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Introdução: Uma postura adequada do segmento lombo-pélvica pode influenciar a ativação dos músculos 
do assoalho pélvico, fazendo deste um fator que contribui para a continência urinária. Objetivo: Descrever 
a postura pélvica e força muscular dos músculos do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária. 
Metodologia: Estudo transversal, composto por mulheres com incontinência urinária de esforço. Excluídos 
distúrbios congênitos, gestantes, obesos e/ou cirurgia ortopédica. Foi realizado Pad Test de 1 hora, para quan-
tificar em gramas a perda urinária e uma avaliação da função muscular perineal. Foram marcados os pontos 
anatômicos: espinha ilíaca anterossuperior, espinha ilíaca posterosuperior e sínfise púbica. A câmera fotográfica 
disposta à 3m da participante, sobre um tripé nivelado a uma altura equivalente à metade da estatura. Análise 
foi através Software para Avaliação Postural SAPO. Está pesquisa está de acordo com as orientações e exigên-
cias da Resolução nº 466/12 da Comissão da Escola Baiana de Medicina e saúde humana Ética e Pesquisa do 
(CAAE: 35038914.3.0000.5544). Resultados: A amostra foi composta por 9 mulheres com uma idade média 
de 48 ± 8. 4 (44%) tiveram a constipação (critério de Roma III) e 6 (66%) o parto vaginal. O grau de força mus-
cular médio 3 (3-4) e a média em gramas de perda de urina foi de 5 ± 2,6. Quando analisado o alinhamento 
horizontal da pelve nas vistas direito e esquerda, todos os participantes tiveram uma tendência a anteversão da 
pelve com média -16,9 ± 4.2 na vista lateral direita e -16,3 ± 4,5, no lado esquerdo. E o ângulo traçada entre o 
púbis e a espinha ilíaca anterior superior, que estabelece a nutação e contranutação, com uma média de 101,9 ± 
7,7 do anel pélvico superior. Conclusão: Houve uma predominância de anteversão da pelve e força muscular 
diminuída em mulheres com incontinência urinária de esforço.
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