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Introdução 

 

 O conceito de incontinência urinária (IU) foi definido 

pela International Continence Society (ICS), em 1988, como 

sendo a perda involuntária de urina objectivamente 

demonstrável, cujo grau de severidade a torna num problema 

social ou higiénico 
(1)

. Esta definição foi, no entanto, 

posteriormente revista e actualmente considera-se IU, como 

“uma queixa de qualquer perda involuntária de urina” 
(1)

. 

Estudos sobre a prevalência da IUE nas mulheres 

não são consensuais quantos aos resultados. Enquanto 

alguns apontam valores de 8.2% 
(39)

 outros sugerem valores 

acima dos 40% 
(46, 53)

. Contudo a situação é, pela sua 

natureza, pouco sensível a estudos de natureza 

epidemiológica. Em Portugal, as estatísticas não são 

conhecidas, apesar de se estimar que mais de 50% das 

mulheres acima dos 50 anos já teve ou tem episódios de IU 

(48)
. 

O aumento dos valores de prevalência e incidência 

da IU, o crescente impacto na qualidade de vida das mulheres 

afectadas, e dos seus familiares, o aumento do número de 

problemas de saúde associados a esta condição, bem como 

as crescentes implicações financeiras que se têm vindo a 

verificar, tanto para as utentes, como para os serviços de 

saúde, constituem graves consequências da Incontinência 

Urinária. Por todos os aspectos referenciados, são vários os 

autores que reconhecem a necessidade dos profissionais de 

saúde desenvolverem intervenções preventivas, a fim de 

melhorar esta situação 
(19, 44)

. 
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É de grande importância o entendimento das 

disfunções do Pavimento Pélvico, sendo necessária uma 

melhor e mais eficaz abordagem terapêutica por parte dos 

profisssinais e da população em geral. O treino destes 

músculos pode ser feito voluntariamente, não custa dinheiro 

nem tem efeitos colaterais. No entanto, podemos também 

optar por aulas especializadas para este tipo de problemas, 

como é o caso do Método Pilates (MP) que trabalha o 

fortalecimento da musculatura do Pavimento Pélvico, através 

dos seus exercícios 
(6, 21, 32, 36, 37, 38)

. 

Segundo a Agency for Health Care Policy e a 

Research’s Clinical Practice Guidelines on Urinary 

Incontinence in Adults “ o treino dos músculos do Pavimento 

Pélvico é a técnica menos invasiva, com menor número de 

efeitos adversos e com efectividade demonstrada, devendo 

ser a primeira opção no tratamento de qualquer tipo de 

incontinência urinária” 
(24)

. 

Esta é, no entanto, uma intervenção que requer a 

participação activa do utente, como tal, para além da 

componente de treino, deverão ser tidas em conta estratégias 

motivacionais, de promoção da auto-eficácia e da adesão ao 

tratamento 
(10, 17, 23, 42)

. Encontra-se bem documentado que a 

auto-eficácia é um factor preditivo para a realização de 

exercício e de outros comportamentos de saúde 
(7)

, 

constituindo o melhor indicativo de intenção para o exercício e 

para a manutenção da sua prática por um extenso período de 

tempo. Determina também, o estado de bem-estar do sujeito, 

os seus pensamentos, motivações e escolhas da vida, bem 

como a vulnerabilidade à ansiedade e depressão 
(7)

. 
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Sabendo que o sucesso associado à realização dos 

exercícios do pavimento pélvico depende do esforço 

empregue, assim como da crença que o indivíduo tem acerca 

da sua eficácia 
(23, 44, 56)

, torna-se pertinente o uso de 

instrumentos de medida que permitam medir efectivamente a 

auto-eficácia individual, no desempenho dos exercícios da 

musculatura do pavimento pélvico. Existe um único 

instrumento de medida que avalia a auto-eficácia da 

realização do treino dos músculos do Pavimento Pélvico: 

“Broome Pelvic Muscle Exercise Self-Efficacy Scale”, “Escala 

de Auto-eficácia de Broome para Exercícios da Musculatura 

do Pavimento Pélvico” e que demonstra utilidade em predizer 

o sucesso do treino do Pavimento Pélvico para os indivíduos 

que sofrem de Incontinência Urinária 
(7)

. 

Tendo em conta o exposto este é um estudo piloto 

descritivo de carácter exploratório para uma dissertação com 

vista à obtenção do Grau de Mestre na Especialidade 

Ciências da Fisioterapia, da Faculdade de Motricidade 

Humana, Universidade Técnica de Lisboa, cujo tema é “O 

Método Pilates e os seus Efeitos em Termos de Auto-eficácia 

na Musculatura do Pavimento Pélvico em Mulheres com 

Incontinência Urinária de Esforço”. O objectivo deste estudo é 

analisar os efeitos que a prática deste método, sem nenhum 

outro tipo de tratamento associado, tem em termos de auto-

eficácia na musculatura do pavimento pélvico, em mulheres 

que sofram de Incontinência Urinária de Esforço (IUE). 

Por todas estas razões este estudo torna-se 

importante no que diz respeito à saúde e bem-estar da 

população em geral nos dias de hoje. Como todos sabemos, 
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são inúmeros os problemas relacionados com o Pavimento 

Pélvico, sendo um dos principais a incontinência urinária, 

problema que afecta grande parte da população das mais 

variadas formas. Sendo assim, é de extrema relevância 

descobrir formas de tratamento eficazes para este problema e 

que permitam um tratamento eficiente para quem dele sofre. 

Estando o MP em desenvolvimento e em grande destaque 

nos dias de hoje e se sendo aparentemente um método que 

traz inúmeros beneficios a quem o pratica e que tem por base 

a utilização dos músculos abdominais profundos como o 

Transverso Abdominal e a musculatura do Pavimento Pélvico, 

penso ser uma mais valia aprofundar as questões que levam 

à análise da sua eficácia e tentar perceber se por si só, este é 

realmente um método eficaz no fortalecimento da musculatura 

em questão.  

 Esta investigação pretende contribuir para a 

credibilização do MP, como uma estratégia válida para o 

tratamento da IUE. 
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Capítulo 1 

Revisão da Literatura 

 

1.1. A Anatomia Pélvica e a sua Funcionalidade 

 

A anatomia pélvica é constituída pelo conjunto de 

ossos, articulações, músculos e ligamentos que formam o 

Pavimento Pélvico e os seus órgãos. Estes determinam o 

funcionamento normal do Pavimento Pélvico que actua como 

uma “malha” que envolve e segura internamente alguns dos 

nossos orgãos (bexiga, útero e intestino) e controla os 

músculos que actuam sobre o ânus, a vagina e a uretra 
(8, 20, 

40, 43)
. 

Além de serem responsáveis pela função sexual e 

por regular a saída das fezes e da urina, os músculos do 

Pavimento Pélvico são também responsáveis por auxiliar os 

ligamentos pélvicos na sustenção das vísceras pélvicas. 

Como fortes elásticos, os ligamentos unem os órgãos aos 

ossos, sustentando-os nas suas posições correctas. Contudo, 

os ligamentos não resistem a muito tempo de sobrecarga. 

Sendo assim, cada vez que algo força os órgãos para baixo, 

com o aumento da pressão intra-abdominal (tossir, rir ou fazer 

algum outro esforço físico), o Pavimento Pélvico contrai-se 

fortemente para “empurrar” os órgãos para cima e ajudar os 

ligamentos a sustentar as vísceras, evitando assim que estes 

sofram uma sobrecarga 
(8, 20, 40, 43)

. 

 

 



6 

 

1.2. O Pavimento Pélvico e a Incontinência 

Urinária (IU) 

 

O Pavimento Pélvico pode enfraquecer, perdendo 

alguma da sua capacidade de contracção e tonicidade, como 

consequência do parto, do aumento da idade, do aumento de 

peso, de deficiências estrogénicas, de pressão intra-

abdominal aumentada ou de constipaçao crónica, por 

exemplo. Nestas situações os seus músculos não executam o 

seu trabalho de forma eficiente, podendo causar IU, redução 

do prazer sexual e prolapso (saída de algum orgão do lugar) 

(38)
. 

A Incontinência Urinária resulta do desequilíbrio entre 

as forças de expulsão (contracção do detrusor, pressão 

abdominal) e as forças de retenção (junção uretrovesical, 

mecanismo esfincteriano, trofismo da mucosa uretral, tensão 

da fáscia endopélvica e dos Músculos do Pavimento Pélvico 

(MPP)) 
(1, 3, 44)

.  

A IU apresenta-se como uma condição com um 

impacto considerável, seja em termos individuais ou sociais. A 

IU tem implicações múltiplas para os indivíduos que dela 

sofrem e para os seus familiares, nomeadamente, 

consequências a nível psicológico, social e económico 
(17, 44)

. 

Genericamente são descritas três categorias de 

incontinência, de acordo com as possíveis causas associadas 

a disfunções do aparelho urinário: urgência urinária (“urge 

incontinence”), incontinência por regurgitação (“overflow 

incontinence”) e incontinência urinária de esforço (“stress 
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incontinence“) 
(44, 46)

. Neste estudo abordaremos a 

Incontinência Urinária de Esforço (IUE). 

 

1.3. Incontinência Urinária de Esforço (IUE) 

 

A incontinência urinária de esforço (IUE), é definida 

como a “perda involuntária de urina durante actividades 

físicas em que a pressão intra-abdominal é elevada” 
(1, 41, 44)

. 

Do ponto de vista fisiológico a IUE é o resultado da 

elevação da pressão no interior da bexiga (pressão 

intravesical) relativamente à pressão máxima no interior da 

uretra (pressão intrauretral), em actividades como o espirro, a 

tosse, o salto ou o levantar de pesos. Assim, o relaxamento 

da bexiga ao reduzir a pressão intravesical é tido como um 

factor de contenção da urina enquanto a laxidão das fibras 

elásticas que formam as paredes da uretra, pelo contrário ao 

produzirem a diminuição da pressão intrauretral é apontado 

como um factor de incontinência 
(25, 44, 48)

. 

A prevalência IUE é maior na gravidez, diminuindo 

gradualmente após o parto 
(4)

. Estes resultados parecem 

sugerir que a pressão exercida pelo feto sobre a bexiga possa 

ser a principal causa dos episódios temporários de 

incontinência, ocorridos durante a gravidez. As elevações 

bruscas da pressão intra-abdominal associadas ao desporto 

em geral e ao trabalho abdominal em particular constituem 

também, à partida, factores de risco da IUE 
(44, 48)

. 

O mecanismo de contenção urinária pode ser 

perturbado por vários factores, genericamente associado à 

fraqueza da musculatura pélvica, nomeadamente dos 
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músculos do pavimento pélvico: os músculos do períneo. De 

uma forma geral, a IUE é atribuída à incapacidade dos 

músculos do períneo em assegurar níveis de pressão 

intrauretral superiores ao da pressão intravesical. A fraqueza 

dos músculos perineais é entendida como um fenómeno 

associado ao processo de envelhecimento e/ou à gravidez e 

parto vaginal 
(60)

, ao número de gravidezes e partos 
(33)

 ou 

mesmo à redução no número de fibras do tipo I 
(34)

. Muitas 

mulheres incontinentes encaram os episódios de perda de 

urina como um fenómeno natural associado ao 

envelhecimento e para o qual não há nada a fazer, a não ser 

esconder-se do resto da sociedade. Apesar do 

envelhecimento, por si só, não poder ser encarado como 

causa da IUE, o certo é que as disfunções do aparelho 

urinário da mulher associadas à idade, em conjunto com 

algumas patologias comuns (e.g. infecções urinárias), 

constituem factores predisponentes relevantes para o 

aparecimento e manutenção da condição clínica. As 

evidências disponíveis até ao momento apontam para o facto 

da idade e as doenças relacionadas com o processo de 

envelhecimento serem factores etiológicos mais importantes 

que a menopausa no desenvolvimento da IUE 
(25, 48)

. 

 

1.4. O Treino da Musculatura Pélvica e o Método 

Pilates (MP) 

 

A evidência resultante de diversos estudos 

anteriormente publicados implica consistentemente a 

disfunção dos músculos do pavimento pélvico na 
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incontinência urinária de esforço. Desde a publicação das 

normas de orientação clínica para o tratamento da 

incontinência urinária, em 1992, pelo US Department of 

Health and Human Services, o tratamento conservador da 

incontinência urinária de esforço é promovido como medida 

terapêutica de primeira linha pela sua eficácia, baixo risco e 

baixo custo. Nesse sentido, o treino muscular do pavimento 

pélvico tem sido a estratégia de eleição no tratamento 

conservador de mulheres com incontinência urinária de 

esforço. Uma revisão sistemática, que incluiu seis estudos e 

dados de 403 mulheres, indicou que o treino muscular do 

pavimento pélvico é mais eficaz no tratamento da 

incontinência urinária de esforço que a não realização de 

qualquer tratamento ou tratamento placebo 
(52)

. 

Uma nova linha de investigação foi aberta por 

Fozzatti et al. (2008), ao avaliar os efeitos da reeducação 

postural global nos sintomas da IUE e na qualidade de vida 

em mulheres incontinentes 
(27)

. 

Um estudo feito por Ribeiro F. (2008), demonstrou 

que o tratamento conservador da IUE através da reeducação 

postural global melhorou os sintomas e a qualidade de vida 

sugerindo que, tal como noutras patologias, também na IUE a 

reeducação postural global pode-se constituir como uma 

terapia válida e promissora 
(51)

. 

A intervenção conservadora constitui a primeira 

opção, na qual está inserido o treino dos músculos do 

pavimento pélvico (TMPP) e a educação do utente. Este tipo 

de intervenção é referido, pela Agency for Health Care Policy 

e pela Research´s Clinical Practice Guidelines on Urinary 
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Incontinence in Adults 
(2,13, 23, 52, 55)

, como a primeira opção de 

intervenção para a IU, precisamente por ser menos invasiva, 

sem efeitos secundários e com efectividade demonstrada 
(2,13, 

23, 52, 55)
. 

Ribeiro (2004), apesar de ser um estudo com apenas 

três casos de incontinência urinária de esforço feminina 

indicou que a correcção postural do complexo lombo-pélvico-

femoral associado ao fortalecimento do pavimento pélvico 

induz diminuição da perda urinária, ganho de força muscular 

do pavimento pélvico e diminuição das sensações de 

humidade e desconforto 
(50)

. Neste sentido será útil que 

futuros estudos comparem a reeducação postural global a 

outras opções terapêuticas e, que por outro lado, também, 

avaliem o seu efeito aditivo a outras modalidades 

terapêuticas. Importa também, estudar se os resultados da 

intervenção são condicionados pelo nível inicial de alterações 

posturais e de disfunção do pavimento pélvico, procurando 

estabelecer um limiar de disfunção a partir do qual a resposta 

à reeducação postural global deixa de ser favorável 
(50)

. É 

importante citar os efeitos deste estudo, porque o MP actua 

na reeducação e correcção postural tal como a reeducação 

postural global. 

 Supondo que uma mulher pode aprender a exercitar 

os seus MPP, ela deve então manter esta rotina ao longo da 

vida, porque, como acontece com qualquer regime de 

exercício de intensidade, frequência e duração de TMPP, a 

permanência deste treino vai influenciar os resultados clínicos 

(21)
. 
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 Glazner et al. (2005),
 
relataram o acompanhamento a 

longo prazo de um grupo de 440 mulheres altamente 

motivadas que obtiveram inicialmente melhorias na sua 

incontinência pós-parto. Contudo as melhorias não 

persistiram, em parte devido à diminuição da adesão das 

pacientes ao programa de treino ao longo do tempo 
(28)

. 

 Berghmans et al, (1998), defenderam que um 

programa de exercícios proprioceptivos e de fortalecimento da 

musculatura do pavimento pélvico poderiam melhorar a IU, 

por incrementarem a acção esfincteriana em redor da uretra e 

melhorarem a sustentação dos órgãos pélvicos. Os mesmos 

ainda sugerem que uma contracção forte desta musculatura 

poderia pressionar a uretra contra a sínfise púbica, 

aumentando a pressão interna 
(9). 

 Um estudo feito por Hay-Smith, Mørkved, 

Fairbrother, & Herbison (2009), com o objectivo de determinar 

o efeito do treino muscular do pavimento pélvico em relação 

aos habituais cuidados pré-natais e pós-natais (n=6181), 

concluiu que o treino muscular do pavimento pélvico em 

mulheres grávidas do primeiro filho, pode prevenir a IU numa 

gravidez tardia e no período pós-natal 
(30)

. 

 Um estudo de cinco anos feito por Parkkinen et al. 

(2004), no qual participaram trinta e três mulheres e cujo 

objectivo foi comparar os efeitos a longo prazo de um 

tratamento de fisioterapia individual numa clínica, que incluía 

estimulação eléctrica, exercícios activos para a musculatura 

pélvica e treino com a bola vaginal,  com um treino no 

domicílio com exercícios activos para a musculatura pélvica e 
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treino com a bola vaginal, em casos de IUE, concluiu que os 

dois tipos de treino são eficazes no tratamento da IUE 
(47)

. 

Sluijs et al. (1993), demonstraram que os pacientes 

são mais susceptíveis de continuar com os programas a longo 

prazo que alterem o mínimo possível as suas actividades 

diárias normais e incluam um feedback positivo. Talvez o facto 

de não terem de pagar para realizar o programa de treino os 

leve a não assumirem o compromisso a longo prazo, pois não 

existe nada que os “obrigue” a realizar o programa 
(54)

. 

O popular programa de exercícios, conhecido como 

o MP (nome do fundador, Joseph Pilates que desenvolveu 

este método na década de 1920) consiste numa série de 

exercícios de flexibilidade e força de baixo impacto que 

produzem força para todo o corpo. Estes exercícios produzem 

um condicionamento de todo o corpo e promovem uma 

"ligação mente-corpo". Os instrutores de Pilates utilizam dicas 

verbais para ensinar este método que privilegiam a zona 

abdominal, lombar, os músculos da coxa e da coluna. Os 

exercícios raramente ultrapassam as dez repetições, e a 

resistência vem do peso corporal do indivíduo, funcionando 

como “molas”. Devido ao facto da maioria destes exercícios 

serem realizados em conjugação com uma contracção 

muscular do soalho pélvico, este método pode produzir 

melhorias na força do soalho pélvico e estas melhorias são 

muito susceptíveis de persistir ao longo do tempo. Assim 

sendo, o MP pode proporcionar uma mais nova e convincente 

alternativa para o tratamento e prevenção da disfunção do 

pavimento pélvico. No entanto, apesar da crescente 

popularidade dos exercícios de Pilates, os seus efeitos sobre 
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o pavimento pélvico feminino não haviam ainda sido 

estudados. A justificativa biológica para programas de treino 

do pavimento pélvico tem a ver com a melhoria da resistência 

muscular e consciência dos pacientes 
(6, 21, 29, 32, 36, 37, 54)

. 

 Portanto, a questão fundamental quando se avalia 

um programa de Pilates como um método alternativo para os 

exercícios de Kegel deve ser: se o programa realmente 

resulta numa melhoria da força muscular pélvica. Assim 

sendo o objectivo do estudo foi comparar a mudança na força 

muscular pélvica alcançada pelas mulheres após a conclusão 

um programa de Pilates de 12 semanas e um programa 

"tradicional" de treino muscular pélvico de 12 semanas. Este 

estudo revelou beneficios na prática do MP, contudo, mais 

estudos necessitam ser feitos para se comprovar realmente 

esses benefícios 
(21)

. 

 Actualmente é reconhecido o importante papel da 

musculatura do Pavimento Pélvico ao nível da função sexual. 

Assim, como qualquer outro músculo-esquelético, os 

músculos do períneo também têm a propriedade de aumentar 

o tónus estático e a força de resposta rápida a partir do treino 

e/ou do controle voluntário. Tornando-se portanto, cada vez 

mais importante o trabalho e a reabilitação desta musculatura. 

Existe uma correlação entre um bom desenvolvimento da 

musculatura pélvica e a intensidade orgásmica. A questão 

sexual desempenha um papel fundamental na saúde, tanto 

para o sexo feminino quanto para o masculino. Sendo assim, 

uma melhor vida sexual vai reflectir-se na auto-estima, nas 

relações sociais, na confiança, na personalidade, na 

segurança e no bom relacionamento com o parceiro 
(11, 23)

. 
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 Durante muito tempo a abordagem cirúrgica 

representou a solução clássica e mais utilizada para os 

problemas relacionados com o Pavimento Pélvico, porém, 

visto que o tratamento cirúrgico envolve procedimentos 

invasivos que podem gerar complicações e são de alto custo, 

actualmente tem surgido um interesse crescente por outro 

tipo de tratamentos. Sendo assim, a fisioterapia conquistou o 

seu espaço e actualmente representa a primeira opção de 

tratamento para muitos pacientes e profissionais da área, 

visto que em busca de restabelecer as funções naturais do 

Pavimento Pélvico as formas de tratamento fisioterapeutico 

raramente causam efeitos colaterais. A fisioterapia dispõe de 

vários métodos que têm como objectivo o fortalecimento dos 

músculos do Pavimento Pélvico, melhorando a função desta 

musculatura e favorecendo uma contracção consciente e 

efectiva, conquistando benefícios relacionados com os 

elementos de sustentação e melhora da resistência pélvica 

(11,23)
. 

 Uma das opções de tratamento das disfunções do 

Pavimento Pélvico é o treino funcional, que consiste em 

contracções específicas dos músculos que o compõem e tem 

como benefícios a melhoria da percepção e consciência 

corporal da região pélvica, o aumento da sua vascularização, 

tonicidade e força muscular 
(5,23)

. 

 Os exercícios de Kegel, genericamente conhecidos 

como “exercícios de fortalecimento do períneo” (EFP) e 

popularizados por Arnold Kegel (1948) 
(35)

, são tidos como a 

principal modalidade de tratamento conservador da IUE. A 

teoria por trás da utilização dos exercícios de Kegel no 
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tratamento da IUE baseia-se no facto de que uma contracção 

potente (forte e rápida) da musculatura perineal é suficiente 

para comprimir a uretra, provocando o aumento da pressão 

intrauretral no momento do aumento brusco da pressão intra-

abdominal 
(42)

. Os individuos que sofrem de sintomas IU, 

prolapso genital e outras manifestações de disfunções do 

pavimento pélvico são aconselhados a fazer exercícios de 

Kegel, porque aparentemente todos esses transtornos podem 

ser prevenidos ou tratados através de programas que 

melhorem a força muscular pélvica e a sua coordenação 
(21)

. 

À semelhança dos exercícios de Kegel, também o MP se 

baseia numa contracção da musculatura perineal e abdominal 

profunda. 

 Encontrar os músculos certos é importante, e poderá 

ser difícil fazê-lo sem ajuda. Erros comuns incluem a 

contracção das nádegas e das coxas em vez dos músculos 

do pavimento pélvico, contendo a respiração ou empurrando 

para baixo em vez de apertar e levantar. Uma correcta 

contracção dos músculos do pavimento pélvico dá uma 

sensação de compressão e de uma ligeira elevação da pélvis 

para dentro do corpo, em volta da vagina e do ânus. Não se 

deve conter a respiração. No homem, a melhor maneira de 

encontrar os músculos do Pavimento Pélvico é contrair os 

músculos em torno do ânus como que para conter gases 

intestinais. Os músculos do Pavimento Pélvico contraem-se 

automaticamente com esta acção. O que acontece é que,  no 

MP, todos os exercícios devem começar pela conexão do 

Transverso Abdominal (músculo mais profundo responsável 

pela sustentação e estabilização da coluna) em conjunto com 
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o Pavimento Pélvico através da respiração. O fortalecimento 

desta musculatura e a utilização dos mesmos nos diversos 

exercícios e movimentos do  MP, fortalecem e melhoram a 

activação desta musculatura, ao mesmo tempo que 

estimulam o trabalho intestinal, devido à massagem  das 

vísceras 
(6, 21, 32, 36, 37)

. 

 O MP é um programa de treino físico e mental que 

engloba o corpo e a mente como uma unidade, e dedica-se à 

exploração do potencial de mudança do corpo humano 
(6, 21, 32, 

36, 37)
. 

 Um estudo realizado com duas mulheres idosas 
(14)

, 

nas quais foram diagnosticados problemas de IUE, verificou 

que após praticarem Pilates com vista a fortalecerem o 

Pavimento Pélvico, houve uma redução das perdas urinárias 

e um aumento da força muscular do períneo 
(14)

. O objectivo 

do estudo foi estudar a influência da Técnica de Pilates no 

tratamento da IU em mulheres idosas. Foram analisadas duas 

mulheres idosas de 74 e 77 anos com sintomas de IUE no 

período de Março a Maio de 2005. Inicialmente foi aplicado 

um formulário para levantamento de dados das pacientes. Em 

seguida, foi feita a avaliação funcional do pavimento pélvico 

através do exame digital, utilizando como instrumento de 

avaliação o Esquema Perfect. As idosas foram inseridas num 

programa de reabilitação com a Técnica de Pilates, numa 

frequência de duas vezes por semana, durante três meses 

elas realizaram exercícios em aulas com duração de 1 hora e 

20 minutos. Foram realizados exercícios no chão e nos 

aparelhos (Trapézio, Reformer, Chair) para fortalecimento da 

musculatura abdominal profunda e do pavimento pélvico. As 
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duas idosas apresentavam episódios de perdas urinárias há 

mais de 2 anos, principalmente ao espirrar ou tossir. Uma 

delas teve 10 filhos e a outra teve 12 filhos, todos de parto 

vaginal. Após o período de intervenção as pacientes 

aprovaram o tratamento, relatando melhora da IU. Foi 

realizado novamente o exame digital, no qual se observou 

ganho de força muscular do períneo. Os resultados obtidos 

com este estudo mostram que as idosas beneficiaram com o 

tratamento proposto. Sendo assim, a Técnica de Pilates pode 

ser uma alternativa a mais na reabilitação da IU em mulheres 

idosas, promovendo a melhora da qualidade de vida dessas 

pacientes 
(14)

. Contudo a dimensão da amostra (n=2), não 

permite generalizar as conclusões para a população em geral. 

Outro estudo 
(5)

 verificou se o MP tinha influência no 

fortalecimento do pavimento pélvico. Para isso foram 

comparados o grau de força muscular, mensurado com o 

aparelho Biofeedback Perina, de três grupos. Cada grupo foi 

composto por quatro mulheres, sendo o grupo I de mulheres 

que praticavam Pilates, o grupo II de mulheres sedentárias e 

o grupo III de mulheres que praticavam outro tipo de exercício 

físico. Não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa quando comparados os grupos, mas através da 

análise das medidas percebeu-se que o método Pilates assim 

como a prática de actividade física influenciam na força 

muscular do pavimento pélvico, podendo ser usados como 

forma de prevenção para o aparecimento de disfunções dessa 

musculatura. Assim, o MP poderá ser utilizado para o 

fortalecimento da musculatura perineal como forma de 

prevenção para o aparecimento de disfunções 
(5)

. 
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 Os exercícios de contracção voluntária do Pavimento 

Pélvico possuem muitos benefícios, como por exemplo a 

melhoria da percepção e da consciência corporal da região 

pélvica, o aumento da vascularização na região pélvica, o 

aumento da tonicidade e da força da musculatura do 

Pavimento Pélvico (associado a este trabalho, ao contrair a 

musculatura do Pavimento Pélvico de forma muito 

significativa, mantém-se este grupo muscular fortalecido, 

evitando-se assim, uma diversidade de problemas físicos que 

podem ocorrer nos períodos mais avançados da vida, devido 

ao enfraquecimento destes músculos). Muitos indivíduos que 

treinaram intensivamente conseguiram manter uma boa 

contracção do Pavimento Pélvico durante meses ou até 

mesmo anos 
(11)

. 

 Pilates descreveu seu método com base num 

conceito denominado contrologia, ou seja, o controle 

consciente de todos os movimentos musculares do corpo. 

Através dos exercícios de contrologia o indivíduo desenvolve 

o corpo uniformemente, corrige posturas erradas, restaura a 

vitalidade física, revigora a mente e eleva o espírito. Um dos 

principais objectivos da contrologia está no domínio completo 

da mente sobre o corpo. Este é um método que ensina a 

treinar músculos localizados, antes de começar a treinar a 

musculatura geral, adicionando intensidade aos exercícios de 

força e estando sempre presentes os oito princípios base do 

método: concentração, respiração, centralização, controlo, 

precisão, fluidez, isolamento e rotina. Por todos estes 

princípios o MP se tornou tão eficaz e benéfico na ajuda para 
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a manutenção e treino da funcionalidade do Pavimento 

Pélvico 
(6, 21, 32, 36, 37)

. 

 

 

 1.5. Instrumento de Avaliação, “Broome Pelvic 

Muscle Exercise Self-Efficacy Scale”, “Escala de Auto-

eficácia de Broome para Exercícios da Musculatura do 

Pavimento Pélvico” 

 

 Esta escala foi adaptada e validada para a população 

portuguesa por Branquinho, Marques, & Robalo em 2007 
(15)

.  

 Encontra-se bem documentado que a auto-eficácia é 

um factor preditivo para a realização de exercício e de outros 

comportamentos de saúde 
(7)

, constituindo o melhor indicativo 

de intenção para o exercício e para a manutenção da sua 

prática por um extenso período de tempo. Determina também, 

o estado de bem-estar do sujeito, os seus pensamentos, 

motivações e escolhas da vida, bem como a vulnerabilidade à 

ansiedade e depressão 
(7,15)

. 

 Sabendo que o sucesso associado à realização dos 

exercícios do pavimento pélvico depende do esforço 

empregue, assim como da crença que o indivíduo tem acerca 

da sua eficácia 
(53)

, torna-se pertinente o uso de instrumentos 

de medida que permitam medir efectivamente a auto-eficácia 

individual, no desempenho dos exercícios da musculatura do 

pavimento pélvico. Existe um único instrumento de medida 

que avalia a auto-eficácia da realização do treino dos 

músculos do Pavimento Pélvico: “Broome Pelvic Muscle 

Exercise Self-Efficacy Scale”, “Escala de Auto-eficácia de 
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Broome para Exercícios da Musculatura do Pavimento 

Pélvico” e que demonstra utilidade em predizer o sucesso do 

treino do Pavimento Pélvico para os indivíduos que sofrem de 

Incontinência Urinária 
(16, 17, 18)

. 

 A “Broome Pelvic Muscle Exercise Self-Efficacy 

Scale”, “Escala de Auto-eficácia de Broome para Exercícios 

da Musculatura do Pavimento Pélvico” é um instrumento de 

medida que permite ao profissional de saúde obter 

conhecimento acerca da auto-percepção do indivíduo face à 

sua própria performance e aos resultados obtidos com o 

treino dos músculos do Pavimento Pélvico, como forma de 

tratamento e de prevenção de perdas de urina indesejáveis. 

Sendo que a utilização do referido instrumento constitui uma 

mais-valia na intervenção do profissional de saúde nesta 

condição específica 
(15)

. 

 É um instrumento de auto preenchimento para o 

utente que descreve diferentes situações relacionadas com a 

perda de urina (Cf. Anexo III). Este divide-se em duas partes, 

sendo constituído por 23 itens. Em cada item (1-14) da parte 

A, os utentes indicam o nível de confiança que sentem ao 

realizar aquela actividade sem que ocorram perdas de urina. 

Na parte B (itens 1- 9), os utentes indicam o nível de 

confiança que sentem que ao realizar aquela actividade 

previnem as perdas de urina 
(15)

. 

 A escala usada nas duas partes varia de 0 (nada 

confiante) a 100 (muito confiante), reflectindo esta pontuação 

o nível de confiança dos utentes. Quando o score é superior a 

66 os utentes têm uma elevada auto-eficácia; scores entre 33 

e 66 significam auto-eficácia moderada e scores abaixo de 33 
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são indicadores de baixa auto-eficácia. Finalmente é obtido 

um score final destas duas partes (A+B) sendo que, quanto 

maior o valor obtido, maior o nível de auto-eficácia dos 

utentes, considerando-se os mesmos valores de score de 

referência para as duas subescalas.  

A validade e fidedignidade da Broome Pelvic Muscle 

Exercise Self-Efficacy Scale foram testadas numa população 

afro-americana, pela análise das características 

psicométricas, por Broome (2001). A sua autora refere que 

não existem na literatura outros instrumentos válidos e 

fidedignos que avaliem a auto-eficácia e o treino dos 

Músculos do Pavimento Pélvico. Através da análise das 

características psicométricas, Broome 
(17)

 verificou que a 

fidedignidade teste-reteste alcançou bons níveis para todos 

os itens. A estimativa dada pela correlação (coeficiente r de 

Pearson) entre os resultados das duas aplicações foi elevada 

e a consistência interna (Alfa de Cronbach) demonstrou que a 

estrutura do instrumento, nas suas diferentes partes, é 

estatisticamente estável 
(17)

. 

Em relação à sua adaptação para a população 

Portuguesa, a validade aparente e de conteúdo da escala 

foram avaliadas por um questionário. As autoras concluíram 

que o instrumento de medida em causa, bem como os seus 

enunciados constituintes representam adequadamente o 

conceito pretendido (validade de conteúdo), estando também 

a validade aparente da escala averiguada e garantida. A 

linguagem utilizada ao longo do instrumento de medida é 

clara e acessível, permitindo a compreensão do que é 

pretendido. O formato do instrumento de medida é claro, e as 



22 

 

dimensões e tipo de letra utilizados ao longo do instrumento 

de medida não traduzem dificuldades à leitura 
(15)

. 

Branquinho et al. (2007) avaliaram a fidedignidade 

da escala e afirmaram que esta é “fiel”, na medida em que 

fornece em situações semelhantes, dados idênticos e gera 

poucos erros. Referem também que os valores psicométricos 

obtidos relativos à consistência interna e fidedignidade intra-

observador revelaram coeficientes elevados, pelo que 

traduzem um bom grau de constância dos resultados obtidos, 

nas mesmas condições e com a mesma amostra, reflectindo 

que as medidas mudaram pouco, entre a primeira e segunda 

vez que se aplicou o instrumento de medida. Através da 

análise dos dados obtidos, foi possível verificar que existe 

correlação entre as respostas recolhidas nos dois momentos 

de aplicação do instrumento de medida em 78.13% dos 

utentes, sendo que 65.63% dos mesmos apresentam mesmo 

um coeficiente de estabilidade muito significativo. A versão 

portuguesa validada apresenta bons valores psicométricos 

relativos à fidedignidade intra-observador, que traduzem um 

bom grau de constância dos resultados obtidos, nas mesmas 

condições e com a mesma amostra. Estes resultados vão 

igualmente ao encontro dos obtidos pela autora (Broome) do 

instrumento na validação original em 2001 
(17)

. Demonstrou-se 

assim que o instrumento mede as mesmas coisas, na mesma 

pessoa, num determinado período de tempo. Para cada uma 

das partes constituintes do instrumento de medida, bem como 

para a globalidade do mesmo, os valores alfa obtidos 

revelaram uma boa homogeneidade entre todos os 

enunciados. Os resultados obtidos no presente estudo, 
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apesar de inferiores, são bastante semelhantes aos 

resultados obtidos pela autora do instrumento de medida 

original, pelo que em consonância com o instrumento de 

medida original, os itens que constituem o instrumento de 

medida traduzido para a língua portuguesa, revelaram-se 

igualmente muito correlacionados. Os itens que constituem o 

instrumento de medida traduzido para a língua portuguesa 

revelaram-se igualmente muito correlacionados, uma vez que 

o valor de 0.70 ou acima para o coeficiente de alfa de 

Cronbach mostra uma adequada consistência interna 
(15)

.  

Assim, os autores concluíram a sua avaliação das 

propriedades psicométricas da escala referindo que a mesma 

apresenta bons índices de fidedignidade (intra-observador e 

consistência interna), bem como validade aparente e de 

conteúdo para a população portuguesa 
(7, 15)

. 

Um exemplo de um estudo onde foi utilizada uma 

escala de auto-eficácia foi o “The silent, private exercise: 

experiences of pelvic floor muscle training in a sample of 

women with stress urinary incontinence”, realizado por Hay-

Smith et al., em 2007. Este estudo contou com a participação 

de vinte mulheres, que testaram a aplicação de dois tipos 

diferentes de exercícios para o treino da musculatura pélvica 

(29)
. 

 Esta escala apresenta algumas limitações, 

nomeadamente a falta de objectividade na medida da função 

muscular, a qual não é possível de ser mensurada. É um 

instrumento de avaliação subjectivo, pois são os indivíduos 

em estudo que fazem a sua própria avaliação. Contudo, 

sendo a auto-eficácia um factor preditivo para a realização de 
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exercício e de outros comportamentos de saúde constituindo 

o melhor indicativo de intenção para o exercício e para a 

manutenção da sua prática por um extenso período de tempo, 

esta é uma escala que assume um papel extremamente 

importante em termos dos benefícios da sua utilização 
(7, 15, 

56)
. 

Através da análise das características psicométricas 

(traduções e retro-traduções), Broome 
(15)

 verificou a 

fidedignidade e validade da escala para todos os itens 

demonstrando que a estrutura do instrumento, nas suas 

diferentes partes, é estatisticamente estável 
(7, 15, 56)

. 

 Neste contexto o objectivo geral do presente estudo 

foi avaliar os efeitos do MP por si só, em termos de auto-

eficácia na musculatura do Pavimento Pélvico, através da 

prática contínua deste método e sem nenhum outro tipo de 

tratamento feito em simultâneo, em mulheres com IUE, 

durante três meses, na população do Concelho de Velas, ilha 

de São Jorge, Açores. É de salientar também que foi pedida 

uma autorização para utilizar a escala no presente estudo aos 

autores da sua validação e adaptação para a população 

portuguesa (Cf. Anexo IV). 
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Capítulo 2 

Metodologia 

 

 2.1. Objectivos do Estudo 

 

 2.1.1. Objectivo Geral 

 

 O objectivo geral deste estudo piloto é avaliar os 

efeitos do MP por si só, em termos da percepção da auto-

eficácia na musculatura do Pavimento Pélvico, através da 

prática regular deste método e sem nenhum outro tipo de 

tratamento feito em simultâneo, em mulheres com IUE, 

durante três meses, na população do Concelho de Velas, ilha 

de São Jorge, Açores. 

 

2.1.2. Objectivos Específicos  

 

 1. Determinar a eficácia do MP no tratamento da IUE; 

 2. Avaliar a percepção subjectiva da melhora em 

relação aos resultados nos dois grupos, comparando os 

resultados antes e depois da intervenção no grupo 

experimental (GE) E no grupo de controlo (GC). 

 

2.2. Desenho do Estudo 

 

  Este é um estudo piloto, descritivo e de carácter 

exploratório, cujo tema é “O Método Pilates e os seus Efeitos 

em Termos de Auto-eficácia na Musculatura do Pavimento 

Pélvico em Mulheres com Incontinência Urinária de Esforço” e 
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que procura analisar os efeitos do MP com o trabalho e o 

desenvolvimento dos músculos do Pavimento Pélvico, sem 

nenhum outro tipo de tratamento associado, e a sua auto-

eficácia em mulheres que sofram de IUE, na Ilha de São 

Jorge (Açores), Concelho de Velas.  

  Segundo os objectivos do trabalho, é um estudo 

descritivo, pois destina-se a apresentar, precisamente, as 

características de uma situação ou grupo, envolvendo a 

colheita e descrição dos dados específicos de determinada 

população, fornecendo informação acerca da mesma. Os 

estudos deste tipo têm como principal objectivo a descrição 

de características de determinada população, ou fenómeno, 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis 
(22, 45, 49, 51)

. 

Este estudo é de carácter exploratório pois auxilia o 

investigador a solucionar e/ou aumentar a sua expectativa em 

função de um determinado problema, sendo também utilizado 

quando não se tem informação sobre determinado tema ou 

quando o tema escolhido é pouco explorado e se torna difícil 

formular hipóteses precisas e fiáveis. Além disso, a pesquisa 

exploratória pode ser a primeira etapa de um projecto maior 

(22, 45, 49, 51)
. 

  O grupo experimental (GE) foi submetido a um 

programa do MP, orientado pela instrutora de Pilates e o 

grupo de controlo (GC) não realizou qualquer programa do 

MP, o estudo decorreu para ambos os grupos durante um 

período de três meses. 

 Este estudo piloto é um teste de âmbito reduzido que 

permitiu aferir e/ou ajustar os procedimentos das avaliações e 

da aplicação do programa de treino do MP.  
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2.3. População e Amostra 

 

2.3.1. População e Amostra do Estudo 

 

 O GE foi seleccionado a partir de uma população 

constituída por trinta mulheres que começaram a praticar o 

MP em contexto de ginásio (a população foi sujeita a um 

questionário para a selecção apenas das mulheres que 

sofriam de IUE). O GC foi constituído por 4 mulheres que não 

praticavam o MP e sofriam de IUE. 

 A amostra seleccionada pertence ao Concelho das 

Velas, Ilha de São Jorge (Açores) e frequentou as aulas de 

Pilates do ginásio Gimni Centro. A instituição foi escolhida por 

conveniência (neste método os casos escolhidos são os 

casos facilmente disponíveis, o método tem a vantagem de 

ser rápido barato e fácil, mas a desvantagem de que em rigor 

os resultados e as conclusões só se aplicam à amostra, não 

podendo ser extrapolados com confiança para o Universo, 

pois não há garantia de que a amostra seja razoavelmente 

representativa do Universo) 
(31)

, pois a investigadora é 

instrutora do MP na instituição. Os restantes quatro membros 

da população que constituíram o GC foram seleccionados 

também por conveniência, pois eram pessoas que sofriam de 

IUE e obedeciam aos critérios de inclusão do estudo. 

  A amostra era constituída por oito mulheres (23.5% 

da população), quatro faziam parte do GE e as outras quatro 

do GC. As mulheres do GE praticaram o MP em contexto de 

ginásio, o estudo piloto teve a duração de três meses e as 



28 

 

mulheres participaram voluntariamente no programa do MP, 

depois de devidamente informadas (Cf. Anexo II). 

 

2.3.2. Critérios de Selecção da Amostra 

 

Inicialmente, durante o mês de Setembro de 2010, foi 

feita uma sessão verbal de esclarecimento do estudo 

(participaram nesta sessão as trinta mulheres que integraram 

a nova turma de Pilates do ginásio para o ano de 2010/2011) 

e um questionário de inclusão no estudo às mesmas trinta 

mulheres (Cf. Anexo I), cujos critérios eram não ter feito 

nenhuma cirurgia aos órgãos do Pavimento Pélvico, não estar 

grávida e nunca ter praticado o MP anteriormente, era ainda 

critério de inclusão para o GE, comprometerem-se a praticar 

Pilates duas vezes por semana durante 3 meses e não 

praticar de forma regular outro tipo de exercício físico durante 

o tempo do estudo. Após este questionário verificou-se que 

seis mulheres preenchiam os requisitos necessários para 

pertencerem ao GE. Estas seis mulheres foram contactadas 

pessoalmente, a fim de se confirmar a sua presença no 

estudo. Destas seis mulheres, duas foram excluídas do 

estudo pois não poderiam frequentar de forma regular, 

durante os três meses as aulas de Pilates. 

 O questionário de inclusão (Cf. Anexo I) foi também 

realizado às quatro mulheres que iriam fazer parte do GC, 

para se confirmar se estas mulheres preenchiam na realidade 

todos os requisitos para integrarem estudo. Para o grupo GC 

era ainda critério de inclusão não praticarem Pilates, nem 
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outra actividade física de forma regular durante os 3 meses 

do estudo. Nenhuma mulher foi excluída.  

Durante o mês de Setembro de 2010, foi realizada 

uma nova sessão verbal de esclarecimento do estudo. 

Participaram nesta sessão os 8 elementos que constituíam a 

amostra. 

Antes de iniciarem as aulas de Pilates os quatro 

elementos do GE preencheram a “Escala de Auto-eficácia de 

Broome para Exercícios da Musculatura do Pavimento 

Pélvico” (Cf. Anexo III) e o Consentimento Informado (Cf. 

Anexo II), assim como os quatros elementos do GC. 

O estudo teve inicio em Outubro, contudo nem todos 

os elementos do estudo começaram a frequentar as aulas na 

mesma altura, o que levou a que algumas mulheres 

terminassem o estudo primeiro do que outras, pois era 

necessário que todas realizassem pelo menos três meses de 

aulas. O início do estudo de decorreu entre o início do mês de 

Outubro e meados dos mês de Novembro e o final entre o 

início do mês de Janeiro e meados do mês de Fevereiro. No 

final do estudo ambos os grupos voltaram a preencher a 

“Escala de Auto-eficácia de Broome para Exercícios da 

Musculatura do Pavimento Pélvico”. 
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2.3.3. Considerações Éticas 

 

 Este estudo não levanta questões éticas, pois é um 

estudo feito mediante o preenchimento de um Consentimento 

Informado por parte das participantes e que não envolve 

medidas de análise invasivas, pois a sua avaliação é feita 

através da utilização de uma escala/questionário. 

 O estudo teve o consentimento do responsável pelo 

ginásio Gimni Centro (Cf. Anexo V).  

 As participantes foram informadas sobre a 

confidencialidade dos dados e a possibilidade de desistência 

do estudo a qualquer momento, bem como da escolha de 

participar ou não no estudo. 

 

 

Esquema de Observação 

 

- Observação Inicial - Base Line I (O1) 

Aplicação da escala no início do estudo (Outubro e 

Novembro) 

 

 

- Intervenção (X1) 

Aplicação do programa de treino (Outubro a Fevereiro) 

 

 

- Observação pós-intervenção/após 3 meses - (O2) 

Aplicação da escala no final do estudo (Janeiro e Fevereiro) 
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2.4. Variáveis em Estudo 

 

2.4.1. Variável Independente 

 

 O programa de treino do MP foi considerado a 

variável independente, porque pensa-se que influenciará as 

variáveis dependentes, contribuindo para a sua alteração. A 

componente prática do estudo foi aplicada unicamente às 

mulheres do GE, submetidas a aulas de Pilates com 

supervisão, de forma a identificarem, consciencializaram e 

exercitarem os MPP. 

 

2.4.1.1. Procedimentos e Estrutura da Componente 

Prática 

 

 O GE experimental foi sujeito a um programa de 

treino de três meses de aulas de Pilates. Estas aulas tinham a 

duração de 50 minutos e uma frequência de duas vezes por 

semana, um total de 8 sessões por mês, 24 sessões no final 

dos três meses de estudo.  

 Durante estas sessões eram realizados exercícios do 

MP no colchão, com a recorrência a pequenos equipamentos 

utilizados neste tipo de aulas (bola suiça, thera-band e mini-

bolas).  

 As aulas de Pilates foram constituídas por uma fase 

inicial de consciencialização do corpo, da sua musculatura e 

de uma postura correcta, consciencialização da respiração e 

consciencialização e activação da musculatura abdominal 

profunda (transverso abdominal) e dos MPP, através da 
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estimulação verbal, de visuais dados pela instrutora (ex: os 

nossos músculos mais inferiores funcionam como um 

elevador) e de exercícios especificos do método. Em seguida 

seguiu-se a parte fundamental da aula onde foram realizados 

os exercícios do MP, sempre recorrendo aos principios do 

método e à activação da musculatura abdominal profunda e 

dos MPP. No final da aula deu-se de novo foco á 

consciencialização do corpo e verificaram-se as alterações 

registadas nessa consciencialização entre o início e o final da 

aula.  

 Nestas aulas a intensidade é definida pela 

capacidade de contracção e activação do transverso 

abdominal e dos MPP de cada participante, que são 

estimuladas verbalmente durante toda a aula. A resistência é 

a capacidade que a musculatura de cada participante tem de 

manter essa activação durante o tempo requerido, atingindo 

um máximo de 10 repetições por exercício. 

 Ao longo das aulas e à medida que a instrutora 

verificava evoluções nas participantes, iam sendo dadas 

variações mais avançadas dos exercícios, que poderiam ser 

individuais ou em grupo, mediante as evoluções que se 

registassem, estas progressões permitiam aumentar o nível 

de dificuldade do exercício, de activação, da força da 

musculatura trabalhada e da consciencialização corporal das 

participantes. Todo este trabalho da musculatura do 

Pavimento Pélvico e sua evolução é avaliado apenas de 

forma subjectiva por parte da instrutora. Durante estas aulas 

não se utilizaram formas de medir objectivamente/mensurar 
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este trabalho com outro tipo de instrumentos ou 

procedimentos.  

 

2.4.1.2. Local das Sessões do Programa de Treino 

do Método Pilates 

 

 As sessões de treino foram realizadas no ginásio 

Gimni Centro (Concelho de Velas, ilha de São Jorge), numa 

sala exclusiva para aulas de grupo, com o equipamento e as 

condições necessárias. 

 

2.4.1.3. Diferenças entre o protocolo do Grupo 

Experimental e Controlo 

 

 Ambos os grupos foram sujeitos à sessão de 

esclarecimento inicial, ao questionário de inclusão no estudo 

e ao preenchimento da “Escala de Auto-eficácia de Broome 

para Exercícios da Musculatura do Pavimento Pélvico” no 

início e no fim do estudo. O que diferenciou os dois grupos foi 

o facto de o GE estar sujeito ao programa de treino do MP 

durante três meses.  

 Os instrumentos e momentos de avaliação foram os 

mesmos para todos os participantes dos 2 grupos (GC e GE). 

 

2.4.2. Variáveis Dependentes 

 

 Neste estudo o resultado das variáveis dependentes 

pretende explicar a influência da variável independente. Os 

vários itens avaliados através da “Escala de Auto-eficácia de 
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Broome para Exercícios da Musculatura do Pavimento 

Pélvico” são as variáveis dependentes deste estudo. A escala 

é um instrumento de auto preenchimento para o utente que 

descreve diferentes situações relacionadas com a perda de 

urina. Este divide-se em duas partes, sendo constituído por 

23 itens. Em cada item (1-14) da parte A, os utentes indicam o 

nível de confiança que sentem ao realizar aquela actividade 

sem que ocorram perdas de urina. Na parte B (itens 1- 9), os 

utentes indicam o nível de confiança que sentem que ao 

realizar aquela actividade previnem as perdas de urina 
(15) 

(Cf. 

Anexo III). 

 

2.4.2.1. Instrumentos e Procedimentos das Variáveis 

Dependentes 

 

 Todas as mulheres foram sujeitas a dois momentos 

de avaliação no decorrer do estudo, um no início e outro no 

final dos três meses de estudo. Momentos que consistiram no 

preenchimento da “Escala de Auto-eficácia de Broome para 

Exercícios da Musculatura do Pavimento Pélvico”. Esta 

avaliação teve como objectivo registar o comportamento das 

variáveis em estudo. Os instrumentos e procedimentos foram 

os mesmos nos dois momentos de avaliação e em todas as 

participantes.  
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2.4.2.2. Avaliação através da “Escala de Auto-

eficácia de Broome para Exercícios da Musculatura do 

Pavimento Pélvico” 

 

 A “Broome Pelvic Muscle Exercise Self-Efficacy 

Scale”, “Escala de Auto-eficácia de Broome para Exercícios 

da Musculatura do Pavimento Pélvico” é um instrumento de 

medida que permite ao obter conhecimento acerca da crença 

do indivíduo face à sua própria performance e aos resultados 

obtidos com o treino dos músculos do Pavimento Pélvico, 

como forma de tratamento e de prevenção de perdas de urina 

indesejáveis. Esta escala foi adaptada e validada par a 

população portuguesa por Branquinho, Marques, & Robalo 

em 2007 
(15)

. 

 É um instrumento de auto preenchimento para o 

utente que descreve diferentes situações relacionadas com a 

perda de urina (Anexo II). Este divide-se em duas partes, 

sendo constituído por 23 itens. Em cada item (1-14) da parte 

A, os utentes indicam o nível de confiança que sentem ao 

realizar aquela actividade sem que ocorram perdas de urina. 

Na parte B (itens 1- 9), os utentes indicam o nível de 

confiança que sentem que ao realizar aquela actividade 

previnem as perdas de urina 
(13)

. A escala usada numa das 

suas partes ou nas duas partes varia de 0 (nada confiante) a 

100 (muito confiante), reflectindo esta pontuação o nível de 

confiança dos utentes. Quando o score é superior a 66 os 

utentes têm uma elevada auto-eficácia, scores entre 33 e 66 

significam auto-eficácia moderada e scores abaixo de 33 são 

indicadores de baixa auto-eficácia. Finalmente é obtido um 
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score final destas duas partes (A+B) sendo que, quanto maior 

o valor obtido, maior o nível de auto-eficácia dos utentes, 

considerando-se os mesmos valores de score de referência 

para as duas sub-escalas.
 (15)

. 

 

 Análise Estatística 

 

 Na descrição e caracterização da amostra foram 

utilizadas medidas de tendência central (média) e medidas de 

dispersão (desvio padrão), em torno da estatística de 

tendência central. Foram apresentadas tabelas de frequências 

(Descriptive Statistics) 
(49)

. 

Para comparar grupos foram utilizadas tabelas e 

gráficos elaborados em Excel. 

 Como este é um estudo piloto, descritivo de carácter 

exploratório, com uma amostra muito reduzida, não se 

justifica a recorrência à inferência estatística (através do 

programa SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences, 

versão 17.0), tendo sido esta utilizada apenas na 

caracterização da amostra. A restante análise foi feita de uma 

forma descritiva e pormenorizada. 
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Capítulo 3 

 

Resultados 

 

 Iniciamos a apresentação dos resultados com a 

caracterização da amostra e depois será feita uma análise do 

GE na Observação Inicial (Base Line I (O1)) e na Observação 

Pós-intervenção (após 3 meses (O2)), assim como do GC na 

Observação Inicial (Base Line I (O1)) e na Observação Pós-

intervenção (após 3 meses (O2)). Será também feita uma 

observação das diferenças entre as médias dos dois grupos 

nas Observações Inicias e nas Pós-intervenções. 

 

Caracterização da Amostra 

 

 Na caracterização da amostra em ambos os grupos 

foram analisadas as variáveis Idade, IMC, Menopausa e IUE 

(Ver Quadro 1). 

A variável idade apresenta uma ligeira diferença nos dois 

grupos (média de 49,5 no GC e de 54 no GE), isto permite-

nos concluir a existência de homogeneidade entre os grupos, 

relativamente à idade, sendo os grupos comparáveis.  
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Tabela 1. Caracterização da Amostra e sua distribuição pelos 

Grupos de Controle e Experimental 

 

Grupo 

Controle 

(n=4) 

Grupo 

Experimental 

(n=4) 

Amostra 

Total 

(n=8) 

Idade 

(média±DP) 

Min – Máx 

(anos) 

49,5±12,9 

29-65 

54,0±19,4 

26-73 

51,8±17,8 

26-73 

IMC (média ± 

DP) 

Min – Máx 

24,5±1,6 

23,1-26,5 

30,9±4,3 

26,9-35,5 

27,7±4,6 

23,1-35,5 

Menopausa 2 1 3 

Incontinência 

Urinária de 

Esforço 

4 4 8 

DP – Desvio-Padrão 

 

Em relação à variável IMC, já existem diferenças mais 

visíveis (média de 24,5 no GC e de 30,9 no GE), existindo já 

alguma diferença entre os dois grupos, no GC os indivíduos 

em média apresentam valores de IMC considerados dentro 
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dos normais, enquanto no GE os valores são considerados 

acima dos normais (sobrepeso e obesidade).  

Obtivemos também informações sobre a variável 

Menopausa, onde podemos verificar que no GE uma das 

mulheres já se encontrava nesta fase e no GC tivemos duas 

mulheres que já apresentam esta condição, havendo uma 

ligeira diferença entre os dois grupos no que respeita a esta 

variável. Todas as mulheres, quer do GE quer do GC 

reuniram os critérios de inclusão para ser considerado que 

sofriam de IUE. 

 Todos os elementos cumpriram os três meses de 

aulas sem faltas, à excepção de uma participante que faltou a 

uma aula, em três meses de aulas com uma frequência 

semanal de duas vezes. Procurámos ter uma amostra mais 

alargada, mas num meio social muito pequeno como o nosso 

(Velas, S. Jorge) não foi possível em tempo útil ter mais 

mulheres que reunissem os critérios de inclusão e que 

simultaneamente estivessem disponíveis para o estudo. 

 

 Resultados do GE na Observação Inicial (Base 

Line I (O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 

meses (O2)) 

 

 Na tabela 2 estão representados os scores obtidos 

pelas quatro mulheres do GE, em cada uma das partes da 

escala aplicada e na sua totalidade e nas duas avaliações 

realizadas: antes e depois da aplicação do programa. No 

quadro 3 encontramos os ganhos totais do mesmo grupo de 

mulheres, após a aplicação do programa. Podemos verificar 
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que a média do score total grupo antes da intervenção era de 

87,1 e que passou após os três meses do programa para 141. 

 

Tabela 2. Tabela dos Resultados GE na Observação Inicial 

(Base Line I (O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 

meses (O2)) 

GE 

(scores) 

Parte 

A 

(O1) 

Parte 

B 

(O1) 

Score 

Total 

(O1) 

Parte 

A 

(O2) 

Parte 

B 

(O2) 

Score 

Total 

(O2) 

Indivíduo 

1 
17,1 22,2 39,3 75 68,8 143,8 

Indivíduo 

2 
37,8 33,3 71,1 59,8 55,5 115,3 

Indivíduo 

3 
65,7 55,5 121,2 80,7 68,8 149,5 

Indivíduo 

4 
69,2 47,7 116,9 86,4 68,8 155,2 

Média ± 

DP 

47,5± 

24,6 

40,8± 

14,8 

87,1± 

39.1 

75,5± 

11,4 

65,5± 

6,7 

141± 

17,7 

  

 Na tabela 3., verificamos que o sujeito 1 foi o que 

reconheceu um maior ganho na sua percepção de auto-

eficácia (265,9%), tendo sido também o elemento com um 

score inicial mais baixo (39,3). A média dos ganhos após a 

intervenção foi de 53,8 (96,1%). 
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Tabela 3. Tabela dos Ganhos Totais (soma da parte A e da 

parte B) no GE (Diferenças na Observação Inicial (Base Line I 

(O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 meses (O2))) 

 

GE 

(scores) 

Score 

Total(O1) 

Score 

Total(O2) 

Ganhos 

(O2 - O1) 
Ganhos (%) 

Indivíduo 

1 
39,3 143,8 104,5 265,9% 

Indivíduo 

2 
71,1 115,3 44,2 62,2% 

Indivíduo 

3 
121,2 149,5 28,3 23,4% 

Indivíduo 

4 
116,9 155,2 38,3 32,8% 

Média ± 

Desvio 

Padrão 

87,1±39.1 141±17,7 53,8±34,4 96,1%±114,4% 
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Gráfico 1. Resultados GE na Observação Inicial (Base Line I 

(O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 meses (O2))  

 

 Através da tabela e do gráfico acima apresentados 

para os scores por partes (parte A e parte B), pode verificar-se 

que tanto ao nível da parte A da “Escala de Auto-eficácia de 

Broome para Exercícios da Musculatura do Pavimento 

Pélvico” como da parte B existem aumentos dos scores em 

todos os indivíduos da Observação Inicial (Base Line I (O1)) 

para a Observação Pós-intervenção (após 3 meses (O2)). 

Apenas uma das quatro participantes apresenta na O1 uma 

auto-eficácia baixa (scores abaixo dos 33), a maioria já 

apresenta uma auto-eficácia moderada (scores entre os 33 e 

os 66), contudo em todos os indivíduos se registaram 

aumentos positivos da auto-eficácia, e a maioria dos 

indivíduos atingiram um nível elevado de auto-eficácia (scores 

acima dos 66). A excepção foi o sujeito 2. 

O aumento dos níveis dos scores aconteceu de 

forma homogénea e equilibrada ao longo de toda a escala e 

em todos os indivíduos. 
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Resultados do GC na Observação Inicial (Base 

Line I (O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 

meses (O2)) 

 

Na tabela 4 estão representados os scores obtidos 

pelas quatro mulheres do GC, em cada uma das partes da 

escala aplicada e na sua totalidade e nas duas avaliações 

realizadas: antes e depois da aplicação do programa. No 

quadro 4 não encontramos ganhos totais do mesmo grupo de 

mulheres, após a aplicação do programa. Podemos verificar 

que a média do score total grupo antes da intervenção era de 

95,8 e que após os três meses na O2 passou para 95,5, 

havendo até uma diminuição na média dos valores obtidos no 

GC. 

 

Tabela 4. Tabela dos Resultados GC na Observação Inicial 

(Base Line I (O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 

meses (O2)) 

 

GE 

(scores) 

Parte 

A 

(O1) 

Parte 

B 

(O1) 

Score 

Total 

(O1) 

Parte 

A 

(O2) 

Parte 

B 

(O2) 

Score 

Total 

(O2) 

Indivíduo 

1 
59,2 73,3 132,5 59,2 73,3 132,5 

Indivíduo 

2 
34,3 23,3 57,6 36,4 25,5 61,9 
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Indivíduo 

3 
60 45,5 105,5 60 40 100 

Indivíduo 

4 
50 37,7 87,7 50 37,7 87,7 

Média ± 

DP 

50,9± 

11,9 

45± 

21 

95,8± 

31,4 

51,4± 

11 

44,1± 

20,5 

95,5± 

29,3 

 

 

Na tabela 5., praticamente não se registaram ganhos 

após a intervenção, havendo um caso (indivíduo 3) em que os 

valores foram negativos (-5,2%). Apenas no indivíduo 2 se 

registaram ganhos na ordem dos 6,9%. 

 

Tabela 5. Tabela dos Ganhos Totais (soma da parte A 

e da parte B) no GC (Diferenças na Observação Inicial (Base 

Line I (O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 meses 

(O2)))  

 

GC (scores) 

Score 

Total 

(O1) 

Score 

Total 

(O2) 

Ganhos 

(O2 - O1) 

Ganhos 

(%) 

Indivíduo 1 132,5 132,5 0 0% 

Indivíduo 2 57,6 61,9 4 6,9 % 

Indivíduo 3 105,5 100 -5,5 -5,2% 
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Indivíduo 4 87,7 87,7 0 0% 

Média ± 

Desvio 

Padrão 

95,8± 

31,4 

95,5± 

29,3 

-0,4± 

3,9 

-0,4%±  

4,9% 

 

  

É de realçar que não houve diferenças/variações em 

dois dos quatro sujeitos (indivíduo 1 e indivíduo 4) e que 

outros dois tiveram apenas alterações ligeiras, o indivíduo 2 

sofreu uma alteração para cima e o indivíduo 3 sofreu uma 

alteração para baixo. 

 

 Gráfico 2. Resultados GC na Observação Inicial 

(Base Line I (O1)) e na Observação Pós-intervenção (após 3 

meses (O2)) 
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Através da tabela e do gráfico acima apresentados 

pode verificar-se que tanto ao nível da parte A da “Escala de 

Auto-eficácia de Broome para Exercícios da Musculatura do 

Pavimento Pélvico” como da parte B, a taxa de alteração dos 

scores em todos os indivíduos da Observação Inicial (Base 

Line I (O1)) para a Observação Pós-intervenção (após 3 

meses (O2)) é pequena ou quase inexistente. Á semelhança 

do GE, nem todos os indivíduos apresentam na O1 uma auto-

eficácia baixa (scores abaixo dos 33), a maioria já apresenta 

uma auto-eficácia moderada (socres entre os 33 e os 66), 

contudo todos os indivíduos mantiveram os seus scores 

praticamente inalterados ou com diferenças ligeiras, entre a 

observação inicial e a observação pós-intervenção e há 

mesmo o indivíduo 3 que apresenta scores inferiores na parte 

B da O2. 

 

Resultados dos ganhos em termos absolutos e 

percentuais do GE e GC  

 

Pode-se verificar que no gráfico 3 abaixo, no GE 

registaram-se ganhos em todos os indivíduos destacando-se 

o Indivíduo 1 com ganhos absolutos de 104,5. Estes valores 

estão em oposição ao GC em que apenas o Indivíduo 2 

obteve alguns ganhos (4), o Indivíduo 3 obteve valores 

negativos (-5,5). 
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Gráfico 3. Ganhos em Termos Absolutos do GE e GC 

 

 

 

Gráfico 4. Ganhos em Termos Percentuais do GE e 

GC 

 

Como se pode verificar através da observação do 

gráfico anterior, no GE registaram-se ganhos em todos os 

indivíduos destacando-se o Indivíduo 1 com ganhos de 
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265,9%. Estes valores estão em oposição ao GC em que 

apenas o Indivíduo 2 obteve ganhos (6,9%), o Indivíduo 3 

obteve valores negativos (-5,2%) havendo um decréscimo na 

sua auto-eficácia em termos do controlo da musculatura do 

Pavimento Pélvico e os restantes dois indivíduos mantiveram 

os seus valores inalterados não se registando nenhum ganho. 

 

 

Resultados do GC e GE nas Observações Iniciais 

(Base Line I (O1)), nas Observações Pós-intervenção 

(após 3 meses (O2)) e nos Ganhos com a Média das 

Idades e do IMC 

 

Após a observação das tabelas anteriores, podemos 

verificar que mesmo com uma idade (54,0) e um IMC (30,9 - 

sobrepeso e obesidade) médios mais elevados, o GE 

conseguiu scores finais e ganhos bastante mais elevados do 

que o GC. 

 

 

Resultados do GC e GE nas Observações Iniciais 

(Base Line I (O1)) e nas Observações Pós-intervenção 

(após 3 meses (O2)) 

 

No início do estudo o GC apresentava uma média de 

95,8 numa soma das 2 subescalas (parte A + parte B), 

enquanto o GE apresentava uma média de 87,1 para a 

mesma variável, estando assim os valores do GC um pouco 

mais elevados (8,4/200 o que corresponde um nível de 
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baseline de 4,2% superior) do que os do GE neste nível inicial 

do estudo. Contudo nas Observações Pós-intervenção, 

enquanto o GC manteve os seus valores médios (95,5), o GE 

subiu para valores na ordem dos 141. No GE registou-se uma 

variação média de 53,8, o que equivale a uma variação de 

61,9%. Contudo o ganho do sujeito 1 aumenta muito a média 

e causa um DP muito elevado. Se verificarmos a média dos 

sujeitos 2, 3 e 4 do GE, a média dos ganhos seria bastante 

mais baixa (36,9%). Em amostras muito reduzidas como esta, 

um sujeito com valores muito diferentes dos restantes 

provoca este tipo de resultados, o que é uma das limitações 

do presente estudo pela dimensão reduzida da amostra. No 

entanto a diferença continua a ser nítida relativamente aos 

dois grupos, havendo uma clara melhoria dos níveis de auto-

eficácia do GE, sujeito ao programa do MP. 
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Capítulo 4 

 

Discussão dos Resultados 

 

 Durante os três meses de intervenção, as mulheres 

que participaram no estudo mostraram-se motivadas e 

participativas. Nenhuma mulher desistiu ou foi excluída do 

estudo durante o tempo em que este decorreu. Registou-se 

assim uma percentagem de adesão de 100% (embora a 

amostra tenha uma dimensão reduzida), que se encontra de 

acordo com outros estudos prévios que registaram taxas de 

adesão entre 81% a 100% a um programa de três a seis 

meses de tratamento 
(12, 52)

. 

 A idade, o IMC e a Menopausa foram as variáveis em 

que os dois grupos não foram totalmente homogéneos, 

contudo na idade as diferenças não foram elevadas (média de 

49,50 no GE e de 54 no GC). No IMC já se registaram 

diferenças maiores (média de 24,52 no GC e de 30, 95 no 

GE), ou seja enquanto no GC de controlo existem mais 

valores normais de IMC, no GE os valores apontam para 

sobrepeso e obesidade ligeira. Face a estes valores de IMC é 

de realçar que no GE mesmo apresentando peso superior ao 

que seria o ideal, todos os indivíduos sofreram alterações 

positivas na escala de auto-eficácia. Em relação à 

Menopausa temos um número superior no GC (2), contudo é 

uma diferença de valores ligeira, que não deverá apresentar 

grande impacto nos resultados finais. 

 Foi possível verificar através da observação dos 

resultados obtidos, que o programa de treino do MP foi eficaz 
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em termos do aumento da auto-eficácia em todas as 

mulheres que foram sujeitas aos três meses de intervenção. 

Todos os indivíduos do GE sofreram ganhos (média de 53,8, 

numa percentagem de 96,1%), ao contrário do GC, no qual 

não se registaram ganhos (média de -0,4, numa percentagem 

de -0,4%). Estes resultados estão em concordância com 

estudos anteriores 
(11, 14, 9, 10, 27, 28, 30, 47, 50, 51)

, que mostram que 

os exercícios de contracção voluntária do Pavimento Pélvico 

possuem muitos benefícios, como por exemplo a melhora da 

percepção e da consciência corporal da região pélvica, o 

aumento da vascularização na região pélvica, o aumento da 

tonicidade e da força da musculatura do Pavimento Pélvico 

(associado a este trabalho, ao contrair a musculatura do 

Pavimento Pélvico de forma muito significativa, mantém-se 

este grupo muscular fortalecido, evitando-se assim, uma 

diversidade de problemas físicos que podem ocorrer nos 

períodos mais avançados da vida, devido ao enfraquecimento 

destes músculos). Estes estudos 
(11, 14, 9, 10, 27, 28, 30, 47, 50, 51)

 

mostram que muitas pessoas que treinaram intensivamente 

conseguiram manter uma boa contracção do Pavimento 

Pélvico durante meses ou até mesmo anos.  

 Na análise dos resultados obtidos, após os três 

meses de intervenção com o programa de exercícios do MP, 

todas as mulheres melhoraram os seus níveis de auto-

eficácia, o que indicia que o exercício tem um impacto 

benéfico no estado de saúde das mulheres com IU 
(57,58)

. O 

aumento dos valores de prevalência e incidência da IU, o 

crescente impacto que se tem vindo a verificar sobre a 

qualidade de vida das mulheres afectadas e dos seus 
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familiares, o aumento do número de problemas de saúde 

associados a esta condição, bem como as crescentes 

implicações financeiras que se têm vindo a verificar, tanto 

para as utentes, como para os serviços de saúde, constituem 

graves consequências da Incontinência Urinária. Por todos os 

aspectos referenciados, são vários os autores 
(2, 13, 19, 23, 52, 55)

 

que reconhecem a necessidade dos profissionais de saúde 

desenvolverem intervenções preventivas, a fim de melhorar 

esta situação. Por todos estes aspectos, os exercícios do MP 

parecem ter sido na amostra em estudo, apesar da sua 

reduzida dimensão, um factor eficaz que contribuiu no 

tratamento da IUE, ou pelo menos na percepção da auto-

eficácia para lidar com esta condição.  

 Verificou-se através da análise dos resultados 

obtidos que o GC não obteve melhoras nos seus níveis de 

auto-eficácia, tendo sido obtidos valores semelhantes na O1 e 

na O2, ao contrário do GE que subiu os seus valores de auto-

eficácia da O1 para a O2. Comparando estes resultados com 

os do GE, pode inferir-se que o treino com exercícios do MP 

apresenta resultados positivos ao nível da auto-eficácia em 

mulheres com IUE, relativamente a uma mesma população 

que não pratica o MP. Um exemplo de concordância foi um 

estudo de quatro semanas, feito por Touch et al. (1988), cujo 

propósito foi investigar o efeito dos exercícios para a 

musculatura do pavimento pélvico em catorze mulheres com 

IUE, com idades compreendidas entre os 33 e os 67 anos, 

concluiu que o programa de exercícios a curto prazo produziu 

alterações positivas no controlo das perdas de urina nas 

mulheres com IUE 
(59)

. 
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 As mulheres do GE obtém assim uma melhoria no 

controle da sua musculatura pélvica em relação às mulheres 

do GC, o que lhes permitiu melhorar o seu desempenho nas 

suas actividades do quotidiano, actividades referidas pelos 

itens da “Escala de Auto-eficácia de Broome para Exercícios 

da Musculatura do Pavimento Pélvico”. Na interpretação dos 

resultados as mulheres do GE que apresentavam limitações 

nas actividades da “Escala de Auto-eficácia de Broome para 

Exercícios da Musculatura do Pavimento Pélvico”, diminuíram 

essas limitações em relação às mulheres do GC que não 

apresentaram melhora nas suas limitações. Um outro 

exemplo em que também se verificaram alterações positivas 

no controlo das perdas de urina e na força da musculatura do 

Pavimento Pélvico, foi um estudo feito por Finckenhagen et al, 

(1998), que mostraram que um programa de fortalecimento da 

musculatura do pavimento pélvico de seis meses resultou na 

cura ou melhora de 67% das pacientes 
(26). 

Outro estudo feito 

por Hay-Smith & Dumoulin (2006), que contou com a 

participação de quatrocentas e três mulheres e cujo objectivo 

era determinar os efeitos do treino dos músculos do 

pavimento pélvico em mulheres com incontinência urinária em 

comparação com nenhum tipo de treino ou tratamento, 

concluiu que em geral a revisão oferece algum suporte para a 

recomendação de que os exercícios de treino da musculatura 

do pavimento pélvico, devem ser incluídos no tratamento da 

IU 
(23)

. 

 Entre as limitações facilmente perceptíveis neste 

estudo e já referidas atrás incluem-se a dimensão muito 

reduzida da amostra, sendo um estudo piloto descritivo de 
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carácter exploratório que não permite a utilização de 

inferência estatística no tratamento dos dados (validade 

externa comprometida). Futuras investigações devem incluir 

uma amostra mais alargada e/ou significativa e se possível 

acompanhadas durante mais tempo. 

A utilização de uma escala que embora validada para 

a população portuguesa é de carácter subjectivo, 

impossibilitando uma medição objectiva dos resultados, pois 

são os indivíduos em estudo que fazem a sua própria 

avaliação. Futuras investigações devem possuir formas de 

medição objectiva do ganho da força muscular, utilizando 

métodos mais sofisticados e técnicas mais adequadas, como 

por exemplo perineômetros, aparelhos de biofeedback, cones 

vaginais e electromiografia de superfície. 

  Existe também falta de objectividade na medida da 

função muscular, a qual não é possível de ser mensurada, 

pois este estudo é feito através de uma escala de auto-

eficácia preenchida pelo próprio individuo e na qual não 

existem formas de medir o ganho muscular, apenas é 

possível registar os níveis de auto-eficácia em relação a 

actividades que envolvem a participação da musculatura do 

Pavimento Pélvico e não da sua força, sendo esta uma 

análise subjectiva. Pode também incluir-se nestas limitações a 

ausência de um reforço que pudesse acompanhar o MP, 

como por exemplo a execução de algum tipo de tratamento 

que pudesse ser feito em casa pelo participante e que 

actuasse como complemento ao treino do MP. 

É importante na continuação deste tipo de treino ao 

longo do tempo, desenvolvendo estratégias que motivem as 
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mulheres a não desistir e a dar continuidade ao treino, pois só 

assim os benefícios se manterão ou atingirão níveis ainda 

mais satisfatórios. Seria necessário incluir um período de 

seguimento das participantes para avaliar e testar este 

pressuposto, o que não se verificou neste estudo. 

 Não existe actualmente um protocolo de exercícios 

específicos no tratamento da IUE. Sendo assim, em futuras 

investigações torna-se necessário determinar a intensidade, 

frequência e duração ideais deste tipo de treino para os MPP. 

Na amostra existem também diferenças individuais, 

nomeadamente ao nível da idade que podem requerer a 

utilização de diferentes protocolos de treino.  

 As limitações referidas acima, permitem aos leitores 

desta investigação e a futuros investigadores uma reflexão 

sobre os resultados obtidos e sobre as linhas de orientação a 

seguir numa futura investigação nesta área. Numa futura 

investigação seria interessante procurar saber se os 

resultados se mantém com o tempo, mesmo depois dos 

alunos terem deixado de realizar o programa de treino do MP, 

com o objectivo de tentar saber se houve uma mudança de 

comportamentos e se os indivíduos integraram estas novas 

rotinas na sua vida diária. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

 

 Esta investigação permite concluir que o programa 

de Treino do Método Pilates foi eficaz num grupo reduzido de 

quatro mulheres com IUE, em termos do aumento dos scores 

de auto-eficácia medidos pela “Escala de Auto-eficácia de 

Broome para Exercícios da Musculatura do Pavimento 

Pélvico”, num período de três meses, mesmo em mulheres 

com um IMC médio mais elevado. 

 Observando os objectivos e os resultados obtidos no 

final do período de treino, observamos que o MP conduz as 

modificações positivas ao nível da auto-eficácia nas mulheres 

do GE. 

 Podemos concluir que o programa de treino do MP 

permite um incremento na auto-eficácia, resultante de uma 

melhora da qualidade de vida nas tarefas do quotidiano das 

mulheres com IUE sujeitas ao programa de treino. Foi 

também possível avaliar a percepção subjectiva da melhora 

em relação aos resultados nos dois grupos (GE e GC). Sendo 

assim um programa de treino de exercícios do fortalecimento 

dos MPP, deve ser incluído no tratamento das mulheres com 

IUE, como umas das primeiras abordagens no combate da 

IUE e que se for introduzido logo no início da doença pode ser 

uma boa estratégia no combate a IUE ligeira e moderada, 

melhorando o nível de vida do paciente e atrasando ou 

evitando possíveis cirurgias.  

 Contudo estes resultados devem ser lidos com as 

reservas inerentes à dimensão reduzida da amostra com 
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impossibilidade de generalizar os resultados e com a 

aplicação de um instrumento de auto-resposta que mede 

apenas de forma subjectiva a auto-eficácia, pelo que 

recomendamos a continuação de futuros estudos mais 

abrangentes sobre o tema, quer na dimensão da amostra, 

quer nos instrumentos de medida a utilizar e num maior 

tempo de seguimento. 
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Faculdade de Motricidade Humana 

------- 

Mestrado em Ciências da Fisioterapia 

------- 

“O Método Pilates e os seus Efeitos em Termos de Auto-

eficácia na Musculatura do Pavimento Pélvico em Mulheres 

com Incontinênica Urinária de Esforço” 

 

Critérios de Inclusão para a Amostra: 

- Apresenta sintomas de Incontinência Urinária de Esforço 

(“perda involuntária de urina durante actividades físicas em 

que a pressão intra-abdominal é elevada”, como por exemplo 

o espirro, a tosse, o riso, o salto ou o levantar de pesos, estas 

perdas podem ser moderadas ou apenas em quantidades 

mínimas)? (faça um círculo à volta do item que lhe 

corresponder)      

Sim                  Não 

- Sexo: (faça um círculo à volta do item que lhe corresponder)      

Feminino                  Masculino 

- Já foi submetido a algum tipo de cirurgia aos orgãos do 

Pavimento Pélvico? (faça um círculo à volta do item que lhe 

corresponder) 

Sim                  Não 
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- Está grávida? (faça um círculo à volta do item que lhe 

corresponder) 

Sim                  Não 

- Já praticou Pilates? (faça um círculo à volta do item que lhe 

corresponder) 

Sim                  Não 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, ............................................................................., 

declaro que faço voluntariamente parte do estudo 

subordinado ao tema “O Método Pilates e os seus Efeitos em 

Termos de Auto-Eficácia na Musculatura do Pavimento 

Pélvico em Mulheres com Incontinência Urinária de Esforço”, 

após ter sido informado(a) e esclarecido(a) acerca deste, bem 

como do seu anonimato. Fui também informado(a) do direito 

de recusa em participar no estudo, sem sofrer qualquer tipo 

de retaliação no futuro.    

Este estudo, a realizar no Concelho de Velas, na Ilha 

de São Jorge, faz parte integrante da Tese de Mestrado em 

Ciências da Fisioterapia da Faculdade de Motricidade 

Humana, de Vanda Cláudia da Silveira Soares.  

 

Velas,  ..... de .............................. de 2010 

 

 

      

(Assinatura) 
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