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Introdução: Treinamento dos músculos do assoalho pélvico possui nível de evidência 1 e grau A de recomendação para 

tratamento da incontinência urinária de esforço e a adesão à realização dos exercícios é indispensável para obter 

benefício terapêutico. Objetivos: Identificar a relação entre dados demográficos e adesão de mulheres com 

incontinência urinária de esforço ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Método: Trata-se de dados 

secundários de um ensaio clínico randomizado, realizado no Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos em São Carlos-SP e no Serviço de Fisioterapia 

Uroginecológica da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-

CE, com mulheres com incontinência urinária de esforço (incluindo as que tinham incontinência urinária mista). O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, parecer 1.207.393 e com 

Anuência da Maternidade Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará. As voluntárias preencheram 

uma ficha de avaliação, ficha de frequência e diário de exercícios e participaram de 12 intervenções supervisionadas por 

um Fisioterapeuta, frequência de uma vez por semana com 30 minutos de duração e foram orientadas a continuar o 

treino em casa com frequência diária. A associação entre a adesão ao tratamento e as variáveis demográficas foi 

realizada pelo teste Qui-Quadrado Foi adotado um nível de significância de 5%. Resultados: Foram incluídas 120 

mulheres com média de idade 53,3(±12,8), 51(42,5%) estudaram até o ensino fundamental, 80(66,6%) exerciam alguma 

atividade remunerada, 54 (46,1%) apresentavam renda familiar média até 2 salários mínimos. Trinta voluntárias (25%) 

desistiram do tratamento fisioterapêutico. Não houve associação entre a adesão ao tratamento e os dados 

demográficos: escolaridade (p=0,70), faixa etária (p=0,45), classificação econômica (p=0,40) e exercer atividade 

remunerada (p=0,66). Conclusão: Não foi encontrada relação entre adesão ao treinamento dos músculos do assoalho 

pélvico com dados demográficos das voluntárias. Ressalta-se a importância de mais estudos que investiguem outros 

fatores que podem interferir a adesão ao tratamento, como motivação do fisioterapeuta e dinâmica do treinamento 



fisioterapêutico.


