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Introdução. Reconhecida como problema de saúde pública, tendo em vista o grande impacto social, psicológico e 
econômico na vida daqueles que sofrem dessa patologia, a Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é caracterizada pela 
perda involuntária de urina aos esforços. É uma patologia subestimada pela população, que a considera conseqüência 
natural do processo de envelhecimento, e por falta de informações em relação à existência de tratamento, não o procu-
ra. A fisioterapia visa o fortalecimento da musculatura pélvica, auxiliando na continência miccional, é de baixo custo, se-
gura e eficaz. Objetivos. Comparar o Treinamento Muscular do Assoalho pélvico e o método Pilates como propostas 
de intervenção no tratamento de Incontinência Urinária de Esforço. Método. Foram atendidas 13 pacientes do sexo 
feminino diagnosticada com IUE e idade superior a 18 anos, encaminhadas pelo serviço de Ginecologia do Hospital 
Universitário Francisca Mendes, localizada na cidade de Manaus/AM, aonde era realizado as avaliações e a reabili-
tação. O presente estudo foi realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
Amazonas, parecer número 542810. Após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as pacientes eram 
divididas aleatoriamente em dois grupos, um tratado através do Treinamento muscular do Assoalho Pélvico (TMAP) 
e outro através de um protocolo baseado em exercícios do método Pilates; passava por uma avaliação aonde eram 
coletados dados pessoais, histórico uroginecológico, aplicação de um questionário de qualidade de vida (International 
Consultation on Incontinence Questionnaire – Short From - ICIQ-SF), avaliação da musculatura pélvica (Perfect), além 
do Pad test para mensurar a perda urinária aos esforços. Após 12 sessões de atendimento (três vezes na semana, 
60 minutos cada), as pacientes eram reavaliadas, para verificar se houve melhora na força muscular, sintomatologia e 
qualidade de vida. Para interpretação dos dados foi utilizado software Excel na versão 2013 para cálculo da média e de 
proporções. Resultados. Foi constatado uma diminuição no score do ICIQ-SF de 15 para 10 e 12 após tratamento 
com TMAP e Pilates respectivamente e diminuição das queixas em situações de esforços, com exceção a tossir e espir-
rar no caso do Pilates. Em relação a força, 100% das pacientes evoluíram, sendo o TMAP mais eficaz na melhora das 
contrações  rápidas. Conclusão. Tanto o TMAP quanto o Pilates obtiveram resultados positivos nesse estudo, porém 
o TMAP ainda pode ser considerado o melhor tratamento para a IUE.

Descritores: Técnicas de Exercício e de Movimento; Incontonência Urinária por Estresse; Reabilitação.
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