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Introdução. A pós-menopausa pode apresentar efeito negativo sobre o sistema urogenital favorecendo a incontinên-
cia urinária (IU). O treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) associado a terapia hormonal (TH) poderia 
melhorar a função dos MAP e consequente diminuição da IU. Objetivos. Primário: avaliar o efeito do TMAP na função 
muscular em mulheres na pós-menopausa que faziam ou não uso de TH. Secundários: avaliar relatos de IU, severidade 
e impacto na qualidade de vida. Método. Este ensaio clínico randomizado e controlado foi aprovado pelo Comitê de 
Ética (nº. 105.932 /2012) do Centro de Saúde Escola da FMRP-USP, e registrado no ACTRN12609001053213. Foram 
incluídas mulheres com no máximo dez anos de pós-menopausa em uso ou não de TH, com capacidade de contrair os 
MAP. As mulheres foram randomizadas em 4 grupos: Controle (C), Exercício (E), Controle+Terapia Hormonal (CTH), 
Exercício+Terapia Hormonal (ETH) e avaliadas em dois momentos: na linha de base e após três meses. O desfecho 
primário foi avaliado por meio da perineometria e o secundário através do questionário ICIQ-SF. O protocolo de e-
xercício dos MAP incluía 10 contração voluntária máxima (CVM) mantidas por 6 segundos com o mesmo intervalo de 
repouso seguidas de 5 contrações rápidas realizadas em quatro posições: deitada, em decúbito lateral, sentada, quatro 
apoios e em pé. As sessões eram supervisionadas duas vezes por semana por doze semanas. Utilizou-se o modelo li-
near de efeitos mistos para avaliar as médias de perineometria e o escore do ICIQ. Adotou-se o nível de significância de 
p ≤ 0,05. Resultados. Foram incluídas 88 mulheres (E=28,  ETH=19, C=25 e CTH=16). Na linha de base os grupos 
foram homogêneos em relação as variáveis de caracterização da amostra (idade, IMC, número de gestações, e tipo de 
parto) e em relação a CVM e IU. Após três meses a diferença na CVM entre os grupos E e C foi de 12,57 cmH2O (95% 
CI 3,33 – 21,80, p=0,007), e entre CTH e ETH foi de 5,44 cmH2O (95% IC -4,6 – 15,5, p=0,28). A diferença média no 
escore do ICIQ-SF entre C e E  foi de 4,9 pontos (95% IC -8,1 – -1,8, p=0,002), e entre CTH e ETH  foi de 4,36 pontos 
(95% IC -8,09 – -0,63, p=0,02). Conclusão. Houve melhora na CVM mediante o TMAP apenas no grupo E. Houve 
diminuição da severidade de IU mediante o TMAP nos grupos E e ETH comparado com o seu controle. 
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