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Introdução: Estima-se que cerca de 30% das mulheres não possuem capacidade de contrair voluntariamente os 

músculos do assoalho pélvico (MAP). A incapacidade de contraí-los inviabiliza o treinamento dos MAP que representa 

um tratamento de primeira linha da incontinência urinária em mulheres. 

Objetivo: Descrever o protocolo de um ensaio clínico randomizado cujo objetivo primário é avaliar clinicamente a eficácia 

da eletroestimulação endovaginal em proporcionar a contração voluntária correta dos MAP em mulheres. 

Métodos: O planejamento e a descrição do protocolo deste ensaio clínico randomizado e controlado foram apresentados 

nos resultados de acordo com a sequência dos itens constantes na plataforma https://clinicaltrials.gov. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisas do HC-FMRP. CAAE-73055317.8.0000.5440 e registrado no 

Clinical trials-NCT03319095. Este projeto foi contemplado com auxílio pesquisa FAPESP-2016/24570-9. 

Resultados: Estima-se incluir 135 participantes que serão recrutadas no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP). A randomização das participantes será simples e feita por 

meio de uma lista computacional de números aleatórios. A investigadora principal e a avaliadora estarão cegas em 

relação à alocação das participantes nos grupos. O ensaio terá dois braços: G1 que receberá somente instruções 

verbais sobre anatomia e função dos MAP na primeira avaliação e G2 que receberá eletroestimulação (EE) endovaginal 

(Dualpex Quark®), corrente bifásica, 50 Hz, 200 microssegundos, 5 segundos (Ton), 10 segundos (Toff), intensidade de 

acordo com a sensibilidade da participante, 20 minutos, 1x por semana durante 8 semanas. Nos últimos 10 minutos de 

EE será solicitada a realização de contrações voluntárias. O desfecho primário será avaliado utilizando-se palpação 

vaginal. Será considerada capaz de contrair os MAP participantes que apresentarem escore &#8805; 2 na Escala de 



Oxford Modificada (EOM). O desfecho secundário será mensurado através do questionário ICIQ-SF. Serão incluídas no 

estudo mulheres incapazes de contrair os MAP (&#8804;1 EOM), acima de 40 anos, que consentirem em participar do 

estudo. Para análise entre os grupos será utilizado um modelo linear de efeitos mistos. Para verificar a associação entre 

as variáveis categóricas será utilizado o teste exato de Fisher, e a quantificação desta associação será mensurada por 

modelos de regressão logística. Em todas as análises o nível de significância adotado será p<0,05. Será realizada 

análise por intenção de tratar e por protocolo. 

Conclusão: O protocolo deste ensaio clínico foi detalhadamente planejado, descrito e prospectivamente registrado. 

Descritores: Fisioterapia; Diafragma da Pelve; Mulheres.


