 

 A presente revisão sistemática sugere que o tratamento conservador não 

medicamentoso – cinesioterapia isolada e associada ao biofeedback – realizado para a IUE 

tem-se mostrado eficaz. Porém, pode-se observar que existe uma escassez de ensaios clínicos 

aleatorizados realizados de forma adequada abordando essa temática. Apenas três estudos 

foram incluídos nesta revisão, e foi observado que os métodos de avaliação e protocolos de 

tratamento foram bastante heterogêneos entre os mesmos.  

 Nenhum dos artigos analisados pôde ser considerado duplo-cego, pois tanto o 

terapeuta quanto o paciente tinham conhecimento do tipo de tratamento que estava sendo 

realizado. Apenas os avaliadores permaneceram cegos, fazendo com que os estudos em 

questão não pudessem receber a pontuação máxima na Escala. Pode-se considerar que os 

estudos analisados apresentam boa qualidade metodológica, pois atingiram pontuação 

superior a 50% do valor total da escala. 

 Morkved, Bo e Fjortoft 
17

 utilizaram o biofeedback pressórico nas pacientes do grupo 

de tratamento.  Em contrapartida, Berghmans et al. 
16

 e Aukee et al. 
18

 utilizaram o 

biofeedback eletromiográfico. Os dois tipos de biofeedback se mostram eficazes no 

tratamento da IUE. Percebe-se, porém, que em estudos recentes abordando o tratamento de 

pacientes incontinentes o biofeedback eletromiográfico é a primeira escolha.
19, 20

 Apesar de 
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ser um equipamento oneroso, o biofeedback eletromiográfico é mais específico para as fibras 

musculares, pois verifica os potenciais elétricos gerados tanto na fase de repouso 

(caracterizada pelo tônus basal do músculo) quanto durante a fase de contração muscular. 

Além disso, permite que o paciente monitore a atividade de contração de músculos parasitas 

(como por exemplo, dos músculos abdominais) e dos MAPs, permitindo o desenvolvimento 

de uma atividade mais seletiva e eficiente dos músculos perineais.
21, 22

 

 A média de idade das pacientes que receberam tratamento foi semelhante em todos os 

estudos. Em dois estudos analisados
 17, 18

, o tratamento foi realizado através do 

acompanhamento de exercícios orientados para serem desempenhados na casa da paciente. As 

pacientes realizavam visitas periódicas ao fisioterapeuta, onde acontecia uma sessão de 

treinamento e progressão dos exercícios. Em um desses estudos 
18

 os autores realizaram a 

reavaliação das incontinentes após um período de follow-up de 1 ano. Apenas em um estudo 

16
 foi realizado tratamento ambulatorial associado à exercícios orientados para que a paciente 

realizasse em casa. Quando o tratamento realizado na casa da paciente é supervisionado se 

possibilita uma maior aderência. As visitas regulares ao terapeuta permitem que ocorra uma 

maior motivação por parte da paciente para continuar realizando os exercícios, possibilitando 

o acompanhamento dos resultados.
23

 Entretanto, deve-se ressaltar que existe certa dificuldade 

no controle dessas pacientes, visto que quando o terapeuta não acompanha diretamente a 

sessão é difícil ter certeza se a paciente realizou todos os exercícios pelo tempo e repetições 

orientados. O fato de dois estudos incluídos não serem acompanhados diretamente pelo 

terapeuta foi uma limitação dos artigos contidos nesta revisão sistemática. 

 Os estudos não apresentaram homogeneidade quanto ao protocolo de tratamento e o 

protocolo de exercícios utilizados. A quantidade de exercícios realizados semanalmente, a 

freqüência e a duração das contrações dos MAPs variaram entre os estudos. Dois estudos 
16, 17

 

descreveram o protocolo de contração dos MAPs, abrangendo o treinamento de fibras 
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musculares tipo I e II. Somente um estudo 
18

 não descreveu o protocolo de exercícios para a 

contração dos MAPs, porém os autores ressaltam que foram utilizados exercícios para fibras 

musculares lentas e rápidas. Na IUE as fibras do tipo II (rápidas) são as mais comprometidas. 

O treinamento das pacientes deve priorizar esse tipo de fibra, contudo deve ser estimulado o 

exercício em todo grupo muscular como uma forma de contribuir para uma contração 

consciente e efetiva, além de favorecer o reflexo de contração.
24

 

 O método de avaliação da melhora da incontinência urinária também variou entre os 

estudos. Todos os estudos realizaram avaliação da força dos músculos perineais das 

incontinentes, porém cada um utilizou um método diferente. Questionários sobre a perda 

urinária também foram utilizados. O teste do absorvente de 48 horas, utilizado para avaliar a 

quantidade de perda de urina, foi empregado por dois estudos.
16, 17

  

 Atualmente, além do resultado das intervenções ser avaliado de forma objetiva, 

verificando morbidade e mortalidade, também se utilizam parâmetros subjetivos para 

determinar o entendimento dos pacientes em relação à sua qualidade de vida e ao seu bem-

estar. Alguns estudos comprovam o comprometimento da qualidade de vida das pacientes 

com incontinência urinária, devido à preocupação em relação às perdas em locais 

inapropriados, gerando comprometimento psicológico e restrição ao convívio social.
25, 26

 

Nenhum estudo analisado utilizou a avaliação através de questionário de qualidade de vida 

validado. Somente em um dos artigos os autores 
17

 utilizaram um questionário para avaliar a 

atividade social das incontinentes, que encontrava-se comprometida. 

 Apesar das diferenças encontradas, todos os artigos analisados descreveram resultados 

semelhantes. Os sinais e sintomas das mulheres com IUE apresentaram melhora após o 

tratamento com exercícios perineais tanto na forma isolada quanto associada ao biofeedback. 

Porém, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes na comparação entre 

as duas formas de tratamento. Berghmans et al. 
16

 relatam que a terapia associada ao 
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biofeedback é importante principalmente nas duas primeiras semanas de tratamento. 

Morkved, Bo e Fjortoft 
17

 afirmam que o treinamento com biofeedback possibilita uma maior 

motivação das incontinentes na continuidade do tratamento, sendo assim uma boa opção para 

a prática clínica. Aukee et al. 
18

 relatam que o biofeedback é benéfico no sentido de 

possibilitar que o terapeuta verifique se a paciente executou os exercícios em casa, garantindo 

privacidade e auxiliando no aumento da atividade muscular.  

 O resultado encontrado nesta revisão assemelha-se ao de Berghmans e colaboradores 

em 1998.
27

 Estes autores realizaram uma revisão sistemática com estudos publicados entre os 

anos de 1980 e 1998, no qual identificaram cinco ensaios clínicos randomizados que 

comparavam exercícios para os MAPs isolados e associados ao biofeedback. Os autores 

observaram que existe uma forte evidência de que a adição do biofeedback não aumenta a 

eficácia do tratamento para pacientes com IUE. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os estudos analisados nesta revisão sugerem que o biofeedback promove a melhora 

dos sintomas de pacientes portadoras de IUE. Porém quando se compara os exercícios para os 

MAPs de forma isolada e associada ao biofeedback os resultados indicam que a adição deste 

equipamento parece não promover diferença significativa para o sucesso do tratamento.  

 A escassez de ensaios clínicos aleatorizados e a heterogeneidade entre os estudos 

encontrados foram algumas limitações para a realização desta revisão sistemática. 

 Sugere-se que os estudos futuros sejam realizados de forma controlada, com 

randomização adequada e mascaramento dos avaliadores. As amostras devem ser homogêneas 

e os métodos de avaliação e tratamento utilizados devem ser validados e padronizados, 

permitindo uma comparação fidedigna dos resultados.  
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LEGENDAS 

 

Figura 1: Fluxograma do processo de busca e seleção dos artigos para a revisão sistemática. 

 

Tabela 1: Características dos estudos selecionados. 

 

Tabela 2: Descrição dos exercícios para os músculos do assoalho pélvico.  
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Tabela 1 

Autor/Ano Descrição da Amostra  Tipo de biofeedback 

utilizado 

Método de avaliação Tempo de tratamento 

Berghmans et al., 

1996 
16

 

40 pacientes  

20 GC (50,3 ± 10,5 anos) 

20 GT (46,4 ± 12,1 anos) 

Eletromiográfico - Força muscular: PERFECT 

- Pad test 48 horas   

- Questionário de sintomas (perda urinária) 

- Diário miccional     

 

4 semanas 

Morkved, Bo, 

Fjortoft, 2002 
17

 

94 pacientes  

46 GC (45,4 ± 8,1 anos) 

48 GT (47,8 ± 8,2 anos) 

Pressórico  - Força muscular: transdutor pressórico 

- Pad test 48 horas / Pad test esforço  

- Pergunta sobre a severidade da IU  

- Questionários sobre perda urinária e 

atividade social 

 

6 meses 

Aukee et al., 2004 
18

 

35 pacientes  

19 GC (51,4 ± 6,1 anos) 

16 GT (49,4 ± 9,5 anos) 

Eletromiográfico - Avaliação eletromiográfica da atividade 

dos MAPs 

- Questionário sobre perda urinária  

 

12 semanas 

GC: grupo controle (cinesioterapia); GT: grupo de tratamento (cinesioterapia associada ao biofeedback); IU: incontinência urinária; MAPs: 

músculos do assoalho pélvico. 
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Tabela 2  

Autor/Ano Local de realização dos 

exercícios 
Protocolo de tratamento Protocolo de exercícios 

   Freqüência das 

contrações dos MAPs 

Duração das contrações 

dos MAPs 

Berghmans et al., 1996 
16

 Clínica + orientação de 

exercícios para casa 

Clínica: 

 - 12 sessões   

 - 3 x/semana 

 - 25-35 minutos 

Casa: 

 - 3x/dia 

4 séries de 10 contrações a 

4 séries de 30 contrações 

 

3 a 30 segundos 

 

Morkved, Bo, Fjortoft, 

2002 
17

 

Casa da paciente - 1 x/dia 

  

3 séries de 10 contrações 

máximas  

 

 

6 a 8 segundos 

Aukee et al., 2004 
18

 Casa da paciente - 5 x/semana 

- 20 minutos/dia 

- Durante o repouso e 

AVDs 

Não detalhado  Não detalhado (exercícios 

para fibras musculares tipo I 

e tipo II) 

AVDs: atividades de vida diária; MAPs: músculos do assoalho pélvico. 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 
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ANEXO B – Questionário Internacional de Atividade Física 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA - IPAQ (versão 8) 

 
 

DOMÍNIO 1 – ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 
 

 Este domínio inclui as atividades que você faz no seu trabalho, seja ele remunerado 
ou voluntário. Inclua as atividades na universidade, faculdade ou escola (trabalho 
intelectual). Não incluir as tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da 
sua família. Estas serão incluídas no Domínio 3. 
 
1a. Atualmente você tem ocupação remunerada ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 
(   ) Sim (   ) Não – Caso você responda não, Vá para o Domínio 2: Transporte 
 
 As próximas questões são em relação ao tempo que você passa no trabalho (fora de 
casa) em uma semana normal/habitual, seja ele remunerado ou voluntário. Não inclua o 
transporte para o trabalho. Pense apenas naquelas atividades que durem pelo menos 10 
minutos contínuos dentro de seu trabalho: 
 
1b. Em quantos dias de uma semana normal você realiza atividades VIGOROSAS de forma 
contínua por pelo menos 10 minutos (exemplo: trabalho de construção pesada, levantar e 
transportar objetos pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, pintar casa, cavar 
valas ou buracos, subir escadas)?  
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para a questão 1c. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
1c. Em quantos dias de uma semana normal você realiza atividades MODERADAS de 
forma contínua por pelo menos 10 minutos (exemplo: levantar e transportar pequenos 
objetos, lavar roupas com as mãos, limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças 
no colo)?  
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para a questão 1d. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
1d. Em quantos dias de uma semana normal você realiza caminhadas no seu trabalho, de 
forma contínua por pelo menos 10 minutos? Por favor, não inclua o caminhar como forma 
de transporte para ir ou voltar do trabalho ou do local que você é voluntário. 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para a Domínio 2 - Transporte. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
DOMÍNIO 2 – ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

 
 Estas questões se referem à forma normal como você se desloca de um lugar para 
outro, incluindo seu grupo de convivência para idosos, igreja, supermercado, trabalho, 
cinema, lojas e ou qualquer outro local. 
2a. Em quantos dias de uma semana normal você anda de ônibus, carro, metrô ou trem?  



 

76 

 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para questão 2b.  
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma 
semana normal. 
 
2b. Em quantos dias de uma semana normal você anda de bicicleta para ir de um lugar para 
outro por pelo menos 10 minutos contínuos? (Não inclua o pedalar por lazer ou exercício) 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para a questão 2d. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
2c. Em quantos dias de uma semana normal você caminha para ir de um lugar para outro 
como: ir ao grupo de convivência para idosos, igreja, supermercado, médico, banco, visita a 
amigo, vizinho e parentes por pelo menos 10 minutos contínuos? (Não inclua as 
Caminhadas por Lazer ou Exercício Físico) 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para o Domínio 3. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA, TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA 

FAMÍLIA 
 
 Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual 
dentro e ao redor da sua casa. Nestas atividades estão incluídas as tarefas no jardim ou 
quintal, manutenção da casa e aquelas que voe faz para tomar conta da sua família.  
 
3a. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades físicas VIGOROSAS no 
jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplo: carpir, cortar lenha, 
serrar madeira, pintar, levantar e transportar objetos pesados, cortar grama). 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para a questão 3b. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
3b. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades MODERADAS no jardim 
ou quintal, por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplo: levantar e carregar 
pequenos objetos, limpar a garagem, serviço de jardinagem, caminhar ou brincar com 
crianças). 
 _____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para questão 3c. 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
3c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades MODERADAS dentro da 
sua casa, por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplo: carregar pesos leves, limpar 
vidros ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro e o chão, carregar crianças pequenas 
no colo). 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para o Domínio 4. 
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DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
DOMÍNIO 4 – ATIVIDADE FÍSICA DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE 

LAZER 
 
 Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana 
normal/habitual unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense 
somente nas atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por 
favor, não inclua atividades que você já tenha citado. 
 
4a. No seu tempo livre, sem incluir qualquer caminhada que você já tenha citado nas 
perguntas anteriores, em quantos dias de uma semana normal você CAMINHA (exercício 
físico), por pelo menos 10 minutos contínuos? 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para questão 4c. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
4b. No seu tempo livre, durante uma semana normal em quantos dias você participa de 
atividades físicas VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplo: correr, 
nadar rápido, pedalar rápido, musculação, canoagem, remo, esportes em geral) 
_____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para questão 4d. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
4c. No seu tempo livre, durante uma semana normal em quantos dias você participa de 
atividades físicas MODERADAS por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplo: 
pedalar em ritmo moderado, jogar voleibol recreativo, natação, hidroginástica, ginástica para 
a terceira idade, dançar) 
 _____dias por semana (   ) Nenhum. Vá para o Domínio 5. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 
DOMÍNIO 5 – TEMPO GASTO SENTADO 

 
 Esta é a última pergunta. Preciso saber quanto tempo em média você passa sentada 
em cada dia da semana. Inclua todo o tempo que você passa sentada em casa, no grupo de 
convivência para idosos, no consultório médico lendo, assistindo TV, visitando amigos, 
sentado no ônibus, etc. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em 
ônibus, carro, trem e metrô. 
 

DIA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        
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ANEXO C – Carta de Submissão do Artigo de Revisão Sistemática – Produção 

Paralela 

 

Prezado (a) Dr. (a) Leila Maria Alvares Barbosa 

  

Acusamos o recebimento do seu manuscrito n.º 1920/2010: "Eficácia do biofeedback 
no tratamento de mulheres com incontinência urinária de esforço: revisão 
sistemática" submetido à Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. 

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração com a Revista, e subscrevemo-nos, 

  

  

Atenciosamente 

  

Leila Martins 

Editora Assistente 

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 

Rua dos Coelhos, 300 

Recife, PE     CEP 50.070-550 

Tel. / Fax ( 81) 21224141 

E mail leilamartins@imip.org.br 
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ANEXO D – Apresentação de Trabalho Científico – Produção Paralela 
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ANEXO E – Apresentação de Trabalho Científico – Produção Paralela 
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ANEXO F – Premiação de Trabalho Científico – Produção Paralela 

 

 


