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INTRODUÇÃO: Os músculos do assoalho pélvico (MAP) contribuem para o mecanismo de continência urinária, sendo o 

treinamento dos MAP (TMAP) uma abordagem fisioterapêutica de primeira escolha para mulheres com incontinência 

urinária (IU). O TMAP é focado no ganho de força e resistência musculares, entretanto 30% a 45% das mulheres não 

são capazes sequer de contrair os MAP, enquanto outras parecem realizar contrações de músculos sinergistas como 

abdominais e glúteos, quando deveriam contrair prioritariamente os MAP. Pouco tem-se investigado sobre essas outras 

funções musculares do assoalho pélvico (AP) que são relevantes e devem ser abordadas antes do início do TMAP. 

OBJETIVOS: documentar as funções musculares do AP em mulheres com e sem IU e investigar diferenças entre essas 

funções de acordo com a ocorrência de IU. MÉTODOS: Estudo observacional de corte transversal aprovado pelo 

Comitê de Ética da UFMG (CAAE 44534615.5.0000.5149). Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos e sobre 

as funções musculares do AP de mulheres com e sem IU por meio da EFSMAP1. A presença, tipo e gravidade da IU 

foram documentados por meio do ICIQ-SF2. Estatística descritiva caracterizou a amostra em relação a dados 

sociodemográficos e clínicos; os testes Qui-Quadrado, Exato de Fischer e Mann-Whitney investigaram potenciais 

diferenças nas funções musculares entre os grupos (com e sem IU). RESULTADOS: participaram 182 mulheres, 91 com 

IU e 91 sem IU. A mediana da idade foi 50.9 (26-91) anos para mulheres com IU, e 46.0 (27-87) para as sem IU 

(p=0.126). Mulheres com IU apresentaram índice de massa corpórea maior (p<0.001); mais partos (p=0.004) e 

realizavam menos atividade física (p<0,001) que mulheres sem IU. O tipo de IU mais frequente foi a IU mista (52%), 

seguido da IU aos esforços (27%) e IU por urgência (21%). A gravidade da IU foi classificada em: baixa (11%), 

moderada (38.5%), grave (39.6%) e muito grave (11%). Deficiências de controle-contração (19.8% com IU e 4.4% sem 

IU; p=0.002); reação ao movimento involuntário na tosse (41.1% com IU e 25.3% sem IU; p=0.004) e de coordenação 

(82.6% com IU e 62.6% sem IU; p=0.33) foram observadas com maior frequência no grupo com IU, assim como força e 

resistência musculares apresentaram escores menores no grupo com IU (p<0.001). CONCLUSÃO: além de força e 

resistência musculares, capacidade de contração, reação ao movimento involuntário (tosse) e coordenação são 



deficiências musculares que também devem ser consideradas na avaliação e tratamento fisioterápico de mulheres com 

IU. 
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