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 Introdução. A incontinência urinária de esforço (IUE) é a perda involuntária de urina ocasionada, principalmente, 
pela diminuição da força dos músculos do assoalho pélvico (MAP), quando associada a um estresse físico que aumenta 
a pressão intra-abdominal, como tosse, espirro ou agachamento. A incidência da perda urinária aumenta com o avanço 
da idade, devido a diminuição das respostas fisiológicas decorrentes do envelhecimento, provocando às portadoras 
constrangimentos e, consequentemente, diminuição da sua autoestima, o que afeta diretamente sua qualidade de vida. 
Objetivos. Analisar modificações na qualidade de vida de pacientes com IUE após tratamento com cinesioterapia 
perineal. Método. Foi realizado um estudo de revisão das evidências científicas no período de fevereiro e março de 
2016. Foram incluídos artigos disponíveis nas bases de dados do PubMed, Bireme e Scielo, publicados entre 2011 e 
2016, nos idiomas inglês, espanhol e português, recrutados através dos seguintes descritores: “urinary incontinence, 
stress”; “exercise therapy”; “quality of life”. Foram excluídos estudos de amostras com pacientes masculinos, que trata-
vam também de outros tipos de incontinências e utilizavam eletroestimulação e/ou cirurgias em seus tratamentos. 
Resultados. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, o estudo obteve 15 artigos para serem analisados. As 
evidências recomendam que mulheres com sintomas de IUE sejam tratadas, prioritariamente, com exercícios para os 
MAP, mudança no estilo de vida e treinamento vesical, antes da intervenção farmacológica ou cirúrgica. A cinesiotera-
pia perineal é considerada padrão-ouro no tratamento, por aumentar o recrutamento das fibras tipos I e II e estimular 
a função da contração simultânea do diafragma pélvico, evitando a perda de urina. Os estudos mostram significante 
diminuição dos sintomas, em 56 a 95% dos casos, quando o período de tratamento é de, no mínimo, três meses. A 
efetividade também mostra correlação positiva quando há boa compreensão dos comandos dados pelo fisioterapeuta 
e conscientização da localização dos MAP, bem como, a aceitação, motivação e incorporação dos exercícios de con-
tração às atividades do dia a dia. Maior controle urinário e menos preocupação com eventuais episódios de perda, reduz 
as restrições aos mínimos esforços e proporciona maior sociabilização das pacientes, melhorando, diretamente, a sua 
qualidade de vida. Conclusão. A cinesioterapia perineal tem efetividade clínica comprovada no tratamento da IUE, 
proporcionando o retorno das pacientes às atividades habituais, ao convívio social e, consequentemente, melhora de 
sua qualidade de vida.
.
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