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Informativo sobre Práticas Baseadas em Evidências para Profissionais de Saúde

Fonte de Informações

Este Informativo é derivado de uma

revisão sistemática conduzida pelo

Centro de Enfermagem e Obstetrícia

Baseada em Evidência da Austrália

Ocidental. Todos os detalhes dos

Este Folheto Informativo 
aborda:

•Exercícios musculares para 
o assoalho pélvico (EMAP) 
no pré-natal e no pós-parto

Efetividade de um Programa de Exercícios Musculares para 
o Assoalho Pélvico na Incontinência Urinária após o Parto

Graus de recomendação

Estes graus de recomendação foram 

baseados nos graus de efetividade 

desenvolvidos pelo JBI:

Grau A: Efetividade demonstrada 

para sua utilizaçãoOcidental. Todos os detalhes dos

estudos incluídos estão disponíveis

no artigo “A efetividade de um

programa de exercícios musculares

para o assoalho pélvico na

incontinência urinária após o parto”.1

O relatório desta revisão sistemática

está disponível on-line no Blackwell

Synergy www.blackwell-synergy.com

e para os membros do instituto

Joanna Briggs no site:

www.joannabriggs.edu.au

Antecedentes

Incontinência urinária é a perda

involuntária de urina em um grau de

severidade que é um problema social

ou de higiene, com impacto na

qualidade de vida física, social

emocional e sexual das mulheres.

Até 57% das mulheres com idade

entre 35-74 anos sofrem de

incontinência urinária. A gravidez e o

parto são os principais fatores de

risco para que a mulher

desenvolva a incontinência

urinária. Pesquisas sobre a

prevalência de incontinência

urinária em mulheres após o

parto apresentam porcentagens

que variam de 6% a 43%. Para

algumas mulheres a

incontinência urinária após o

parto é temporária, mas outras

sofrem com problemas de

incontinência urinária por um

longo prazo. Um estudo relatou

que mais de 60% das mulheres

que apresentaram incontinência

urinária de estresse durante

a gravidez reportaram a

existência do problema quinze

anos depois.

Um número de fatores de risco

•Períodos e tipos de 
programas EMAP

•Implicações para a prática

•Recomendações
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têm sido assinalados para

incontinência urinária após o

parto, incluindo incontinência

urinária no período pré-natal;

obesidade; trauma perineal

importante resultante por

exemplo de um segundo estágio

de parto prolongado, parto

instrumental, laceração perineal;

tamanho do bebê e número de

gestações anteriores. No

entanto, há evidência

inconclusiva de pesquisas na

tentativa de confirmar esses

fatores, particularmente em

relação à paridade e ao tamanho

do bebê. No que os

pesquisadores realmente
concordam é que as mulheres

para sua utilização

Grau B: Efetividade  estabelecida que 

sugere sua aplicação

Grau C: Efetividade estabelecida que 

indica a utilização dos resultados

Grau D: Efetividade estabelecida com 

limitações

Grau E: Efetividade não demonstrada



mulheres de todas as idades que

sofrem de incontinência urinária.

Entretanto, não há um único

programa de EMAP que tenha sido

adotado como padrão e com o

passar do tempo, alguns

componentes dos primeiros

programas de EMAP foram sendo

desacreditados por causa de outros

riscos à saúde. Por exemplo,

exercícios que envolviam a

interrupção do fluxo de urina não são

mais aconselhados porque podem

causar infecções urinárias.

Cada vez mais, o tipo de instruções

de EMAP direcionadas às mulheres

é também considerado importante.

Estudos recentes demonstraram que

fornecer somente a instrução verbal

não é adequado para que mulheres

realizem os EMAP de maneira

correta, enquanto que o atendimento

individualizado e um apoio que inclua

biofeedback, auxílios para a memória

e atividades físicas diárias podem

aperfeiçoar o correto desempenho e

a frequência com que os EMAP são

realizados.

deveriam receber orientações

sobre como prevenir e tratar a

incontinência urinária durante os

períodos pré-natal e pós-parto,

incluindo a realização de

exercícios para os músculos

perineais. Exercícios musculares

para o assoalho pélvico (EMAP)

foram descritos a princípio como

um possível tratamento para a

incontinência urinária por Kegel

em 1948. O objetivo dos EMAP é

fortalecer a musculatura peri-

vaginal e peri-anal para aumentar

o controle da mulher sobre a

perda de urina. Numerosos

estudos vêm demonstrando que

os EMAP são efetivos para

Objetivos

As pesquisas mais recentes indicam

que os EMAP, quando comparados

aos cuidados usuais, são efetivos na

prevenção ou no tratamento da

incontinência urinária em mulheres

de todas as idades, mas esta é a

primeira revisão sistemática que teve

transbordamento foram excluídos da

revisão.

A revisão para examinar a

efetividade de um programa EMAP

na freqüência do exercício incluiu

dois dos ECA incluídos na revisão

anterior, além de outro ECA e de

dois ensaios clínicos não

aleatorizados. Em muitos estudos

de exercícios, reavaliação e livretos 

informativos. Muito estudos 

compararam o programa de EMAP 

com os cuidados usuais (ou

habituais), por exemplo, folhetos

e/ou visitas antes da alta hospitalar.

Os estudos usaram entrevista de

acompanhamento ou questionários

para avaliar mudanças na frequênciaprimeira revisão sistemática que teve

por objetivo determinar se isso é

verdade para as mulheres no

período pós-parto. Os dois tipos de

incontinências abordadas na revisão

foram incontinência de estresse e

mista (estresse + urgência). Além

disso, como é reconhecido que a

estrutura de um programa de EMAP

e os métodos para proporcioná-lo

estão associados com a sua

realização, a revisão teve como

objetivo identificar os tipos mais

efetivos de EMAP para as mulheres

no período pré-natal e pós-parto.

Estudos incluídos

Seis ensaios clínicos aleatorizados

(ECA) foram incluídos na revisão

para investigar se os EMAP são

efetivos para prevenir ou tratar a

incontinência urinária em puérperas.

Os objetivos desses estudos foram o

tratamento e/ou a prevenção da

incontinência urinária em relação aos

programas de EMAP após o parto.

Estudos que incluíram mulheres com

incontinência urinária pós-parto por

incluídos na revisão os

pesquisadores incluíram mulheres de

todas as paridades e com todos os

tipos de parto (exceto cesáreas

eletivas) em suas amostras.

Entretanto, alguns estudos

pesquisaram especificamente

mulheres consideradas com maior

risco de desenvolver incontinência

urinária. Esses pesquisadores

estudaram a efetividade do EMAP

em mulheres com incontinência

urinária pré-existente, no período

pós-parto imediato e mulheres que

deram a luz a bebês grandes e/ou

tiveram partos instrumentais. Os

programas de EMAP descritos nos

estudos diferem-se em relação ao

número de vezes em que as

mulheres foram instruídas sobre

EMAP; se as instruções eram feitas

em grupo ou de forma individual; o

número de vezes que a mulher era

solicitada a realizar e o tipo de EMAP

a serem realizados (isto é,

contrações mais curtas ou mais

longas); e outros componentes do

programa de EMAP, tais como diário

para avaliar mudanças na frequência

e severidade da incontinência

urinária. As mulheres que receberam

o cuidado usual não foram

desencorajadas a realizar EMAP,

mas a natureza precisa do cuidado

usual variou entre os ambientes de

pesquisa. Nos casos em que os ECA

estavam disponíveis, análises

estatísticas eram conduzidas para

determinar se os resultados desse

estudos poderiam ser combinados.

Os estudos foram agrupados em

duas metanálises (separando

programas EMAP pré-natais de

programas pós-parto) para avaliar a

efetividade dos EMAP na redução ou

resolução da incontinência urinária.

Dois ECA foram agrupados em uma

metanálise sobre a efetividade do

programa de EMAP na frequência de

exercícios, com os outros estudos

discutidos em um resumo descritivo.
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Programa de EMAP pós-
parto versus cuidados de 
rotina

Todos os três ECA observaram

que o programa de EMAP pós-

parto teve um efeito significativo

sob a incontinência urinária. As

mulheres foram primeiramente

orientadas sobre os EMAP 48

horas, três e cinco meses de pós-

parto em duas, quatro e três

ocasiões respectivamente. Em

dois dos estudos era solicitado às

mulheres de 80 a 100 EMAP por

dia. O terceiro estudo não

ofereceu informação sobre a

quantidade de EMAP por dia. Os

dados foram coletados com três

meses de pós-parto em um estudo

e 12 meses de pós-parto nos

outros dois. Os resultados da

metanálise indicaram que o

programa EMAP pós-parto reduziu

ou resolveu significativamente a

incontinência urinária (p<0,05).

Programa de EMAP pós-

para mulheres com incontinência

urinária pré-existente é efetivo

(p=0,005).

Contudo, perdeu-se um grande

número de mulheres durante o

seguimento em ambos os estudos,

por isso estes resultados devem ser

interpretados com precaução.

A efetividade do Programa 
de Exercícios para o 
Assoalho Pélvico na 
Frequência dos Exercícios

Cinco estudos (ensaios clínicos

aleatórios e não aleatórios) todos

sobre o programa de EMAP no

período pós-parto foram incluídos

para determinar se o programa

EMAP foi efetivo no sentido de

incentivar a frequência do exercício.

O foco nesta parte da revisão foi

nos diferentes componentes do

programa EMAP que poderiam

afetar a frequência com a qual a

mulher realizava os exercícios. Os

principais interesses foram o

número de sessões de instrução, se

A efetividade dos 
Exercícios Musculares 
para o Assoalho Pélvico 
na Incontinência Urinária

Os seis ECA incluídos neste

aspecto da revisão foram divididos

igualmente, com três estudos

sobre programas de EMAP pré-

natal e três sobre programas de

EMAP pós-parto. Os programas

foram comparados com base no

momento da primeira sessão de

instrução de EMAP, o número de

vezes que as instruções

ocorreram e quantos EMAP por

dia o programa prescrevia.

Programa de EMAP pré-
natal versus cuidados de 
rotina

Os dois ECA mais amplos

concluíram que existiam

benefícios significativos para as

mulheres que recebiam um

programa de EMAP pré-natal. Um Programa de EMAP pós-
parto e cuidados de rotina 
em mulheres com 
incontinência urinária pré-
existente

Dois dos ECA investigando a

efetividade do programa EMAP

pós-parto tiveram uma amostra de

mulheres com incontinência

urinária pré-existente. Estes

estudos foram agrupados em uma

metanálise separada para

identificar se o programa de EMAP

foi efetivo para essas mulheres

como um grupo separado. O

programa de EMAP foi

primeiramente apresentado às

mulheres aos três e cinco meses

pós-parto e as instruções

ocorreram em quatro e três

ocasiões. Os dois programas

envolveram mulheres que

realizaram entre 80 e 100 EMAP

por dia. Baseados nos dados

coletados nos estudos, quando

combinados em uma metanálise,

um programa de EMAP pós-parto

número de sessões de instrução, se

as sessões foram individuais ou em

grupo, se as mulheres receberam

um retorno sobre a efetividade de

suas contrações musculares

perineais (feedback), se foram

utilizados materiais educativos e o

uso de auxílios para estimular a

aderência ao programa EMAP.

Todos os estudos mostraram

resultados significativos na

realização dos exercícios perineais

para as mulheres que recebiam um

programa de EMAP em

comparação com as mulheres que

recebiam os cuidados de rotina.

Nesses resultados é difícil

identificar os componentes

individuais em um programa de

EMAP que poderiam ser mais

efetivos na melhoria da frequência

de exercícios.

programa de EMAP pré-natal. Um

terceiro ECA reportou menos

incontinência urinária em

mulheres no programa EMAP em

relação às que receberam os

cuidados de rotina, mas os

estudos não foram

estatisticamente significantes. As

mulheres nos estudos foram

primeiramente instruídas sobre

EMAP com 20 semanas de

gestação. O número de vezes em

que as mulheres foram instruídas

sobre EMAP variou (1, 5 e 12

vezes) e o programa EMAP para

cada estudo envolvido a

realização de 20 a 50 exercícios

por dia. Dois estudos coletaram os

dados três meses após o parto e o

outro seis meses após o parto.

Quando os três estudos foram

comparados em uma metanálise

os resultados mostraram que o

programa de EMAP pré-natal foi

efetivo para o tratamento e/ou

prevenção da incontinência

urinária (p=0,001).

Volume 9, Número 2, página 3, 2005



Múltiplas sessões de orientação, 
programa de treinamento 
domiciliar (incluindo feedback) 
versus cuidado pós-parto de 
rotina

Dois ECA foram agrupados em uma

metanálise para determinar se as sessões

de instrução individual (realizada em três

e quatro sessões) e um programa de

treinamento para seguir em casa eram

mais efetivos que os cuidados habituais

em relação à realização dos EMAP pelas

mulheres. Um dos estudos destacava que

era propiciado às mulheres um feedback

sobre a efetividade de suas contrações

musculares perineais. Foi perguntado às

mulheres incluídas nos estudos se haviam

realizado EMAP no mês anterior à coleta

de dados (12 meses após o parto). Os

resultados da metanálise (p<0,001) foram

estatisticamente significantes, indicando

que um programa de EMAP realizado

individualmente junto a um programa de

treinamento em casa é efetivo para

melhorar a frequência de realização dos

exercícios. Os mesmos dois ensaios

questionaram quantos EMAP eram

realizados por dia pelas mulheres. Cada

estudo mostrou que mulheres que

Duas sessões de instrução, 
programa de treinamento 
domiciliar, livreto informativo, e 
ajuda para estimular a aderência 
versus cuidados de rotina pós-
parto

Um ECA incluiu um amplo material de uso

domiciliar como ajuda para estimular a

aderência para o programa de EMAP, bem

como o fornecimento de duas sessões de

instrução individual (até 48 horas e algumas

semanas pós-parto). Quando as mulheres

foram perguntadas, com três meses pós-

parto, qual a frequência que realizavam

EMAP a cada semana, um número

significativamente maior de mulheres no

grupo do programa EMAP (83,9%)

realizaram EMAP duas ou mais vezes por

semana do que as mulheres do grupo de

cuidados usuais (57,5%).

Múltiplas sessões de instruções 
individuais, instrumentos de 
feedback, programa de 
treinamento domiciliar, programa 
semanal de grupo e diários de 
treinamento versus cuidados 
usuais pós-partoestudo mostrou que mulheres que

recebiam o programa de EMAP

realizavam um número significativamente

maior de EMAP por dia do que as

mulheres que recebiam os cuidados de

rotina e um dos estudos obteve um

número significativamente maior de

mulheres que realizavam diariamente os

EMAP, em comparação com o grupo de

cuidados de rotina (p< 0,005).

usuais pós-parto

Um ensaio clínico não aleatorizado que

investigou a efetividade do programa de

EMAP sobre a frequência do exercício, com

16 semanas após o pós-parto, realizou um

estudo de seguimento 12 meses depois.

Com a exceção do diário de treinamento,

nenhum material domiciliar para estimular a

aderência ao programa EMAP foi incluída.

Entretanto, as mulheres receberam um

feedback sobre a efetividade da contração

de sua musculatura perineal e oito sessões

individuais de instruções bem como

instruções semanais de grupo. Com 16

semanas de pós-parto, 100% das mulheres

no programa EMAP estava realizando

EMAP ao menos três vezes por semana

comparado com 66% das mulheres que

recebiam os cuidados de rotina pós-parto

(p=0,005). No estudo de seguimento de 12

meses, com menos mulheres participando,

53% das mulheres que receberam EMAP

três vezes ou mais por semana,

comparando com 30% das mulheres que

receberam os cuidados de rotina pós-parto

(p=0,002).
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Os resultados da revisão forneceram

evidências de que os exercícios musculares

para o assoalho pélvico são efetivos na

redução ou resolução da incontinência urinária

após o parto. Para algumas mulheres os EMAP

irão resolver a incontinência urinária em curto

prazo e para outras os EMAP podem reduzir a

probabilidade de incontinência urinária

posteriormente. Enquanto é particularmente

importante que mulheres que sofrem de

incontinência urinária durante a gestação e no

período pós-parto sejam estimuladas a

associado ao aumento do número de vezes

que as mulheres realizam os exercícios,

pode-se concluir que um programa EMAP de

qualquer tipo melhorará a frequência de

realização de EMAP.

Mulheres que receberam apenas instruções

escritas referiram dificuldades para realizar

EMAP corretamente. Uma importante

vantagem para mulheres participantes de

um programa de EMAP no pré-natal e no

pós-parto é que elas têm a oportunidade de

contato com os profissionais de saúde. Esse

Uma sessão de instrução individual com instrumento de feedback, 
programa de treinamento domiciliar, instruções gravadas, contato 
semanal e exercícios diários

Um estudo aleatorizou mulheres em três grupos, cada um com um programa EMAP 

ligeiramente diferente. Esse estudo não incluiu um grupo que recebia apenas cuidado de 

rotina, por isso não pode ser retirada nenhuma conclusão sobre a efetividade do programa. 

Mas os componentes do programa EMAP são similares aos discutidos anteriormente e os 

resultados indicaram que este era altamente efetivo para motivar as mulheres a realizar os 

EMAP. Houve aproximadamente 96% de aderência pelas mulheres no estudo para a 

realização dos EMAP prescritos pelo programa.

Implicações para a prática

período pós-parto sejam estimuladas a

participar de um programa de EMAP, todas as

mulheres deveriam ser orientadas a realizar

EMAP no período pré-natal e pós-parto. Um

programa EMAP melhora a frequência com

que as mulheres realizam os exercícios, o que

por sua vez reduz o risco de incontinência

urinária. Embora a revisão não tenha

identificado um número específico que o

programa EMAP precisa ser realizado para ter

um efeito significativo sobre a incontinência

urinária, os achados sugerem no mínimo duas

sessões de orientação.

Embora os achados da revisão sejam

inconclusivos em relação aos componentes do

programa EMAP, como o feedback e o número

de exercícios recomendados, que está

contato com os profissionais de saúde. Esse

contato pode ser útil por uma variedade de

razões de saúde, mas é de importância que

esse contato pessoal possa assegurar que

as mulheres estejam realizando

corretamente os exercícios. Os profissionais

de saúde devem estar atentos a mulheres

que retornam para casa pouco tempo depois

do parto, visto que elas podem perder as

orientações e estímulos para a realização

correta dos EMAP.Todas as mulheres que

retornam para casa após o parto devem

beneficiar-se das orientações e do estímulo

à realização dos EMAP. No entanto, esse é

um período de muitas exigências para as

mulheres e o modelo dos programas EMAP

deve ser realista para a fácil incorporação na

vida diária da mulher.

The Joanna Briggs Institute
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Implicações para a prática

Recomendações

Com base nos achados da revisão sistemática as seguintes recomendações são feitas:

•Assegurar-se de que as mulheres estão realizando os EMAP corretamente (Grau A)

•Incentivar as mulheres a realização do EMAP tanto no período pré-natal quanto no pós-parto (Grau A)

•Prestar atenção particular ao realizar orientações e instruções de EMAP para mulheres com 

incontinência urinária pré-natal e pós-parto (Grau A)

•Incluir os EMAP como um programa específico em todos os serviços pré-natal e pós-parto, 

incorporando ao menos duas sessões de orientação individual no programa (Grau A)

•Os programas de EMAP devem ser multifacetados, com componentes distintos, ao invés de fornecer 

apenas informação impressa (Grau A)

•Propiciar contato pós-parto, particularmente para as mulheres que tenham uma alta hospitalar 

precoce, seja por telefone, comunicação eletrônica ou visitas domiciliares (Grau C)

•Desenvolver programas domiciliares de EMAP domiciliares que sejam realistas dadas as demandas 

que possui uma mãe e que possam ser incorporadas em sua rotina diária (Grau C)
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“Os procedimentos descritos 
na série Best Practice devem 
ser somente utilizados por 
pessoas com conhecimento 
apropriado na área  a qual o 
procedimento se relaciona. A 
aplicabilidade de qualquer 
informação deve ser 
estabelecida antes de confiar 
nela. Embora tenha havido 
cuidado para assegurar que 
esta edição do Best Practice  
sintetize pesquisas 
disponíveis e consenso entre 
os especialistas, qualquer 
perda, dano, custo, despesa 
ou responsabilização sofrida 
como resultado da confiança 
em tais procedimentos (sejam 
provenientes de contrato, 
negligência ou outra forma) é, 
na medida permitida por lei, 
excluído“.
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