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INTRODUÇÃO: Segundo o International Continence Society (ICS) a Síndrome da Bexiga Hiperativa (BH) é definida 

como uma condição de urgência miccional, geralmente acompanhada de aumento da frequência urinária e noctúria, que 

pode vir associada à perda urinária1. Atualmente existe um consenso mundial de que o treinamento supervisionado dos 

músculos do assoalho pélvico (MAP) deva ser oferecido como terapia de primeira linha para as mulheres de todas as 

idades, com sintomas de BH e Incontinência Urinária de Urgência2. 

OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito de um protocolo de treinamento dos MAP em 

mulheres com sintomas da BH.

MÉTODO: O estudo foi realizado na Clínica de Fisioterapia da PUC Minas. O protocolo de TMAP foi aplicado em duas 

mulheres (DGJ- paciente I e MCON- paciente II) com sintomas de bexiga hiperativa com idade média de 45 anos. Na 

avaliação foi utilizado o diário miccional de 24 horas para analisar a urgência, frequência, noctúria, volume médio e a 

capacidade funcional média das participantes. Foi utilizado também o questionário ICIQ-OAB e a percepção global de 

melhora pós-tratamento (PGI-I). A intervenção consistiu em um protocolo composto por exercícios para treinamento dos 

MAP supervisionados e domiciliares. O protocolo ambulatorial supervisionado foi aplicado durante 24 sessões, com 2 

sessões semanais, totalizando 12 semanas de treinamento. Os exercícios supervisionados foram realizados em três 

posturas diferentes. O número de repetições e o tempo de sustentação foi calculado a partir da avaliação funcional dos 

MAP. Foi orientado um protocolo de TMAP domiciliar através de um folder com a descrição detalhada do exercício que 

foi realizado três vezes por semana, em dias alternados ao protocolo supervisionado.

A proposta da pesquisa foi autorizada, seguindo preceitos éticos e legais (N.º do Parecer CAAE: 69903517900005137) 



pelo Comitê de ética e pesquisa da PUC Minas.

RESULTADOS: Foi observado uma redução da urgência, representando uma melhora de 80% na paciente I e 42% na 

paciente II. Na análise do questinário ICIQ OAB houve redução dos escores de 5 para 1 e na paciente II de 11 para 6, 

demonstrando redução dos sintomas da BH e melhora no impacto dos sintomas, apesar da paciente I ter apresentado 

uma redução do VM e CFM final. A PGI-I pós tratamento na paciente I foi muito melhor e na paciente II extremamente 

melhor. 

CONCLUSÃO: O protocolo de treinamento dos MAP mostrou redução dos sintomas da BH.
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