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INTRODUÇÃO

AIncontinência Urinária de Esforço (IUE) afeta en-
tre 6 e 33% da população feminina a nível global,

tendo um impacto significativo na qualidade de vida1.
Esta disfunção é mais comum nas mulheres e tende a
ser mais frequente na população com idade mais avan-
çada2. No entanto, a perda involuntária de urina em
atletas jovens e nulíparas tem vindo a ser documentada
de forma crescente3. Em particular, no caso das atletas,
verifica-se uma elevada prevalência de IUE, especial-
mente nas que praticam desportos que exigem um au-
mento constante da pressão intra-abdominal (PIA)4,5.
A prevalência de IUE nesta população ronda os
28–54%6-8. No entanto, apesar da elevada prevalência
indicada por diversos estudos, há grande variabilidade
nos resultados, dependendo do tipo de desporto ava-
liado, da metodologia adotada, da população-alvo ana-
lisada, etc. Por exemplo, no golfe a prevalência de IUE
é 0%, enquanto que nos saltos em trampolim a preva-
lência pode atingir 80%7.

A pelve feminina pode ser dividida em duas porções
principais: a pelve maior (superior) e a pelve menor (in-
ferior), sendo que esta é a continuação mais estreita de

pelve maior e é encerrada pelos músculos do pavimen-
to pélvico (MPP)9. Estes músculos consistem no dia-
fragma pélvico e urogenital (que formam o pavimento
da cavidade abdominal), estrutura composta por três
camadas musculares, que se estende desde a sínfise pú-
bica até ao cóccix. Os principais MPP são o pubococcí -
geo, o iliococcígeo e o puborretal10. Os segmentos ner-
vosos de S2 a S4 são os responsáveis pela enervação des-
te grupo muscular, que mede aproximadamente 1cm de
espessura11,12.

Os MPP formam o pavimento da cavidade abdomi-
nal, dando suporte estrutural aos órgãos e aberturas pél-
vicas (uretra, vagina e ânus) e desempenhado um papel
importante no parto vaginal, particularmente no 2º es-
tadio do trabalho de parto. São também essenciais na
manutenção da continência urinária e fecal3,10. Estudos
demonstram que nas mulheres nulíparas e continentes
os MPP são mais rígidos e ocupam uma posição mais
cranial do que nas primíparas ou multíparas e inconti-
nentes3.

As disfunções do pavimento pélvico (PP) podem
apresentar-se sob diversas formas: incontinência uriná-
ria (IU), incontinência fecal, prolapso dos órgãos pél-
vicos (POP) ou disfunção sexual13. A atividade física
intensa tem vindo a ser considerada um potencial fator
de risco para as disfunções do PP, mas outros fatores
podem contribuir para a etiopatogenia deste vasto es-
pectro de disfunções, nomeadamente a obesidade, ida-
de avançada, parto vaginal ou instrumentado, doenças
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das urinárias, no caso das atletas de alta competição
praticantes de desportos de alto impacto, este torna-se
manifestamente insuficiente para assegurar uma con-
tinência eficaz3.

Por outro lado, a teoria que defende que o exercício
físico induz estiramento e enfraquecimento dos MPP
assenta no facto de que as forças de impacto direciona-
das ao PP, quando saltamos, representam 5 a 12 vezes
o peso corporal e 3 a 4 vezes quando corremos6,3. Estas
elevadas forças de impacto, bem como o aumento re-
gular e repetitivo da PIA, se não forem neutralizadas
pelas contrações dos MPP, causam estiramento e en-
fraquecimento do PP a longo prazo, predispondo a
atleta ao desenvolvimento de IUE3,20. Deste modo, con-
clui-se que os MPP das atletas têm que ser muito mais
fortes para terem a capacidade de neutralizar a sobre-
carga a que são sujeitos.

Assim, a IU reveste-se de capital importância pelo
seu incontornável impacto na qualidade de vida das
doentes, podendo acarretar problemas médicos, psico-
lógicos, sociais e económicos5,17,23,24. O presente traba-
lho teve como objetivo avaliar, através de uma revisão
da literatura, as particularidades do pavimento pélvico
da mulher atleta e a sua relação com a IU.

METODOLOGIA

Desde Outubro de 2013 a Dezembro de 2014, foi rea-
lizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados
“PubMed” e, posteriormente, elaborada uma revisão da
literatura. Na pesquisa utilizou-se os termos MeSH
(“Stress urinary incontinence” OR “Sports” OR “Exercise”
combinado com “Pelvic floor” OR “Athlete”). A pesquisa
foi limitada a artigos escritos na Língua Inglesa e Por-
tuguesa referentes a Humanos e com o texto integral
disponível.

Após a leitura do título e do resumo do trabalho, fo-
ram incluídos todos os artigos que cuja população alvo
eram jovens do sexo feminino, nulíparas e praticantes
de desporto. Foram excluídos os estudos que já esta-
vam descritos nas revisões sistemáticas ou que estavam
repetidos.

RESULTADOS

Factores de Risco para a Incontinência Urinária
de Esforço na Mulher Atleta
A incidência da IU é significativamente maior no sexo

neurológicas, diabetes, entre outros14. De entre estas
patologias, a mais frequente na população feminina é
a IU, principalmente em mulheres de idade mais avan-
çada6,15. IU é definida segundo a International Conti-
nence Society (ICS) como «queixa de qualquer perda in-
voluntária de urina»16. Dentre os oito tipo de IU - clas-
sificadas de acordo com os sintomas, destacam-se três
tipos1,17: incontinência urinária de esforço (IUE) (de-
finida como a «queixa de perda involuntária de urina
associada a esforços, a tosse ou ao ato de espirrar»); in-
continência urinária de urgência (IUU) (queixa de per-
da involuntária de urina precedida ou acompanhada
por imperiosidade miccional) e incontinência urinária
mista, quando associadas as duas situações acima des-
critas1,3.  

No que diz respeito às outras disfunções do PP para
além da IU, são ainda escassos os estudos que incidem
sobre a mulher atleta. Até à data foi estabelecida uma
associação entre o POP e o paraquedismo18. Adicio-
nalmente, os desportos de alto impacto foram identi-
ficados como um fator de risco independente para in-
continência anal em mulheres jovens e saudáveis19.

O exercício físico intenso é atualmente considerado
um potencial factor de risco para as disfunções do PP20.
Em particular, o exercício que envolve atividades de
alto impacto (como ginástica e atletismo), tem vindo a
ser associado a uma maior prevalência de IUE21. Con-
tudo, o mecanismo de lesão no PP responsável por es-
tas alterações ainda não é compreendido em toda a sua
extensão e, por essa razão, tem sido progressivamente
alvo de diversos estudos.

No que diz respeito à IUE da atleta, existem duas
teorias em estudo que tentam explicar o mecanismo
subjacente à doença. Por um lado pensa-se que o exer-
cício físico possa contribuir para o fortalecimento dos
MPP; por outro, o exercício pode sobrecarregar os
MPP e, assim, induzir o seu estiramento e enfraqueci-
mento3. Diversos estudos demonstram que durante a
contração dos músculos abdominais ocorre simulta-
neamente contração dos MPP65. Assim, qualquer exer-
cício que aumente a PIA provocará contração dos
MPP, atuando como estímulo para o seu treino e con-
tribuindo para o seu fortalecimento3,20. No seguimen-
to desta teoria, poder-se-ia concluir que a atividade fí-
sica previne e trata a IUE3. Não obstante, as perdas uri-
nárias agravam-se durante desportos de alto impacto,
o que significa que, em algumas mulheres, a contração
simultânea dos MPP não é suficiente para prevenir a
perda de urina durante as elevações da PIA3,20. Assim,
apesar de, à partida, este mecanismo prevenir as per-
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feminino do que no sexo masculino. Tal facto deve-se
a razões anatómicas, hormonais e obstétricas, que
atuam sinergicamente para o enfraquecimento dos
MPP e, por conseguinte, promovem a IU. Os princi-
pais fatores de risco que contribuem para esta disfun-
ção são: a idade, cirurgias pélvicas prévias (como por
exemplo a histerectomia), gravidez, parto vaginal
(principalmente se instrumentado), obesidade e me-
nopausa3. A obstipação, tosse crónica, exercício físico
intenso e outros fatores que aumentem a PIA têm vin-
do a ser estudados e podem potenciar o aparecimento
da IUE3. No entanto, sendo a maioria das atletas jo-
vens, nulíparas e encontrando-se em boa forma física,
muitos destes factores de risco de IUE não se aplicam.
Por conseguinte, os factores mais frequentemente im-
plicados na IUE da mulher atleta são os apresentados
nas secções seguintes.

TIPO DE PRÁTICA DESPORTIVA
Ainda estão pouco esclarecidos os efeitos do impacto
direto do exercício físico na anatomia e função dos
MPP, bem como o mecanismo específico de IU nas
mulheres jovens atletas e nulíparas20,21. É ainda con-
troverso se a perda urinária surge por se ultrapassar o
limite de continência ou se o exercício causa lesão no
PP, predispondo a atleta a IU25. É possível que no caso
dos desportos de alto impacto a PIA se eleve o sufi-
ciente para permitir que a pressão intra-vesical exceda
a pressão intrauretral26. No entanto, sabe-se que des-
portos que condicionem impactos extremamente ele-
vados no PP (como o paraquedismo) podem provocar
separação da fáscia pubocervical da parede lateral da
pelve e, consequentemente, resultar num fraco supor-
te do colo vesical, predispondo a IUE26.

Até à data foram propostos dois mecanismos prin-
cipais que tentam esclarecer IUE da atleta: a trans-
missão inadequada da PIA ou das forças para o PP e
fadiga dos MPP. A PIA resulta das contrações combi-
nadas da parede abdominal, PP e diafragma7 e em con-
dições normais, as forças abdominais são transmitidas
de igual modo à bexiga e à uretra, havendo continên-
cia urinária15. O mesmo não acontece quando a uretra
deixa de ocupar a sua posição anatómica, sendo que
nessa situação as elevações da PIA não são distribuí-
das homogeneamente entre a bexiga e uretra (por
exemplo, após o parto vaginal, é provável que a uretra
se desloque inferiormente, para fora da cavidade abdo -
minal, predispondo à incontinência)15. Diversos estu-
dos indicam que a atleta tem maior mobilidade do colo
vesical, o que poderá causar transmissão inadequada

da PIA27. Pensa-se também que a transmissão de for-
ças que resultam do impacto dos pés no solo para o PP
possa contribuir para a IU na mulher atleta3. Os teci-
dos moles dissipam a energia do choque de impacto
dos pés no solo através da absorção e diminuição do
impulso propagado proximalmente, o que protege os
órgãos internos28. Alguns estudos sugerem que a flexi-
bilidade normal do arco longitudinal do pé amortece a
carga das forças de impacto, poupando as estruturas
proximais dos seus efeitos mecânicos deletérios, colo-
cando a hipótese de que quanto maior a flexibilidade
do arco, mais energia será absorvida pelo pé e, por con-
seguinte, menor força será transmitida ao PP28. Deste
modo, surge uma possível associação entre a capacida-
de de absorção do choque e a IU nas atletas.

Por sua vez, a teoria que defende a fadiga dos MPP
postula que durante as atividades repetitivas que en-
volvem a elevação da PIA, os MPP são constante-
mente solicitados, podendo levar à sua fadiga e predis-
por à IU6,29. Com a contração repetitiva destes múscu-
los ocorre aumento da demanda de oxigénio e pode
haver compromisso da oxigenação dos tecidos, dimi-
nuindo a capacidade contráctil das fibras musculares
tipo I (fibras de contração lenta)6,29. Consequente-
mente, poderão ser recrutadas as fibras tipo II (fibras
de contração rápida), as quais podem entrar em fadiga
e falhar na manutenção da continência6,29. Sendo assim,
Araújo et al. sugere que em desportos de longa duração
que não geram aumento súbito da PIA, o surgimento
de IU pode estar relacionada com a fadiga muscular
dos MPP30.

Diversos estudos concluíram que o grau de carga
mecânica de um desporto está diretamente relaciona-
do com a prevalência de IUE: os desportos de baixo,
médio e alto impacto têm respetivamente prevalências
de IUE de 5,3%, 10,7% e 13%21. Estudos apontam que
desportos de alto impacto associam-se a uma maior
prevalência de IUE nas atletas6,25,31,32. Neste tipo de ati-
vidades há maior elevação da PIA e consequente re-
crutamento dos MPP para o mecanismo de continên-
cia. Portanto, se estes músculos se encontrarem enfra-
quecidos, pode ocorrer IUE6,29,33. 

Constatou-se que os exercícios associados a maio-
res perdas urinárias são os que obrigam a um aumen-
to repentino da PIA7: salto com impacto no solo (14%),
salto com as pernas em abdução (28%), salto com as
pernas em abdução e corrida (30%). Por conseguinte,
o salto afigura-se como uma das principais atividades
responsáveis pela IUE, explicando a maior prevalência
desta disfunção em ginastas e trampolinistas34,35.
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TRÍADE DA MULHER ATLETA
A tríade da mulher atleta consiste numa condição clí-
nica caracterizada pela coexistência dos seguintes dis-
túrbios: perturbação alimentar, amenorreia e osteopo-
rose30.

O exercício físico intenso induz, por vezes, ame-
norreia hipotalâmica, através da supressão exercida so-
bre o hipotálamo, o que limita a libertação pulsátil de
GnRH; tal efeito diminui a secreção hipofisária de LH
e FSH, o que, por sua vez, condiciona a estimulação
ovárica e a respectiva produção de estradiol36. Como
resultado, surge o hipoestrogenismo, típico do perfil
hormonal de muitas atletas de alta competição. Para
além dos efeitos sistémicos, o hipoestrogenismo tem
repercussões diretas ao nível da mucosa dos tratos uri-
nário e genital femininos, uma vez que esta é rica em
receptores de estrogénios37. Estes, quando estimula-
dos, promovem a coaptação e o aumento da pressão de
encerramento uretral, favorecendo a continência uri-
nária. Por esta razão, o hipoestrogenismo pode favore-
cer a ocorrência de IU37.

No entanto, associadas ao exercício físico, as per-
turbações alimentares também podem provocar dimi-
nuição dos níveis de estrogénios. Note-se que são vá-
rios os desportos que privilegiam o baixo peso corpo-
ral (ballet, ginástica, patinagem artística, corrida de lon-
ga distância, entre outros) e, por esse motivo, muitas
atletas apresentam perturbações alimentares30. A ano-
rexia nervosa é uma destas perturbações, definindo-se
por uma restrição calórica intensa, medo irracional de
ganhar peso e uma percepção distorcida do próprio
corpo. A bulimia é outro tipo de perturbação que, a par
da anorexia, surge frequentemente em atletas. Carac-
teriza-se por uma compulsão alimentar seguida de me-
didas inadequadas para evitar o aumento de peso (uso
exagerado de laxantes e diuréticos, indução do vómito
e utilização de drogas anorexígenas)30. A indução do
vómito pode ter um impacto particularmente negati-
vo, uma vez que está associada a um aumento repetiti-
vo da PIA, sujeitando a fáscia endopélvica e o PP a
pressões significativamente elevadas, contribuindo
para a IU26.

Para completar a Tríade, a diminuição dos níveis de
estrogénio em mulheres atletas com amenorreia tem
vindo a ser associada a uma diminuição da massa ós-
sea, resultando em osteoporose26. Apesar de não ter
sido encontrada associação entre IUE e amenorreia,
peso ou terapia hormonal, constatou-se que a IUE é
mais prevalente em atletas com distúrbios alimenta-
res38.

ALTERAÇÕES DOTECIDO CONJUNTIVO EMPP
A síndrome de hipermobilidade articular é caracteri-
zada por um aumento da laxidez articular e diminui-
ção da rigidez dos tecidos, devido a uma alteração no
ratio colagénio tipo I/colagénio tipo III, sendo que o
colagénio tipo III é o mais abundante em indivíduos
que sofrem desta síndrome27,39. Hemorróides, hérnias
abdominais e as veias varicosas são sinais frequente-
mente encontrados em mulheres com defeitos de co-
lagénio, associando-se também a um maior risco de IU
nas mulheres31,32.

Foi encontrada relação entre a hipermobilidade ar-
ticular e as disfunções do pavimento pélvico, inclusi-
vamente, a incontinência urinária31,32. Diversos estu-
dos indicam que as mulheres nulíparas com IU têm re-
dução das concentrações de colagénio tipo I, em com-
paração com mulheres nulíparas continentes4,7. Nos
desportos de alto impacto, a exposição repetida de car-
ga sobre o PP, pode provocar estiramento do tecido
conjuntivo e fadiga muscular. Deste modo, um tecido
conjuntivo já fragilizado por alterações da concentra-
ção de colagénio fica mais vulnerável a este estiramen-
to, podendo contribuir para a maior prevalência de
IUE nas atletas32.

A hipermobilidade articular pode ser medida atra-
vés do score de Beighton, que inclui cinco características
distintas: extensão passiva do 5º dedo superior a 90º;
aposição passiva do 1º dedo ao antebraço; hiperexten-
são do cotovelo superior a 190º; hiperextensão do joe-
lho superior a 10º; flexão do tronco ampla o suficien-
te para as palmas das mãos entrarem totalmente em
contacto com o solo. O Score é calculado a partir da
soma das cinco características anteriormente citadas,
sendo atribuído um ponto por característica. Poste-
riormente, se a soma dos Scores for superior a 6 é esta-
belecido o diagnóstico de hipermobilidade articular 27.

Atletas que se enquadram nesta classificação de hi-
permobilidade articular têm uma predisposição natu-
ral para desportos como aeróbica e ginástica, em que a
flexibilidade é tida como vantagem. Por este motivo, as
praticantes destas modalidades desportivas tendem a
exibir uma incidência particularmente alta de hiper-
mobilidade uretral27.

INCAPACIDADE DE INTERROMPER O FLUXO
URINÁRIO

Também designado Stop Test, este é um indicador de
disfunção dos MPP e, portanto, quando esta incapa-
cidade está presente, estamos perante um factor de ris-
co para IU31,32. Segundo Eliasson et al, cerca de 37% das
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atletas não conseguem contrair os MPP de forma a
afectar a pressão uretral e parar a micção32. Há, no en-
tanto, algumas dúvidas quanto à etiologia desta limi-
tação: poderá ser um primeiro sinal de disfunção do
PP ou poderá dever-se a um PP já previamente deis-
cente e estirado32.

ESFORÇO ABDOMINAL EXCESSIVO DURANTE A
MICÇÃO

A micção preventiva é um hábito comum entre as atle-
tas com IU, como forma de prevenir as perdas uriná-
rias4,25,30,34. No entanto, tal prática implica esforço ab-
dominal excessivo, o que a longo prazo pode contri-
buir para o desenvolvimento de IUE40.

Parto na mulher atleta
O PP desempenha um papel fundamental durante o
parto, particularmente no 2º estadio, uma vez que se os
MPP estiverem hipertrofiados, devido ao treino repe-
titivo de alto impacto, a acomodação pélvica pode es-
tar comprometida, o que dificulta o trabalho de parto10.
Nestes casos, verifica-se um 2º estadio de trabalho de
parto mais prolongado e mais propício ao desenvolvi-
mento de complicações27.

Avaliação dos MPP
A ressonância magnética (RMN) tem sido crescente-
mente utilizada na avaliação da anatomia pélvica em
mulheres com e sem disfunções do PP. É considerada
a melhor técnica de imagem para discriminação dos
tecidos moles, fornecendo também sequências dinâ-
micas dos órgãos em condição de repouso e quando
submetidos a tensão ou contração41. Estudos utilizan-
do ecografia e RMN mostraram que os MPP são mais
tonificados e têm uma posição mais cranial nas mu-
lheres nulíparas41,42, bem como nas mulheres conti-
nentes43. Foi também detetada hipertrofia muscular em
mulheres atletas, consequência da contração repetida
dos MPP sob carga43. 

Na imagiologia moderna, o conjunto dos músculos
puboccígeo e iliococcígeo constitui o músculo elevador
do ânus, sendo que o músculo puborrectal constitui
uma entidade separada. Nas atletas, a espessura do
músculo puborrectal está aumentada, bem como a área
transversa do músculo elevador do ânus, sendo estas
alterações mais evidentes na região do ângulo anore-
tal3. Pode concluir-se que os aumentos continuados da
PIA, resultantes de atividade desportiva de alto im-
pacto podem provocar adaptação funcional de hiper-
trofia, justificando as diferenças observadas nos MPP

em RMN27.
No estudo de Da Roza et al44, foram utilizados dois

métodos para avaliação da força de contração dos MPP
(avaliação digital e manometria), onde foram analisa-
das estudantes de desporto nulíparas e concluiu-se que
havia uma correlação moderada entre a avaliação digi-
tal da força de contração dos MPP e as medições efe-
tuadas pela manometria.

Tratamento e prevenção
As estratégias para prevenção das perdas urinárias uti-
lizadas pelas atletas passam pela micção preventiva,
pensos absorventes, controlo da ingestão de líquidos e
adaptação da técnica ou mudança de atividade des-
portiva4,30,34,25. Para além disso, o uso de sapatos orto-
pédicos permite amortecer os choques e reduzir a
transmissão de forças para o PP e, desta forma, preve-
nir a IU em atletas28.

Os exercícios dos MPP podem ser utilizados quer
na prevenção quer no tratamento da IUE, uma vez que
melhoram a estabilização da uretra e aumentam a pres-
são uretral20,22. De facto, este é o tratamento de pri-
meira linha para a reabilitação do PP recomendado
para a IUE da mulher jovem atleta, com evidência ní-
vel A21,22. Estes exercícios promovem o fortalecimento
do músculo estriado da parede uretral e podem au-
mentar o volume dos MPP, permitindo uma neutrali-
zação mais eficaz das elevações da PIA e das forças de
impacto no solo durante o exercício físico20,22. No en-
tanto, cerca de 30% das mulheres têm dificuldade em
contrair corretamente os MPP, mesmo quando acom-
panhadas por um terapeuta3,22.

Este tratamento conservador é considerado um mé-
todo não invasivo e sem efeitos secundários, sendo de
esperar uma eficácia superior nas atletas do que na po-
pulação geral, uma vez que a maioria das jovens atle-
tas são nulíparas e, por conseguinte, não sofreram as le-
sões decorrentes do parto vaginal38. Até à data, apenas
os estudos de Da Roza et al e de Rivalta et al avaliaram
o efeito dos exercícios dos MPP em atletas., concluin-
do que estes aumentam a força dos MPP e reduzem a
frequência dos episódios de IUE em atletas33,45. Uma
vez que estes achados são provenientes de estudos-pi-
loto, mais trabalhos nessa área (com uma amostra
maior e principalmente estudos de alta qualidade,
como estudos randomizados controlados), fazem-se
necessários para determinar a eficiência dos exercícios
dos MPP em mulheres e atletas.

Quer o tratamento farmacológico, quer o cirúrgico
não são os mais recomendados nestes casos. Atual-
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mente não há estudos disponíveis sobre os efeitos da ci-
rurgia em atletas jovens e nulíparas3. A farmacoterapia
não consegue tratar fatores anatómicos alterados na
IUE, tais como o suporte uretral, função do colo vesi-
cal e função dos MPP3.

EXERCÍCIOS DO PAVIMENTO PÉLVICO
O treino dos MPP passa pela contração repetitiva dos
mesmos, providenciando mais força e apoio ao perí-
neo e melhorando o seu tónus muscular. Esta aborda-
gem é eficaz na prevenção e tratamento da IUE, sen-
do a mais recomendada como opção de primeira linha,
com melhoria dos sintomas e sem efeitos colaterais.
Adicionalmente, é um procedimento minimamente
invasivo, permitindo futuras intervenções20.O núme-
ro de contrações recomendadas varia de 8 a 12 contra-
ções 3 vezes por dia a 20 contrações 4 vezes por dia. A
postura a adotar durante os exercícios é muito variável,
incluindo sentado, ajoelhado ou de pé. O mesmo se
passa com a duração recomendada do treino, que pode
ir de 1 semana a 6 meses, sendo o mais frequente 3 me-
ses1. O objectivo dos exercícios do pavimento pélvico
é melhorar o tempo das contrações, a força deste gru-
po muscular, bem como a sua rigidez, observando-se
melhoria dos sintomas em 56 a 84% dos casos.

O colo vesical é suportado pelos MPP, que limitam
o movimento descendente da uretra aquando do au-
mento da PIA. O treino deste grupo muscular estria-
do vai aumentar a sua massa muscular e deste modo
fornecer apoio estrutural e evitar a perda de urina3.
Adicionalmente, o treino destes músculos torna mais
imediata a contração automática da unidade motora
da musculatura do pavimento pélvico, evitando tam-
bém deste modo a perda de urina3.

Para manter os resultados é necessário praticar os
exercícios regularmente46,47, sendo a adesão terapêuti-
ca o fator de prognóstico mais importante46. Os prin-
cipais entraves à adesão terapêutica são a falta de tem-
po, a baixa motivação, a gravidade do quadro clínico, a
ausência de disciplina e outras co-morbilidades mais
graves. Por conseguinte, é de maior importância asso-
ciar a esta terapêutica um programa de educação, ten-
do em vista promover a motivação das mulheres en-
volvidas48. Adicionalmente, deve haver supervisão por
um especialista, com o objectivo de assegurar a aquisi-
ção de hábitos corretos, sendo os resultados claramen-
te superiores nas sessões supervisionadas47-50. Deve
adaptar-se a duração do tratamento à gravidade da IU
e a supervisão deve ser mantida até que se obtenham
resultados consolidados49.

DISPOSITIVOS VAGINAIS
Estes dispositivos têm pesos variáveis (20 a 150g), de-
vendo iniciar-se com o de menor peso e progredir de
acordo com a capacidade do indivíduo. Podem ser uti-
lizados de forma ativa ou passiva (com ou sem contra-
ção dos músculos do pavimento pélvico, respectiva-
mente) durante 15 minutos, 2 vezes por semana du-
rante 4 a 5 meses49-52. O fisioterapeuta tem a possibili-
dade de avaliar a força dos músculos do pavimento
pélvico (através do peso do dispositivo) e a resistência
(através do tempo que o indivíduo consegue manter o
dispositivo no interior da vagina).

BIOFEEDBACK

Esta técnica possibilita a consciência da ação fisiológi-
ca dos MPP por meio visual, auditivo e táctil, ajudan-
do o doente a corrigir as suas contrações muscula-
res49,53,54. A técnica de biofeedback é utilizada como uma
abordagem terapêutica no tratamento da IU leve a mo-
derada27. Este tratamento promove a contração seleti-
va dos MPP, particularmente do músculo pubococí-
geo. Para a realização desta técnica são colocados elé-
trodos (quer de superfície, quer intravaginais) que es-
timulam electricamente os MPP e levam à sua
contração, contribuindo para o fortalecimento dos
MPP e consequentemente para a continência uriná-
ria. Este método possui vantagens por ser uma técni-
ca não invasiva e proporcionar à doente a perceção di-
reta da contração dos MPP, podendo quantificar a sua
intensidade por via visual ou auditiva. Verificou-se me-
lhoria dos sintomas de IU em cerca de 60 a 80% das
mulheres33.

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA
Os eléctrodos são normalmente colocados na superfí-
cie corporal, na vagina ou no reto e a sessão dura 20 mi-
nutos, 2 a 3 vezes por semana durante 6 semanas51,55.
Os principais efeitos adversos descritos são: irritação
vaginal (26%), dor (20%) e infecção do trato urinário
(ITU)56,57. Este método tem a capacidade de detetar
contrações musculares, mesmo as de pequena intensi-
dade, selecionando a musculatura específica do pavi-
mento pélvico e excluindo a musculatura acessória
(adutores, glúteos e abdominais)3. Até à data, os estu-
dos que analisam este tratamento no PP permanecem
inconclusivos3.

ESTIMULAÇÃOMAGNÉTICA
A estimulação magnética despolariza os nervos dos
MPP, permitindo uma contração muscular49,54. É uti-
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lizada uma intensidade menor que na estimulação eléc-
trica, não causando, por isso, dor ou desconforto58,54.
As pacientes podem continuar vestidas durante o pro-
cedimento, uma vez que as ondas electromagnéticas
atravessam a roupa. Deve ser realizado 2 vezes por se-
mana durante 6 semanas54. Pode ser utilizado em mu-
lheres incapazes de iniciar uma contração muscular vo-
luntária, com o objectivo de motivar e aumentar a ade-
são à terapêutica.

GERADOR DE CALOR
A aplicação de calor (38 a 40ºC) na região lombar e ab-
dominal suprime o sistema nervoso simpático e esti-
mula o sistema nervoso parassimpático, aumentando a
circulação sanguínea muscular. Utiliza-se uma vez por
dia durante 3 meses59.

REEDUCAÇÃO DA POSTURA GLOBAL
Tem como objectivo obter uma postura mais fisiológi-
ca, através do alongamento e tensão dos músculos res-
ponsáveis pelo mecanismo de estabilidade corporal,
entre eles os MPP. Desta forma, pretende-se melhorar
a atividade dos músculos abdominais e dos MPP. Com
esta correção postural, a parede vaginal desloca-se an-
teriormente na direção do púbis, promovendo o en-
cerramento uretral58,60,61. Esta técnica aborda o corpo na
sua totalidade, acarretando benefícios noutros aspectos
da qualidade de vida do doente59,60,61.

ECOGRAFIA
A ecografia é uma técnica cada vez mais utilizada para
a avaliação morfológica e funcional do PP. A ecogra-
fia transperineal ou translabial permite a visualização
da posição do colo da bexiga durante a contração do
PP. As mulheres devem estar com a bexiga cheia para
a realização do teste. Uma elevação do colo da bexiga
em média de 11,2 mm (95% de intervalo de confian-
ça) identifica ação muscular do PP62. Outro meio para
quantificar a atividade do músculo elevador do ânus é
mensurando a redução do hiato elevador no plano mé-
dio-sagital. A aplicação da ecografia transperineal é
um método não invasivo e importante para os fisiote-
rapeutas com o objetivo de avaliar a correta contração,
a posição anatómica, o volume da musculatura, bem
como medir o nível de atividade muscular63.

As atletas têm maior risco de desenvolver IUE a
longo prazo?

Até à data foram realizados três estudos retrospeti-
vos no sentido de responder a esta questão. O estudo

de Eliasson et al32, que incidiu sobre ex-trampolinistas,
concluiu que a prática deste desporto aumenta o risco
de IU 5 a 10 anos após a cessação da atividade. Por sua
vez, Nygaard25 não encontrou diferenças na prevalên-
cia da IUE entre ex-atletas de alta competição de des-
porto de baixo impacto (natação) e alto impacto (gi-
nástica) 20 anos após cessarem a prática desportiva.
Por fim, Bø et al21, estudando ex-atletas de alta com-
petição, demostraram que a perda de urina durante a
competição desportiva parece ter uma forte associação
com a IU a longo prazo. Como resultado, surge a ne-
cessidade de esclarecer se apenas os desportos de alto
impacto causam lesão no PP suficiente para favorecer
o aparecimento de IU mais tarde na vida das atletas.

CONCLUSÃO

Apesar da IU não ser uma patologia ameaçadora de
vida, pode causar sentimentos de constrangimento,
vergonha e ansiedade, bem como redução na partici-
pação em atividades desportivas. O tipo de IU mais
prevalente entre desportistas é a IUE e as maiores ta-
xas de prevalência são encontradas em desportos de
alto impacto (trampolim e ginástica). A literatura atual
carece de estudos randomizados controlados para ve-
rificar o efeito do tratamento conservador em mulhe-
res desportistas. Adicionalmente, há necessidade de es-
tudos que verifiquem a função dos MPP durante o des-
porto, bem como durante níveis diferentes de exercí-
cio físico.
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