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A incontinência urinária (IU) foi determinada como doença de
acordo com a OMS obtendo um CID (código internacional de
doenças), em 1998. Antes disso, era considerada apenas um
sintoma de outras doenças, como diabetes mellitus,
demência, doenças urogenitais, ente outras. 
Mas, o que podemos considerar como incontinência
urinária? 
Segunda a própria definição: 
Qualquer perda involuntária de urina. Assim, se for uma gota
ou total descontrole de conter a urina, é IU, o que diferencia
as duas formas é o grau da incontinência. 
Temos vários tipos de IU mostradas no quadro abaixo. 
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Definição e tipos

A incontinência mais comum é a de esforço.



Inicialmente, necessitamos conhecer a anatomia feminina,
para entendermos alguns fatores de risco para a IU.  

Anatomia feminina

Músculos do assoalho pélvico 

Os músculos do assoalho pélvico (MAP), têm as funções
de suportar os aumentos da pressão intra-abdominal, 
manter o posicionamento ideal dos órgãos pélvicos, além
de manter a continência urinária e fecal. 

Esta músculatura situada abaixo da região do abdômen, a
partir do osso púbico na frente até a base da espinha nas
costas, como podemos observar na imagem abaixo.
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Mecanismo da bexiga

Fatores de risco

A função da bexiga é armazenar a urina, e o assoalho
pélvico mantêm a urina dentro da bexiga, pressionando a
uretra, mesmo quando há uma pressão abdominal, a
menos que os MAPs estejam enfraquecidos. Na figura
abaixo podemos observar este mecanismo.

De acordo com Caetano et al., (2007) diversos fatores de risco
para IU: 
- ser do sexo feminino,  
- ter Idade entre 29 e 49 anos,  
- alterações fisiológicas e bioquímicas inerentes ao
envelhecimento, bem como redução estrogênica,  
- a gestação e parto cesárea ou vaginal, sendo que o parto
vaginal por trauma neuromuscular tem maior risco, 
- obesidade pelo aumento da carga sobre o MAP,  
a constipação intestinal, por aumento da pressão intra-
abdominal,   
- algumas doenças crônicas como esclerose múltipla, câncer
de bexiga, demência, depressão, doença de Parkison,
Infecções urinárias recorrentes, fatores hereditários, 
- o consumo de cafeína, 
- os exercícios físicos. 
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Exercício físico e incontinência 

urinária

Parece estranho dizer que o exercício físico seja um fator de
risco para IU, dada a importância da prática das atividades
físicas regulares, que proporcionam inúmeros benefícios aos
aspectos físicos, psicológicos e sociais de toda a população.
No entanto, o MAP é um grupo de músculos que são
acionados de forma única, por contração sem movimento
articular. É necessário que haja, consciência corporal para
fazer esta contração. Um estudo de Bo et al., (1988) relatou
que 1/3 das mulheres não conseguem contrair os MAP de
maneira eficiente e que 30% das mulheres relatam não
conseguir interromper o jato de urina. Isso mostra o quanto as
mulheres necessitam de orientação quanto à contração
destes músculos, para redução dos riscos de doenças como a
incontinência urinária, fecal e prolapso genital.  

Exercícios de risco

Os movimentos corporais com maior risco de provocar a IU
são os de impacto e os que pressionam a musculatura
abdominal. Parece existir uma relação entre nível de
atividade física e incontinência urinária, sendo que as mais
ativas tem maior risco. Da Roza et al., (2015) analisaram 386
mulheres nulíparas (sem filho) portuguesas, das quais
aproximadamente 20% relataram ser incontinentes. Foi feita
uma análise entre 2 grupos, um que realizava atividades
esportivas com fins competitivos e outro com atividades
recreacionais. As mulheres do  grupo com fins competitivos
tiveram cerca de 2,5 vezes mais risco para IU do que as
mulheres do grupo de atividades recreacionais.  
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Recentemente, Brennand et al., (2018) analisaram mulheres
canadenses fisicamente ativas e descreveram diversos
comportamentos destas mulheres frente à problemática de
vazamento de urina durante a realização dos exercícios.  
- 92,3% urinavam antes do exercício, 
- 37,3% faziam restrição de líquidos, 
- 90,3% reduziam a intensidade dos exercícios, 
- 80,7% evitavam atividades  que aumentavam o vazamento, 
- 49,2% usavam absorventes higiênicos durante a atividade, 
- 50% diziam afetar o nível de atividade física. 
Destas mulheres, apenas 35,6% conheciam o tratamento para
IU, sendo que 88% se interessaram no tratamento, parte
(84,6%) no tratamento fisioterápico e 66,5% no tratamento
cirúrgico.  
As mulheres atletas parecem ter a mesma força de contração
dos MAP do que as mulheres não atletas, mostrando que para
o fortalecimento destes músculos, deve ser feito contrações
específicas dos MAP (Ludviksdottir et al., 2018). 
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Algumas alterações fisiológicas ocorridas durante a gravidez,
fazem com que haja o aumento do risco desta doença. Além
do aumento do peso corporal, há o aumento dos hormônios
progesterona e relaxina que irão promover maior frouxidão
ligamentar, e a redução do colágeno que produzirá menor 
sustentação tecidual.

Incontinência na gravidez



Mais de 30% das gestantes têm IU, em pesquisa realizada
por Souza et al., (2016), 3,2% já no primeiro trimestre, 21,8%
no segundo trimestre e 75% no terceiro trimestre. Este estudo
encontrou associação da  IU com o índice de massa
corporal, macrossomia fetal e parto vaginal anterior. 
Existem outras relações entre IU e gravidez que aumentam
ainda mais o risco de IU. Numa revisão sistemática realizada
por Barbosa et al., (2018),  amostrou aumento no risco de IU,
2,09 vezes mais em mulheres multíparas, 1,53 vezes mais em
mulheres com idade igual ou maior do que 35 anos e excesso
de peso e obesidade. 
O tipo de parto também é um dos fatores de risco para esta
doença. Hutton et al., (2018) analisaram 2305 mulheres em
25 países, sendo 1155 mulheres que haviam tido parto
cesárea e 1150 mulheres que tiveram parto vaginal. A IU
ocorreu em cerca de 8% das mulheres que tiveram parto
cesárea e 12,25% das mulheres que tiveram parto vaginal.

Prevenção da IU na gravidez e pós parto

A prevençao da IU foi relatado por Wesnes and Lose (2013): 
- Atingir o peso adequado na gestação, 
- Retornar ao peso pré-gestacional, após o parto, 
- Realizar exercícios de baixa intensidade e baixo impacto, 
- Evitar a constipação,  
- Realizar o parto cesárea, em casos extremos de IU,  
- Realizar os exercícios para os MAP durante a gravidez e o
pós-parto. 
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Prevenção e tratamento da IU

Na década de 40 o ginecologista Arnold Kegel criou os
exercíco de contração dos músculos do assoalho pélvico,
conhecidos como exercícios Kegel que consistem em
contrações repetidas  com variações de intensidade, volume
e velocidade de movimento. Abaixo a imagem mostra a
postura básica para a realização destes exercícios. No
entanto, estas contrações podem ser feitas em qualquer
postura, abaixo as figuras de algumas das mais utilizadas. 

Postura básica do Kegel

Elevação pélvica                            Sentada na bola   
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 Tratamento Fisioterápico

A fisioterapia é o tratamento mais comum para a IU. O
fisioterapeuta com formação em saúde da mulher possui
conhecimento adequado para ensinar as mulheres que não
conseguem realizar a contração do MAP, bem como
analisar os graus desta incontinência. Além disso, avaliam e
tratam outras doenças uroginecológicas. Os fisioterapeutas
utilizam diversos instrumentos para o tratamento e
avaliação da IU, como os cones vaginais.

cones vaginais

Para os profissionais de educação física é impossível saber
se a mulher está ou não realizando as contrações dos MAP
de maneira correta, pois como vimos anteriormente, 1
mulher a cada 3 não consegue contrair os MAP de maneira
eficiente. Sabendo disso, devemos informar as mulheres
sobre esta possibilidade e comunicar que deve procurar um
profissional de fisioterapia se não conseguir interromper o
jato de urina. No entanto, no início da década de 80 surgiu
uma técnica inovadora, com o intuito de promover o
fortalecimento da musculatura abdominal e do assoalho
pélvico no pós parto. 
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O profissional de educação física e a IU



O exercício hipopressivo é uma técnica definida como uma
postura  que envolve a ativação de diferentes grupos
musculares antagonistas do diafragma do ponto de vista
postural. Esta prática, é realizada através da aspiração
diafragmática, provocando uma hipopressão abdominal e
diminuição da pressão, tanto intratorácica como intra-
abdominal (Caufriez  et al., 2006). Santos (2013) fez uma
análise eletromiográfica dos grupos musculares reto do
abdômen, oblíquo interno e externo, transversos do abdômen
e músculos do assoalho pélvico, enquando a amostra
realizava exercícios hipopressivos em diversas posições.  No
gráfico abaixo, estão os resultados desta dissertação de
mestrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observando os dados do gráfico, vemos que todos os grupos
musculares, em todas as posições foram acionados, sendo
que os músculos transversos do abdômen e oblíquos internos
foram significativamente mais acionados do que os demais
músculos, nas posições supino e ortostática. Vemos que os
MAP foram acionados igualmente em todas as posições. 
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Desta forma, vemos que pessoas que não tem consciência
corporal para contrair os MAPs, desta forma, além de
fortalecer os MAP, também conseguirá fortalecer a toda
musculatura do abdômen. Abaixo, a figura de um exercício
hipopressivo.

Vimos nas páginas anteriores os riscos que a mulher gestante
ou não gestante, têm em adquirir a incontinência urinária.
Sabemos a necessidade da prática regular dos exercícios
físicos, apesar do aumento da possibilidade desta doença.
Assim, como profissionais de educação física temos a
obrigação de alertar, educar e prescrever atividades que
fortaleçam os MAP, afim de prevenir a incontinência urinária,
que independente do grau, pode reduzir a qualidade de vida da
mulher.
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