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CINESIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA NA
INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE MULHERES IDOSAS
FISICAMENTE ATIVAS
Kinesiotherapy urogynecological in women urinary incontinence old physically active
Priscila Almeida Inhoti1, Eraldo Schunk Silva2, Daniel Vicentini de Oliveira3,
Sônia Maria Marques Gomes Bertolini4.

RESUMO

ABSTRACT

Este estudo teve como objetivo verificar o efeito de 10
sessões de cinesioterapia uroginecológica para incontinência
urinária (IU) em idosas fisicamente ativas. Pesquisa de caráter
quantitativo, caracterizada por um programa de intervenção aplicado duas vezes por semana. Foram realizadas avaliações pré e
pós-programa de intervenção por meio do pad test de uma hora
(teste do absorvente). Amostra composta por 30 mulheres com
idade ≥ 60 anos, incontinentes, praticantes de atividade física regularmente. Os dados foram analisados no programa SAS versão
9.3. Para os testes de hipóteses, o nível de significância adotado
foi de 5%. A média de idades das participantes era de 73,36±4,53
anos. Houve diminuição significativa entre o peso do absorvente
antes e após a intervenção (p=0,0001). Sete mulheres (23,33%)
deixaram de ser incontinentes. O programa de intervenção com
10 sessões de cinesioterapia reduziu a perda de urina de mulheres
idosas fisicamente ativas.

This study aim to evaluate the effect of 10 cinesioterapia
urogynecological sessions for urinary incontinence (UI) in
active elderly women. Quantitative study, characterized by an
intervention program applied twice a week. They were performed pre- and post-intervention program through an hour pad
test ratings (pad test). Sample of 30 women aged ≥ 60 years,
incontinent, physically active regularly. The data were analyzed
with SAS version 9.3 program. For hypothesis testing, the
significance level was 5%. The mean age of participants was
73.36 ± 4.53 years. A significant reduction of the weight of the
absorbent before and after the intervention (p = 0.0001). Seven women (23.33%) no longer incontinent. The intervention
program with 10 kinesiotherapy sessions reduced urine loss of
physically active elderly women.
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INTRODUÇÃO

incapacidade com a lombalgia crônica inespecífica.

A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define
incontinência urinária (IU) como toda perda involuntária de
urina1. Trata-se de uma disfunção uroginecológica que tem sido
classificada em três tipos, considerando os sintomas: incontinência
urinária de esforço (IUE), que é a perda urinária associada com atividades e manifestações que aumentam a pressão intra-abdominal;
incontinência urinária de urgência (IUU), definida como perda
involuntária de urina associada com um forte desejo de urgência
para urinar, e incontinência mista (IUM), quando existe associação
dos sintomas de incontinência de esforço e de urgência2.
Os estudos sugerem que cerca de 25% a 30% dos adultos
já tiveram episódios de perdas urinárias em algum momento da
vida. Em idosos, as estimativas apontam por volta de 35% a 60%
de casos de IU. Porém, apesar da prevalência da incontinência ser
maior a partir dos 60 anos, não se deve considerá-la como algo
normal e obrigatório3.
Os quadros de IU acarretam muitos prejuízos na qualidade
de vida (QV) das idosas. Silva et al4 (2014) constataram que
61,6% das idosas incontinentes relataram associação entre a perda
urinária e alteração na QV. De acordo com Gomes et al5 (2013), os
quadros de IU provocam restrições nas relações sociais e sexuais,
alterações psicoemocionais, diminuindo inclusive a qualidade do
sono e do repouso.
Para que não ocorra IU, é necessário que haja um funcionamento adequado do períneo, que implica na sua integridade
anatômica e dos centros e vias nervosas, que coordenam a ação
da musculatura lisa e estriada do sistema urinário e do assoalho
pélvico6.
Dentre as intervenções para a IU, como cirurgias vesicais
e perineoplastia, terapia medicamentosa, os exercícios terapêuticos apresentam resultados satisfatórios. Segundo Roberson et
al7 (2014), tanto o tratamento fisioterapêutico individual quanto
o tratamento em grupo são estratégias eficazes para os casos de
perdas urinárias. Para Dumoulin et al8 (2011), o treinamento
perineal é efetivo nos casos de IUE, sugerindo que a eficácia é
maior quando realizado mais de duas vezes semanais e apesar de
não haver consenso com relação ao tipo de treinamento muscular
do assoalho pélvico, intensidade e duração das contrações, a cinesioterapia uroginecológica tem-se tornado uma opção eficiente
para o tratamento e prevenção da IU.
Existe consenso de que a atividade física é um importante determinante de promoção da saúde para um envelhecimento ativo9.
Nesse sentido, destaca-se a preocupação com a alta prevalência de
IU nessa população e, diante desse contexto, levanta-se a hipótese
de que a população idosa mesmo considerada fisicamente ativa
tem apresentado sintomas de incontinência urinária, ou seja, os
exercícios físicos específicos para o fortalecimento da musculatura
do assoalho pélvico não têm sido praticados.
Desse modo, o presente estudo teve como objetivo verificar
o efeito de 10 sessões de cinesioterapia uroginecológica na perda
de urina de idosas fisicamente ativas.

discussão

Metodologia
Foram executadas buscas nas bases de dados: MEDLINE,
PEDro, COCHRANE, AMED, PUBMED e SCIELO, sendo inclusos estudos clínicos randomizados ou quase randomizados que
investigaram as relações entre níveis de atividade, capacidade e

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo
quase experimental, composta por um programa de intervenção
com 10 sessões de cinesioterapia uroginecológica, duas vezes
por semana. Foram realizadas avaliações pré e pós-programa de
intervenção.
Participaram do estudo 30 mulheres, com idade ≥ 60 anos,
que apresentavam queixa de perda urinária, um centro de convivência para idosos da cidade de Maringá - PR. Os critérios de inclusão
foram: 1) idade superior a 60 anos; 2) apresentar queixa de perda
de urina; 3) ter disponibilidade para participar do programa; 4)
ser fisicamente ativa, avaliada por meio do International Physical
Activity Questionnaireversão adaptada, a qual é utilizada para
populações especiais, como é o caso do idoso11. As questões são
agrupadas em três grandes domínios, os participantes são indagados
sobre a quantidade de dias por semana que dedicam a prática de
caminhada, atividade moderada e atividade vigorosa, bem como o
tempo de duração de cada uma delas. Os avaliados são classificados em sedentários/irregularmente ativos, ativos ou muito ativos.
4)Foram excluídas as idosas caso apresentassem: 1) cirurgias
prévias na região lombar ou abdominal; 2) comprometimentos
musculoesqueléticos de membros superiores ou inferiores; 3) diagnóstico de doenças neurológicas e prolapsos de órgãos pélvicos,
diabetes e hipertensão arterial descompensadas.
As idosas que se enquadraram nos critérios estabelecidos
foram convidadas a participar do estudo, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com seres Humanos, do Centro Universitário
de Maringá (Parecer no 850.002/2014).
O instrumento utilizado para classificar o tipo de IU (IUE,
IUU E IUM) foi o International Consultation on Incontinence
Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) aplicado antes e após o
programa de intervenção. A versão do ICIQ-SF foi traduzida e validada para o português por Tamanini et al10 (2004) e apresenta-se
como um questionário a ser usado para aplicação em brasileiros de
ambos os sexos que se queixam de incontinência urinária.
O pré e o pós-teste deram-se por meio da aplicação do pad
test de uma hora (teste do absorvente), o qual possibilita uma
avaliação objetiva da IU. O pad test é um exame simples e eficaz
para quantificar a perda urinária, muito utilizado para o diagnóstico da IU. São simuladas circunstâncias próximas do cotidiano.
Este teste de uma hora é recomendado pela ICS, apesar de existir
uma outra versão com duração de 24 horas. Porém, devida à sua
praticidade, comumente aplica-se o pad test curto de uma hora12.
O pad test teste consiste na pesagem do absorvente em uma
balança de precisão antes e após a realização de movimentos predeterminados como caminhar, subir e descer os degraus de uma
escada13. Foi solicitada para cada voluntária a ingestão de 500 ml
de água e, após, as mesmas se mantiveram em repouso (sentadas)
durante 15 minutos. Logo em seguida, as idosas foram convidadas a subir e descer degrau por 15 minutos, sentar e levantar da
cadeira 10 vezes, tossir por 10 vezes, pegar um objeto no chão 5
vezes, correr no mesmo lugar por 1 minuto e lavar as mãos em
água corrente por 1 minuto12. Ao término dessa primeira etapa,
o absorvente foi retirado e pesado em uma balança de precisão.
As perdas urinárias foram classificadas de acordo com o peso do
absorvente, IU insignificante quando a perda é até um grama, em
IU leve quando o absorvente pesa entre 1,1 e 9,9 g; IU moderada
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quando os valores estiveram entre 10 e 49,9g e em IU grave quando
acima de 50g14.
O protocolo de intervenção foi aplicado no decorrer de 10
sessões, duas vezes por semana, com duração de 45 minutos. A
cinesioterapia uroginecológica caracterizou-se por exercícios para
o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Inicialmente
foram fornecidas as participantes informações sobre IU e períneo (estrutura e função). Após este primeiro contato, as idosas
receberam instruções sobre a percepção da contração correta da
musculatura perineal, através de exercícios proprioceptivos da
região pélvica. A atividade física ocorreu por meio de exercícios
associados com a contração do períneo. Foram realizados movimentos de anterversão e retroversão pélvica, circundução pélvica,
lateralização do quadril, tríplice flexão dos membros inferiores em
cadeia aberta e cadeia fechada, andar com passos lentos e rápidos,
sentar e levantar da cadeira e saltar. Além do treino da contração
da musculatura do assoalho pélvico, foram solicitadas algumas
ações como ao simular a tosse, o espirro, a risada, a gargalhada,
inibir o desejo miccional e aplicação da técnica de respiração
denominada ginástica abdominal hipopressiva (GAH), mantendo
apneia por 5 segundos.
A GAH foi desenvolvida pelo fisioterapeuta Marcel Caufriez. Esta técnica atua na hipotonia dos músculos do assoalho
pélvico, bem como na hipotonia do músculo transverso do abdome
e objetiva tonificar os músculos do assoalho pélvico e transverso
do abdome15. Durante a GAH ocorre uma diminuição da pressão
intra-abdominal que leva a uma atividade de contração reflexa do
períneo e transverso do abdome16. A técnica preconiza a realização
de inspirações diafragmáticas profundas, expirações lentas e profundas e uma aspiração diafragmática (realiza-se uma contração
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progressiva da musculatura intercostal e do músculo transverso
do abdome com elevação das cúpulas diafragmáticas) seguida de
uma apneia de 10 a 30 segundos15. Na GAH existem três grupos
de técnicas hipopressivas: aspiração diafragmática, técnica de
neurofacilitação reflexa e exercícios de ginástica hipopressiva.
Associa-se técnica respiratória, com exercícios posturais que
devem ser realizados em um ritmo muito lento, em diferentes
posturas (ortostática, genuflexão, decúbito dorsal e ventral, sentada, semi-sentada e em quatro apoios)16. Todos os procedimentos
foram realizados em um Centro de Convivência para Idosas da
Cidade de Maringá.
Os dados foram tabulados no programa Excel, calculando-se
a média, o desvio padrão e a frequência dos resultados. A diferença
entre os pesos iniciais (antes de realizar a intervenção) do absorvente e pesos finais (após a realização da intervenção) foi testada
por meio do teste para amostras pareadas de Wilcoxon (Wilcoxon
Signed Rank Test). A decisão de se rejeitar a H0 ou não foi tomada,
considerando-se um nível de confiança de 95% (α = 0,05), ou seja,
p-valor menor que 0,05. Os dados foram analisados no Programa
Statistical Analysis Software (SAS, version 9.0).

resultados
Por meio da avaliação do IPAQ, as 30 idosas foram classificadas como ativas, sendo incluídas no estudo. A média de idade
das idosas foi de 73,36±4,53 anos, destas 56,66% apresentavam
IUM, 26,66% IUE e 16,67% IUU.
Os dados referentes às características das idosas submetidas a cinesioterapia uroginecológica estão apresentados na
tabela 1.
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Os valores referentes ao peso do absorvente no pad test encontram-se na tabela 2. A comparação entre os momentos pré e
pós-programa de intervenção demonstrou diminuição significativa de perda de urina entre as idosas.

Conforme mostrado na tabela 3, com a intervenção, 23,33% deixaram de ser incontinentes. Houve redução no peso do
absorvente de 100% das mulheres. Essa redução variou de 0,01g a 8,01g.

A tabela 4 demonstra que antes do protocolo de intervenção 53,33% das mulheres consideraram como grave a interferência da IU
na qualidade de vida e após a intervenção este percentual caiu para 23,33%. Quanto ao grau de IU no período pré-intervenção,
73,33% foram classificadas com perda urinária muito grave, já no período pós-intervenção apenas 26,67% tinham grau de IU muito
grave. Referente ao tipo de IU, antes da intervenção a maioria possuía IUM e após a intervenção a maioria passou a ser continente.
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Os dados referentes às variáveis sobre a IU, resultados do ICIQ-SF e do IDATE foram apresentados na tabela 5. Os resultados
foram altamente significativos (p=0,0001) para frequência da perda urinária, quantidade de urina perdida e interferência da IU na
qualidade, demonstrando que o protocolo de intervenção foi eficaz para estes quesitos.
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discussão
A incontinência urinária pode provocar problemas físicos,
psicológicos e sociais que alteram de forma significativa a qualidade de vida da mulher. O estudo contou com a participação
de idosas com IU, consideradas fisicamente ativas. Esse dado é
preocupante, uma vez que mostra que as atividades realizadas
pelas participantes do estudo não foram suficientes para manter
a funcionalidade do assoalho pélvico diante das alterações morfofisiológicas determinadas pelo processo de envelhecimento.
Tal fato justifica-se pela peculiaridade do assoalho pélvico, pois
a integridade dessa musculatura assegura a sustentação dos
órgãos pélvicos e sua ativação se dá pela contração específica
deste grupo muscular17. Os referidos autores descrevem que sua
contração atua na continência urinária, principalmente o músculo
elevador do ânus, ainda ressaltam que um baixo tônus do períneo
não possibilita o mecanismo de continência.
Nesse contexto, chama-se a atenção para o fato de diferentes
modalidades de atividades físicas serem propostas para melhorar
parâmetros antropométricos18, motores19 e até mesmo cognitivos20 de indivíduos da terceira idade, e a escassez de estudos
sobre o impacto dessas atividades na musculatura do assoalho
pélvico. Uma pesquisa realizada por Korelo et al21 (2011), com
dois grupos de mulheres, demonstrou que aquelas que contraíram
o períneo juntamente com os exercícios abdominais aumentaram
a força e a função perineal quando comparadas com o grupo que
realizou apenas exercícios abdominais. Tais autores sugerem que
a contração da musculatura abdominal deve ser associada à contração dos músculos do assoalho pélvico. Existem estudos que
mostram que determinados exercícios físicos podem desenvolver
quadros de IU, como o caso do Jump, praticado três ou mais
vezes por semana aumentam em 2,45 as chances de ter perda
urinária, nas mulheres que referem desejo miccional durante sua
prática, a chance de ter IU é seis maior22. Já o Método Pilates™ é
apontado como uma modalidade de atividade física que melhora
a função dos músculos do assoalho pélvico23.
No que se refere ao número de gestações e paridade, esta pesquisa
demonstrou que a média foi de 4,20±1,77 gestações, 3,70±1,73
partos, sendo 0,33±0,66 de parto cesária e 3,37±1,81 de parto
vaginal. Os resultados obtidos por Vasconcelos et al (2013) corroboram com os da presente pesquisa, pois a média de gestações
foi de 4,6±2,7, sendo que a via parto com maior prevalência
foi a vaginal, com 92,9%. De acordo com Freitas et al (2014)
57,74% de sua amostra tiveram de um a três partos, no que diz
respeito ao tipo de parto 42, 25% tiveram mais de três partos
vaginais enquanto que 49,29% não realizaram cesária. Segundo
Virtuoso et al25 (2011), 74,2% de sua amostra relatou ter mais
de três gestações e 76,9% com mais de 3 partos.
Apesar da maioria (56,67%) ter apresentado IUM, o tipo de
incontinência clinicamente mais significativo, o impacto de
apenas 10 sessões de intervenção no presente estudo foi positivo. Pois segundo Dedicação et al (2008), a percepção geral
da saúde foi pior nas mulheres que tinham como diagnóstico
a IUM (59,56±20,43), bem como o impacto negativo na QV
(75,49±29,92) e as limitações sociais (54,41±33,25).
Vale ressaltar ainda que os resultados foram favoráveis apesar da média de idade das participantes do estudo ser elevada
(73,36±4,53). Por outro lado, não se deve desconsiderar que
todas as idosas foram classificadas como fisicamente ativas, o
que pode ter contribuído para a obtenção de resultados positivos
com apenas dez sessões de exercícios. De acordo com Virtuoso
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et al25 (2011), ao averiguar a presença da IU e a função dos
músculos do assoalho pélvico entre idosas praticantes e não-praticantes de atividade física regular, o estudo apontou que a
função da musculatura perineal era melhor no grupo de idosas
fisicamente ativas, porém a presença da IU também foi maior
neste grupo. Nesse sentido, vale ressaltar que na maioria dos
estudos encontrados na literatura sobre IU com mulheres idosas,
a média de idade foi inferior a do grupo estudado.
Quanto ao tipo de IU, o mais comum foi a IUM (56,67%) seguida
da IUE (26,66 2% dos casos). Esses achados corroboram o estudo
de Knorst et al26 (2013), os quais encontram em mulheres mais
jovens que as do presente estudo (55 anos), a IUM como o tipo
mais frequente (52,4% dos casos), seguido da IUE (36,6% dos
casos). Já a pesquisa de Carvalho et al (2014), com o objetivo de
identificar a prevalência de incontinência urinária (IU) e fatores
associados em idosas da comunidade (média de idade de 68,56
anos), apesar de apontar semelhança em relação ao tipo de maior
prevalência, o percentual encontrado foi bem inferior (38,8 de
casos de IUM). Ainda em relação aos tipos, Glisoi & Girelli28
(2011), com mulheres com média de idade de 52 anos, observou
predomínio da IUE (80%), seguida por incontinência urinária
mista (20%). Esses autores utilizaram para a classificação da IU
instrumentos diferentes dos utilizados pela presente pesquisa,
como a avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA), em que é
possível graduar de forma subjetiva o grau de força do assoalho
pélvico e o biofeedback Perina.
A diferença do peso do absorvente antes e após a intervenção foi estatisticamente significativa (p=0,0001), demonstrando melhora na força da musculatura do assoalho pélvico,
pela diminuição do volume de urina perdido, constatado pelo
peso do absorvente. O estudo de Huebner et al29 (2011), após 12
semanas de tratamento para IU, registrou melhora significativa na
contração da musculatura do assoalho pélvico, assim como uma
diminuição no número de absorventes utilizados pelas pacientes.
Após o programa de intervenção demonstrado na presente
pesquisa, 23,33% das idosas tornaram-se continentes de acordo com o pad test e não houve mais entre elas a IU leve, pois
76,67% foram classificadas com IU insignificante. Segundo
Oliveira & Garcia28 (2011), a cinesioterapia melhora a IU e
leva a um alívio dos sinais e sintomas, além de melhorar a QV.
Ainda segundo esses autores, a média de episódios da IUE era
de 3,72 antes do tratamento e após, essa média reduziu para
1,45. Silva et al31 (2015) relataram que quase 100% das mulheres afirmaram ter melhorado a consciência da região perineal,
portanto, conseguindo realizar a contração da musculatura do
assoalho pélvico. Conforme Junqueira et al32 (2012), após 20
sessões de intervenção fisioterapêutica para a IUE, realizadas 2
vezes na semana com duração de 30 minutos, constatou-se uma
melhora na percepção da saúde após o tratamento, diminuiu-se
o impacto da IU na QV (antes do tratamento era de 76,89 e após
o tratamento 40,52) e houve uma melhora nas emoções, pois
as mesmas pontuavam antes das sessões 62,62% e após 26,76.
Tais autores ainda discorrem que a cinesioterapia com exercícios
de fortalecimento perineal é eficaz para o tratamento da IUE,
cuja melhora pode ser observada já nas primeiras 10 sessões e
intensificadas após a vigésima sessão.
Porém de acordo com os resultados obtidos através do ICIQ-SF
53,33% das idosas se consideraram como continentes após o
programa de intervenção, este fato demonstra o quão subjetivo
os questionários para IU podem ser. Ainda conforme os dados
oriundos do questionário utilizado como instrumento para co-
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leta, antes do protocolo de intervenção 53,33% das mulheres
consideravam como grave a interferência da IU na qualidade de
vida, as idosas com IU muito grave eram 73,33% da amostra e o
tipo mais comum foi a IUM conforme citado anteriormente. Ao
reaplicar o ICIQ-SF após o programa de intervenção, 23,33%
das mulheres alegaram sofrem interferência da IU na qualidade
vida, sendo 26,67% o grau grave da IU e apenas 13,33% foram
classificadas com IUM. Uma pesquisa demonstrou que após um
programa de orientações acerca da IU, a frequência urinária e
as incontinências do tipo urgência e de esforço obtiveram uma
melhora significativa (p<0,05), assim como o impacto da perda
urinária e as limitações provocadas pela mesma24.
O estudo de Oliveira & Garcia28 demonstrou que com apenas
8 sessões de cinesioterapia e treino funcional para musculatura
perineal, a maioria (80%) apresentou um controle total do períneo
e 80% referiu melhoras da IU após o tratamento. Segundo Knorst
et al26 (2013), com uma média de 13,64 sessões de fisioterapia
uroginecológica houve um aumento na força muscular de contração do períneo. Para Lacome et al33 (2015), antes da intervenção
apenas cinco mulheres tinham uma contração perineal maior ou
igual a três na escala de Oxford e após o tratamento a maioria
de sua amostra permaneceu no grau três de força muscular, o
que é suficiente para a continência, quatro mulheres atingiram
o grau quatro e dois chegaram ao grau cinco de força muscular, concluindo que a melhora da contração dos músculos do
assoalho pélvico foi estatisticamente positiva e adequada para
a IU. Conforme Nascimento et al34 (2012), o pad test de 1 hora
demonstrou que todas mulheres de sua amostra tinham IU
leve, após o tratamento 60% destas tornaram-se continentes e
a cinesioterapia aumentou significativamente a força muscular
perineal (p=0,0014). Estes autores também descrevem que no
pad test realizado após a intervenção, houve uma importante
diminuição da perda urinária (p=0,053), redução do impacto na
QV e das limitações diárias, melhorando os aspectos emocionais
e a vida destas pacientes.
O presente estudo demonstrou que os exercícios propostos no
protocolo de intervenção aplicados para os casos de IU são eficazes, pois as variáveis referentes a frequência de perda urinária,
quantidade de urina perdida, interferência da IU na qualidade de
vida e resultados do ICIQ-SF foram estatisticamente significantes
(p=0,0001). Outros autores identificaram que após um programa de exercícios terapêuticos específicos para IU são eficazes,
pois houve uma redução dos quadros de perda urinária, além de
proporcionarem um bem-estar geral nas mulheres submetidas ao
estudo35. Um programa de específico de exercícios terapêuticos
podem ser eficazes no controle dos quadros de incontinência,
tendo em vista que aumentam a qualidade da contração perineal,
contribuindo também para melhora na qualidade de vida das
pessoas com IU33. Apenas o estado de ansiedade das idosas da
atual pesquisa não apresentou melhora estatisticamente significativa após o protocolo de intervenção (p=0,3303), fato este que
pode ter sofrido influência de outras variáveis (apontadas pelas
mulheres) como perda de entes queridos, problemas financeiros
e com familiares próximos.
Com base nesses relatos os exercícios físicos são fortes aliados
na melhora dos sinais e sintomas da incontinência urinária,
contudo torna-se ainda relevante destacar que o diagnóstico
precoce permite o tratamento adequado em tempo hábil, evitando
maiores comprometimentos e melhorando a qualidade de vida
dos idosos27.
Como limitações do presente estudo merece ser apontada a ine-

xistência de um grupo controle, a falta de informações clínicas
sobre a IU como há quanto tempo as idosas notaram os seus
primeiros sintomas, bem como a impossibilidade de controlar
as atividades físicas praticadas pelas idosas. A própria técnica
de cinesioterapia uroginecológica também apresenta algumas
limitações, pois apesar de ter sido comprovada por muitos
autores como método eficaz para o tratamento da IU, para que
os resultados sejam mantidos deve-se dar continuidade aos
exercícios praticados, incorporando-os em sua rotina. Portanto,
o sucesso da pós-intervenção depende muito da conscientização
dos seus praticantes.

conclusão
O presente estudo demonstrou que dez sessões de cinesioterapia uroginecológica aplicadas duas vezes por semana, geraram
ganho na força na musculatura do assoalho pélvico de mulheres
idosas praticantes de atividades físicas regulares. Os resultados
indicam que essa intervenção é uma alternativa eficaz para o
tratamento dos principais tipos de IU, com baixo custo e boa
aceitação.
Constata-se, então, a importância de se investir na prevenção e no
tratamento da IU. A orientação de exercícios físicos específicos
para a musculatura do assoalho pélvico em diversas modalidades
de atividades físicas já praticadas pelas idosas também deve ser
estimulada.
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