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Introdução: Durante a gestação a musculatura do assoalho pélvico (MAP) sofre influência da sobrecarga, alterações 

biomecânicas e ações hormonais. Muito se discute sobre o efeito da prática de exercícios físicos durante a gestação 

sobre a MAP, sendo assim há autores que verificaram que o exercício físico melhora a função da MAP enquanto outros 

encontraram que o exercício físico pode prejudicar a função desta musculatura por promover uma maior sobrecarga. 

Objetivo: Investigar se a prática de exercício físico altera a função da musculatura do assoalho pélvico e se auxilia na 

redução da incontinência urinária de esforço em primigestas no terceiro trimestre gestacional. Métodos: Estudo 

transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 42676815.2.0000.5504). Participaram 168 primigestas 

com idade média de 29.9 anos (±5.1), idade gestacional média de 230 dias (±9.2) e média no índice de massa corporal 

de 24(±4) kg/m2. Realizou-se inicialmente uma anamnese na qual foram incluídas as seguintes questões: “Você pratica 

exercícios físicos?”, quando respondido que “sim” eram questionados sobre a modalidade e a frequência semanal, e 

“Durante a gestação você apresentou algum episódio de perda urinária aos esforços?”. Posteriormente foi realizado 

avaliação da MAP por meio da palpação digital, graduada pela escala de Oxford modificada. Os dados foram tabulados 

no Excel e a associação entre as variáveis foi analisada por meio do teste Qui-Quadrado, adotou-se nível de 

significância de 5%. Resultados: Das 168 primigestas, 103 (61.3%) relataram praticar exercício físico durante a 

gestação e 43 (41.7%) praticaram mais de uma modalidade. Foram mencionadas 14 modalidades sendo as mais 

comuns: Pilates, caminhada e hidroginástica. A maioria (67%) relatou frequência de prática de exercício físico de 1-2 

vezes por semana. A perda urinária ao esforço durante a gestação foi relatada por 91 (54.2%) gestantes, destas 58 

(56%) realizavam exercícios físicos. Entre as primigestas que não não realizaram exercícios físicos, 34 (38.2%) 

apresentaram função do assoalho pélvico grau 1 ou 2; 19 (32.8%) grau 3 e 12 (57.1%) grau 4 ou 5 e dentre as que 

realizaram exercícios físicos, 55 (61.8%) apresentaram função grau 1 ou 2; 39 (67.2%) grau 3 e 9 (42.2%) grau 4 ou 

5.Não houve associação significativa entre a prática de exercício físico e a ocorrência de perda urinária (p=0.48), e a 

prática de exercício físico e a palpação vaginal (p=0.14).Conclusão: Não houve associação entre a prática de exercício 

físico durante a gestação em relação à perda urinária e função da musculatura do assoalho pélvico.


