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RESUMO 

 

As alterações dos músculos do assoalho pélvico (MAP) que ocorrem na incontinência 

urinária por esforço (IUE) podem ser quantificadas por meio de dinamômetro transvaginal. O 

objetivo deste estudo foi comparar e testar a acurácia de diferentes parâmetros obtidos por um 

dinamômetro de força transvaginal, a partir da contração dos MAP, entre mulheres saudáveis e 

com IUE. Fizeram parte desse estudo, 17 mulheres saudáveis (GC) e 17 com incontinência 

urinária por esforço (GIUE) com faixa etária de 20 a 60 anos.  A avaliação da força dos MAP 

foi realizada por meio de um dinamômetro transvaginal, em uma única sessão de teste. Os dados 

foram coletados com a paciente em litotomia, sendo as voluntárias instruídas a realizar uma 

contração máxima dos MAP e resistir até a exaustão. O teste foi repetido por três vezes com 

intervalo de 1 minuto entre as coletas. Os parâmetros dinamométricos utilizados para avaliar os 

MAP foram: tempo do pico (tempo em que ocorreu o pico de força a partir do início da 

contração dos MAP), linha base (força passiva), valor de força máxima da contração dos MAP, 

impulso de contração e força média da contração dos MAP e endurance. A análise de 

covariância (ANCOVA) com teste post hoc de Bonferrone, demonstrou que somente a variável 

endurance foi diferente entre os grupos (F=4.87, P=0.03; p
2= 0.14). A acurácia do endurance 

para identificar mulheres com IUE foi verificada pela curva de característica de operação do 

receptor (ROC). A área sobre a curva foi de 0.76 sendo a sensibilidade e especificidade de 

76.60% para ambas as condições. Nesse estudo foi possível verificar que somente a variável 

endurance possui acurácia moderada para identificar mulheres com incontinência urinária por 

esforço. 

 

 

Palavras–chave: Fisioterapia, músculos do assoalho pélvico, dinamômetro, incontinência 

urinária por esforço, qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

 Changes in pelvic floor muscles (PMF) that occur in stress urinary incontinence (SUI) 

can be quantified using a transvaginal dynamometer. The objective of this study was to compare 

and test the accuracy of different parameters obtained by a transvaginal force dynamometer, 

from contraction of MAP, between healthy and SUI women. Seventeen healthy women (CG) 

and 17 women with stress urinary incontinence (GSUI) aged 20-60 years were included in this 

study. The MAP strength was evaluated by means of a transvaginal dynamometer, in a single 

test session. The data were collected with the patient in lithotomy, and the volunteers were 

instructed to perform a maximal contraction of the MAP and resist until exhaustion. The test 

was repeated three times with a 1 minute interval between tests. The dynamometric parameters 

used to evaluate the MAPs were: peak time (time at which the peak force occurred from the 

beginning of the MAP contraction), baseline (passive force), maximum force value of MAP 

contraction, contraction and mean contraction force of the MAP and endurance. The covariance 

analysis (ANCOVA) with Bonferrone's post hoc test showed that only the endurance variable 

was different between the groups (F=4.87, P=0.03; p
2= 0.14). The accuracy of endurance to 

identify women with SUI was verified by the receiver operating characteristic curve (ROC). 

The area on the curve was 0.76 and the sensitivity and specificity were 76.60% for both 

conditions. In this study it was possible to verify that only the variable muscular resistance has 

moderate accuracy to identify women with stress urinary incontinence.  

 

 

 

 

 

Key Words: Physiotherapy, pelvic floor muscles, dynamometer, stress urinary incontinence, 

quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência 

(ICS) como sendo qualquer queixa de perda involuntária de urina (GOMES, 2013; PORTA-

RODA, 2014). 

A prevalência da IU é maior entre as mulheres uma vez que pode atingir 25 a 45% dessa 

população, sendo sua incidência aumentada com passar do tempo (PEREIRA, 2012). 

Na mulher, a forma mais comum dessa disfunção é a incontinência urinária de esforço 

(IUE), descrita como a perda involuntária de urina quando a pressão intravesical excede a 

pressão máxima de fechamento uretral na ausência de atividade detrusora, e é caracterizada 

pela perda involuntária de urina associada ao esforço, espirro ou tosse (ASAKC, 2003; 

NASCIMENTO, 2009), 

Essa condição clínica pode proporcionar grande impacto na qualidade de vida, assim 

como, causar problemas sociais, psicológicos e comprometimento da autonomia e a autoestima 

em indivíduos acometidos pela IU (PORTA-RODA, 2014). Por isso, é recomendação da ICS 

que medidas de avaliação de qualidade de vida sejam incluídas, em todos os estudos, como 

medidas clínicas complementares (TAMANINI, 2003). 

O diagnóstico e a quantificação da IUE podem ser feitos de modo objetivo (estudo 

urodinâmico e pad test) e/ou subjetivo, por meio do uso de questionários de avaliação clínica e 

da avaliação dos músculos do assoalho pélvico (MAP). 

Entre os questionários utilizados como ferramenta de avaliação da IU destacam-se: o 

King’s Health Questionnaire (KHQ), International Consultation Incontience Questionnaire – 

Short Form (ICIQ-SF), o Protection, Amount, Frequency, Adjustment and Body Image 

Questionnaire (PRAFAB) e o The 3 Incontinence Questions (3IQ). 

Na prática clínica, dentre os métodos mais comuns de avaliação dos MAP destacam-se 

a inspeção visual e a palpação intravaginal com diferentes escalas de graduação, sendo a de 

Oxford a mais utilizada (MOEN, 2009; TALASZ, 2008).  Por serem minimamente invasivos e 

de baixo custo esses métodos são vantajosos, porém, são considerados subjetivos uma vez que, 

a experiência clínica do avaliador pode influenciar nos resultados (FERREIRA, 2011; 

HUNDLEY, 2005). 

No entanto, o uso de métodos que permitem avaliar a atividade, a força, e a resistência 

muscular / endurance como a eletromiografia, perineometria e a dinamometria podem oferecer 

melhor diagnóstico sobre a condição dos MAP e contribuir para a definição da estratégia de 

tratamento (RAHMANI & MOHSENI-BANDOEI, 2011).  



 16 

A eletromiografia permite avaliar a atividade elétrica dos MAP através de agulhas ou 

de eletrodos de superfície. Embora seja um recurso que pode oferecer dados mais seguros em 

comparação com a palpação vaginal, a pressão intra-abdominal, ruídos externos e a 

contaminação do sinal (cross-talk) pela atividade de músculos próximos aos do MAP, podem 

influenciar nos resultados obtidos pela EMG (HUNDLEY, 2005; MESSELINK, 

2005;PESCHERST, 2001; RAHMANI & MOHSENI-BANDOEI, 2011). Além disso, os 

valores resultantes dos testes de confiabilidade dos dados, obtidos por meio desse método de 

avaliação, ainda são divergentes (AUCHINCLOSS, 2009; DUMOULIN, 2003; ZALM, 2013). 

O perineometro é um dispositivo constituído por uma sonda vaginal, que permite aferir 

a pressão e a resistência dos MAP de maneira objetiva e minimamente invasiva, no entanto, 

seus resultados também podem ser influenciados pela pressão intra-abdominal (KEGEL, 1948; 

PESCHERS, 2001; HUNDLEY, 2005; RAHMANI & MOHSENI-BANDOEI, 2011). 

O dinamometro, constituído por uma sonda vaginal permite avaliar a força de contração 

proporcinada pelos MAP de modo objetivo. Seus dados apresentam boa confiabilidade para 

avaliação de força ativa ou passiva, resistência e velocidade de retorno basal da contração 

muscular (DUMOULIN, 2003; DUMOULIN, 2004; MORIN, 2007; VERELST & LEIVSETH, 

2007). Dentre os parâmetros utilizados para avaliação dos MAP são descritos: a força máxima, 

valor médio da curva de força, resistência, velocidade da contração e força passiva 

(DUMOULIN, 2004; NUNES, 2011; MARTINHO, 2015). No entanto, um estudo recente, 

propôs novos parâmetros de avaliação a partir dos dados obtidos por meio da dinamômetria 

sendo esses denominados de: impulso da contração, força média e o tempo do início até o pico 

da contração dos MAP (NAGANO, 2016). 

A reprodutibilidade e a confiabilidade desses novos índices foi alta porém, esses ainda 

não foram comparados entre mulheres saudáveis e pacientes com IUE. Essa comparação é 

importante uma vez que esses índices podem revelar outras características clínicas das pacientes 

com IUE, ainda não explorados.  

Além disso, é importante destacar que, também não foi encontrado na literatura, nenhum 

estudo que demonstre que algum desses índices possam ser utilizados como preditor da IUE. 

Essa informação é de grande relevância na prática clínica uma vez que, o conhecimento de um 

índice preditivo da IUE pode contribuir para o seu diagnóstico ou ao menos, identificar com 

maior precisão problemas no MAP que possam estar relacionados com essa disfunção. 

2. JUSTIFICATIVA 
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A incontinência urinária é prevalente em grande parte da população feminina, de todas 

as idades e de todos os níveis sócio-econômicos e pode afetar significativamente a qualidade 

de vida à medida que compromete o bem-estar físico e psicossocial. 

Na incontinência por esforço, o fortalecimento dos MAP tem sido um dos principais 

tratamentos, desta forma, a avaliação da força de contração desses músculos é a principal ação 

que antecede o tratamento a ser utilizado. Através da dinamometria pode-se encontrar índices 

preditores da IUE, ainda não encontrados na literatura, e contribuir para o seu diagnóstico ou 

ao menos, identificar com maior precisão problemas no MAP que possam estar relacionados 

com essa disfunção. Além disso, correlacionar estas variáveis com a qualidade de vida poderá 

contribuir para a compreensão do impacto biopsicossocial da IUE nas mulheres. 

 

 

3. OBJETIVO 

 

Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo foi comparar e testar a acurácia de diferentes parâmetros obtidos 

por um dinamômetro de força transvaginal, a partir da contração dos MAP, entre mulheres 

saudáveis e com IUE. 

 

Objetivos específicos 

 Correlacionar diferentes parâmetros obtidos por um dinamômetro de força transvaginal, 

a partir da contração dos músculos do assoalho pélvico (MAP) com a qualidade de vida de 

mulheres com IUE.  

 Verificar a sensibilidade e especificidade dos parâmetros obtidos por um dinamômetro 

de força transvaginal, a partir da contração dos músculos do assoalho pélvico (MAP) para o 

diagnóstico de mulheres com IUE. 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
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 4.1. Local de execução do projeto 

 O estudo foi realizado no Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos, localizado 

na Rua Dona Antônia 578, Vila Augusta, Guarulhos / São Paulo.  

 

 4.2. Aspectos éticos 

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Nove de 

Julho, avaliado e aprovado de acordo com as normas locais (parecer: 1.799.546). Antes da 

realização do exame físico e da coleta dos dados, os indivíduos foram informados sobre os 

objetivos e procedimentos a serem adotados. Posteriormente, assinaram o Consentimento 

Formal de Participação, previamente autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Nove de Julho, de acordo com os termos da Resolução n.º 196/96, de outubro de 

1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (ANEXO I). 

 

 4.3. Desenho do estudo 

 

Esse foi um estudo transversal com o objetivo de comparar e testar a acurácia de 

diferentes parâmetros obtidos por um dinamômetro de força transvaginal, a partir da contração 

dos MAP, entre mulheres saudáveis e com IUE. 

 

Hipótese de pesquisa (H0): Diferentes parâmetros de medidas obtidas por um dinamômetro 

transvaginal podem apresentar valores diferentes entre mulheres saudáveis e com IUE. 

 

Hipótese nula pesquisa (H1): Diferentes parâmetros de medidas obtidas por um dinamômetro 

transvaginal podem não apresentar valores diferentes entre mulheres saudáveis e com IUE. 

 

 4.4. AMOSTRA 

  

 O tamanho da amostra para verificar possíveis discrepâncias em diferentes variáveis de 

um dinamômetro transvaginal entre mulheres saudáveis (Grupo Controle - GC) e mulheres com 

incontinência urinária por esforço (GIUE) foi calculado tendo como base o estudo de Miller et 

al. (2007), considerando o valor do Partial Eta-squared (2) de 0,146 obtido pela análise de 

variância para medidas repetidas, α = 0,05 (5% de chance de erro de tipo I) e 1-β = 0,95 (% do 
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poder da amostra). O número estimado foi de 17 indivíduos. Considerando a possibilidade de 

uma perda amostral de 15%, foram considerados para esse estudo 20 indivíduos. O cálculo foi 

realizado por meio do software G*Power de acordo com Faul et al. (2007). 

 

 4.4.1. Critérios de Elegibilidade 

 Para comparar diferentes variáveis do dinamômetro entre os grupos GC e GIUE, fizeram 

parte deste estudo mulheres saudáveis e com IUE,  que concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 4.4.2.1 Critérios de inclusão 

Fizeram parte deste estudo mulheres com IUE (GIUE), com queixa de perda urinária 

nos últimos três meses, e com resposta positiva para a questão 3 do questionário 3IQ (3 

Incontinence Questions), usado para distinguir entre incontinência urinária de urgência (IUU) 

e IUE em mulheres adultas) (BROWN, 2006). 

Para o grupo controle (GC) foram incluídas mulheres saudáveis sem queixa de perda 

urinária com estado clinico fora dos critérios de exclusão do estudo.   

 

 4.4.2.2 Critérios de exclusão 

 Foram excluídas do teste com dinamômetro mulheres grávidas, com prolapso de órgãos 

importante (PopQ>Fase II) (BUMP, 1996), presença de infecção do trato urinário ou no canal 

vaginal, dor no canal vaginal, alterações na mucosa vaginal (candidíase), história de cirurgia 

uroginecológica, história de doença neurológica degenerativa ou qualquer doença que pudesse 

interferir  na medição da força dos músculos do assoalho pélvico e, também, as que estivessem 

fazendo uso de analgésico ou relaxante muscular (DUMOULIN, 2004; HUNDLEY, 2005). 

Mulheres que relataram: “Moderadamente” ou “Muito” na escala de sintomas relacionada à 

“Urgência” e à “Bexiga Hiperativa” no KHQ, também foram excluídas do teste. 

 

 

 

4.5. Procedimento 

A figura 1 demonstra o fluxograma da coleta e análise dos dados. 
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Figura 1: Fluxograma do estudo 

 

4.5.1 Instrumento de medida e desfecho 

King’s Health Questionnaire (KHQ) 

O KHQ é um questionário composto de 21 questões, divididas em oito domínios: 

percepção geral de saúde, impacto da incontinência urinária, limitações de atividades diárias, 

limitações físicas, limitações sociais, relacionamento pessoal, emoções, sono/disposição, e já 

validado para uso no Brasil (TAMANINI, 2003). 

Esse instrumento permite verificar os sintomas da paciente por meio de uma escala 

constituída pelos seguintes itens: freqüência urinária, noctúria, urgência, hiperreflexia vesical, 
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incontinência urinária de esforço, enurese noturna, incontinência no intercurso sexual, 

infecções urinárias e dor na bexiga, além de espaço para relato de outros problemas 

relacionados à bexiga (GOMES, 2013). Esse questionário é pontuado por cada um de seus 

domínios e não há escore geral. Os escores variam de 0 a 100 e quanto maior a pontuação 

obtida, pior é a qualidade de vida relacionada àquele domínio (TAMANINI, 2003). 

 

International Consultation Incontience Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) 

O ICIQ-SF, é um questionário curto e auto aplicável, validado culturalmente no Brasil, 

e capaz de avaliar rapidamente o impacto da incontinência urinária para ambos os gêneros, 

utilizando apenas seis questões (BERGHMANS,2016).  

O escore geral do ICIQ-SF é obtido pela soma dos escores das questões 3, 4 e 5 que 

varia de 0 a 21 pontos. Para ser considerada incontinente, escore obtido deve ser ≥ 3, sendo 

maior a gravidade da IU quanto mais elevado for o escore (GOMES, 2013). Já o impacto sobre 

a qualidade de vida é dividido da seguinte forma: nenhum impacto (0 ponto); impacto leve (de 

1 a 3 pontos); impacto moderado (de 4 a 6 pontos); impacto grave (de 7 a 9 pontos); e impacto 

muito grave (10 ou mais pontos) (SJÖSTRÖM, 2015). 

 

Protection, Amount, Frequency, Adjustment and Body Image Questionnaire (PRAFAB). 

O PRAFAB, embora ainda não validado para o português, é um instrumento que avalia 

a gravidade da perda urinária, o uso de adaptações para incontinência (protetores), a quantidade 

de urina perdida (volume), a freqüência da perda urinária e o impacto desta na vida do paciente. 

Esta última variável é registrada de modo subjetivo, com base nas adaptações diárias criadas 

pelo próprio paciente para driblar os episódios de perda (ajustes), além das conseqüências da 

perda urinária na autoimagem (BERGHMAN, 2016). 

Esse instrumento é composto por 5 questões sendo uma por tema (proteção, quantidade, 

freqüência, adaptações e imagem corporal). Cada item pode ser pontuado de 1 a 4, totalizando 

o mínimo de 5 e máximo de 20 pontos. Estudos apontam como IU grave o índice ≥ 14 pontos, 

que corresponde a uma perda de, aproximadamente, 2 gramas de urina por hora (HENDRIKS, 

2008) 

Dinamometria 

Os dados de contração dos MAP foram obtidos usando um dinamômetro de força 

(modelo: Power Gyneco, EMG System do Brasil®) com uma haste de 70 mm de comprimento 

e 22 mm de diâmetro e peso de 258 g (Figura 2). A força foi medida em Newton (N). O sinal 

do dinamômetro foi adquirido por módulo de condicionador (EMG System®) digitalizado 
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usando um conversor analógico digital (A/D) de 12 bits com uma freqüência de amostragem de 

1000 Hz conectado a um computador. Ambos os dispositivos permaneceram desconectados da 

rede elétrica principal durante as leituras para evitar interferências. 

 

 

 
Figura 2. Dinamômetro transvaginal (Power Gyneco) 

  

 

 4.5.2 Coleta dos dados 

Os testes foram realizados a partir do primeiro dia após o final do período menstrual 

(cinco a sete dias) por uma fisioterapeuta com experiência em avaliar os MAP de mulheres com 

incontinência urinária. Antes do teste, o dinamômetro foi sanitizado e revestido com um 

preservativo (OLLA®, INAL XX) e as voluntárias foram aconselhadas a esvaziar suas bexigas. 

Durante o procedimento de coleta de dados, as voluntárias foram colocadas na posição de 

litotomia dorsal. Antes dos testes com o dinamômetro, as voluntárias foram orientadas à realizar 

contrações objetivas dos MAP e as respostas foram verificadas pela inspeção visual e palpação 

intravaginal realizada pela examinadora. Neste momento, as voluntárias também foram 

treinadas para contrair a MAP isoladamente de outros grupos musculares, como os abdominais, 

glúteos e os adutores. O movimento craniano observável simultâneo do períneo foi considerado 

como o critério para validar a contração correta da MAP (BO et al., 1990). Todas as voluntárias 

realizaram as contrações conforme instruído. 

Após as instruções anteriores, que ocorreram aproximadamente 10 minutos antes da 

primeira sessão de teste, as voluntárias foram instruídas a relaxar ao MAP antes que a haste do 

dinamômetro fosse introduzida na vagina e a força passiva (linha de base) dos MAP fosse 

registrada durante um período de até a 10 segundos. Após este tempo, um único comando foi 

dado para que fosse realizada uma contração máxima com sustentação até a exaustão (Figura 

3).  
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Figura 3. Teste da força dos músculos do assoalho pélvico Fonte: Arquivo próprio 

 

Os dados foram registrados considerando a força de contração no plano sagital (ântero-

posterior). A profundidade de inserção do ramo do dinamômetro não foi padronizada, uma vez 

que o equipamento foi projetado para medir com precisão a força de contração dos MAP, 

independentemente da localização no ramo em que o esforço foi realizado. O mesmo teste foi 

repetido três vezes com intervalo de 1 minutos entre as coletas. Nenhuma voluntária informou 

desconforto durante ou após as sessões de teste. 

 

4.6. Análise e Processamento dos Dados 

Os sinais obtidos durante os testes foram processados e analisados por meio de rotinas 

desenvolvidas no software MATLAB®versão R2010b (The MathWorks Inc., Natick, 

Massachusetts, E.U.A.). A partir dos dados coletados pelo dinamômetro, foram calculados os 

seguintes parâmetros (Figura 4): 

i) Tempo do pico (TP): tempo em que ocorreu o pico de força a partir do início de contração 

dos MAP; 

ii) Linha de base: o valor médio da linha de base (força passiva) considerando os 3 segundos 

que antecederam o início da contração dos MAP; 

iii) Valor de força máxima dos MAP (FMax): calculado como pico de força obtido durante o 

esforço menos o valor da linha base registrado imediatamente antes do início da contração 

dos MAP; 

iv) Impulso de contração dos MAP (IC) será estimado considerando: 

, onde F é a força (N) durante a contração.  
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 A partir dessa definição, vemos que o impulso da contração tem uma magnitude que é 

igual à área sob a curva da força/tempo em que ti é o tempo inicial de contração e tf é o tempo 

em que ocorre a força de contração máxima; 

 v) Força média da contração dos MAP (FM): Calculando a área sob a curva força/tempo, isto 

é, o impulso (IC), e porque a força que transmite um impulso pode geralmente variar no tempo, 

é conveniente definir uma força de contração média temporal (FM): 

, onde F é força (N) 

ou 

, onde  

vi) Endurance: calculado a partir da diferença entre o início e o ponto de exaustão da contração 

muscular. 

 

 

Figura 4. Teste de força com os parâmetros a serem comparados entre os grupos: a) linha base; 

b) pico do sinal; c) tempo para atingir o pico do sinal; d) impulso de contração dos MAP e) 

Endurance. Fonte: Dados coletados de uma voluntária (22 anos, altura 1,62) durante 18 

segundos. 

5.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

 A normalidade na distribuição dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os 

dados demográficos entre os grupos foram comparados pelo teste t independente. A análise de 

covariância (ANCOVA) com test post hoc de Bonferrone, foi utilizada para comparar os dados 

obtidos pela dinamometria entre os grupos (GC e GIUE). A significância estatística considerada 
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para todos os testes foi de p<0,05.  O eta squared parcial (p
2) foi usado para calcular o tamanho 

do efeito das interações. A interpretação foi baseada de acordo com Cohen. (1988): pequeno 

efeito (abaixo de 0.01); efeito moderado (aproximadamente 0.06); e grande efeito (a partir de 

0.14). Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS versão 20.0 

(IBM Corporation, Armonk, NY).  

A curva de característica de operação do receptor (ROC) foi utilizada para determinar a 

área sob a curva (AUC) para precisão, valor do ponto de corte, sensibilidade e especificidade 

dos dados que apresentaram diferenças significativas com grande efeito entre os grupos. A 

interpretação da AUC baseou-se na seguinte classificação: 0,5, resultado devido ao acaso; > 0,5 

a 60,7, baixa precisão; > 0,7 a 80,9, precisão moderada; > 0,9 a <1,0, alta precisão; e 1,0, teste 

perfeito (FISCHER et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS 

 

Artigo a ser submetido na revista: Clinical Rehabilitation 

Titulo: Acurácia dos parâmetros de um dinamômetro de força transvaginal para o diagnóstico 

da incontinência urinária de esforço em mulheres. 
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Resumo 

 

As alterações dos músculos do assoalho pélvico (MAP) que ocorrem na incontinência urinária 

por esforço (IUE) podem ser quantificadas por meio de dinamômetro transvaginal. O objetivo 

deste estudo foi comparar e testar a acurácia de diferentes parâmetros obtidos por um 

dinamômetro de força transvaginal, a partir da contração dos MAP, entre mulheres saudáveis e 

com IUE. Fizeram parte desse estudo, 17 mulheres saudáveis (GC) e 17 com incontinência 

urinária por esforço (GIUE) com faixa etária de 20 a 60 anos. A avaliação da força dos MAPs 

foi realizada por meio de um dinamômetro transvaginal, em uma única sessão de teste. Os dados 

foram coletados com a paciente em litotomia, sendo as voluntárias instruídas a realizar uma 

contração máxima dos MAP e resistir até a exaustão. O teste foi repetido por três vezes com 

intervalo de 1 minuto entre os testes. Os parâmetros dinamométricos utilizados para avaliar os 

MAPs foram: tempo do pico (tempo em que ocorreu o pico de força a partir do início da 

contração dos MAP), linha base (força passiva), valor de força máxima da contração dos MAP, 

impulso de contração e força média da contração dos MAP e endurance. A análise de 

covariância (ANCOVA) com teste post hoc de Bonferrone, demonstrou que somente a variável 

endurance foi diferente entre os grupos (F=4.87, P=0.03; p
2= 0.14). A acurácia do endurance 

para identificar mulheres com IUE foi verificada pela curva de característica de operação do 
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receptor (ROC). A área sobre a curva foi de 0.76 sendo a sensibilidade e especificidade de 

76.60% para ambas as condições. Nesse estudo foi possível verificar que somente a variável 

endurance possui acurácia moderada para identificar mulheres com incontinência urinária por 

esforço. 

 

Palavras–chave: Fisioterapia, dinamômetro, incontinência urinária por esforço, músculos do 

assoalho pélvico. 

 

 

1. Introdução 

 

A incontinência urinária é descrita como sendo qualquer perda involuntária de urina 

com tendência a se agravar com o passar do tempo e prevalência maior em mulheres cujo índice 

de acometimento pode variar entre 25% e 45% entre as mulheres [1–3] sendo nessa população,a 

incontinência urinária de esforço (IUE)  a forma mais comum dessa disfunção. A IUE, 

caracteriza-se pela pouca perda de urina associada a algum tipo de esforço como, tosse, espirro, 

agachamento, levantar peso, gargalhadas [2]. A causa da IUE não totalmente conhecida, sendo 

a perda da integridade dos músculos que constituem o assoalho pélvico (MAP) um dos fatores 

associados à essa disfunção [4–7].  

Na prática clínica, dentre os métodos mais comuns de avaliação dos MAP destacam-se 

a inspeção visual e a palpação intravaginal com diferentes escalas de graduação, sendo a de 

Oxford a mais utilizada [8, 9].  Por serem minimamente invasivos e de baixo custo esses 

métodos são de fácil uso durante a conduta clinica, porém, são considerados subjetivos uma 

vez que, a experiência clínica do avaliador pode influenciar nos resultados [10, 11]. Além disso, 

os resultados sobre a confiabilidade da escala de Oxford, em especial, ainda são controversos 

[10, 12, 13]. Dessa forma, medidas obtidas por meio da eletromiografia, perineometria, 

dinamometria assim como diferentes métodos de imagem (ultrassom, ressonância magnética e 

análise urodinâmica) podem ser utilizadas para verificar e quantificar de maneira mais precisa 

a função desses músculos [14–16]. 
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A dinamometria em especial, permite avaliar, de maneira objetiva, a força de contração 

dos MAP de modo objetivo por meio de uma sonda vaginal. Seus dados apresentam boa 

confiabilidade para avaliação de força ativa ou passiva, resistência e velocidade de retorno basal 

da contração muscular[17–20]. Dentre os parâmetros utilizados para avaliação dos MAP são 

descritos: a força máxima, valor médio da curva de força, endurance, velocidade da contração 

e força passiva[18, 21, 22]. No entanto, um estudo recente, propôs novos parâmetros de 

avaliação a partir dos dados obtidos por meio da dinamômetria sendo esse denominados de: 

impulso da contração, força média e o tempo do início até o pico da contração dos MAP [23]. 

A reprodutibilidade e a confiabilidade desses novos índices foram altas, porém, esses 

ainda não foram comparados entre mulheres saudáveis e pacientes com IUE. Essa comparação 

é importante uma vez que esses índices podem revelar outras características clínicas das 

pacientes com IUE, ainda não explorados.  

Além disso, é importante destacar que, também não foi encontrado na literatura, nenhum 

estudo que demonstrou a acurácia desses índices para identificar mulheres com IUE. Essa 

informação é de grande relevância na prática clínica uma vez que, essa informação pode 

contribuir para o seu uso como parte do diagnóstico da IUE. Dessa forma, a hipótese desse 

estudo é que as variáveis: força passiva, foça máxima, força média, impulso, tempo do início 

até o pico da contração dos MAP e endurance, apresentem acurácia para identificar IUE em 

mulheres. 

O objetivo deste estudo foi comparar e testar a acurácia de diferentes parâmetros obtidos 

por um dinamômetro de força transvaginal, a partir da contração dos MAP, entre mulheres 

saudáveis e com IUE. 

 

 

 

2. Métodos 

 

2.1 Participantes 
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Esse foi um estudo transversal que avaliou os MAP de 17 mulheres saudáveis e 17 

mulheres com IUE dentro de uma faixa etária de 20 a 60 anos. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética local (nº 1.799.546) e a coleta de dados foi realizada depois que os participantes 

assinaram um formulário de consentimento. 

O tamanho da amostra foi calculado tendo como base o estudo de Miller et al. (2007), 

considerando o valor do Eta-squared parcial (2) de 0,146 obtido pela análise de variância para 

medidas repetidas, α = 0,05 (5% de chance de erro de tipo I) e 1-β = 0,95 (% do poder da 

amostra). O número estimado foi de 17 indivíduos. O cálculo foi realizado por meio do software 

G*Power de acordo com Faul et al. [24]. 

Como critério de inclusão o grupo de mulheres com IUE (IUEG), foi constituído por 

mulheres com IUE, com queixa de perda urinária nos últimos três meses, e com resposta 

positiva para a questão 3 do questionário 3IQ (3 Incontinence Questions), usado para distinguir 

entre incontinência urinária de urgência (IUU) e IUE em mulheres adultas) [25]. 

Para o grupo controle (GC) foram incluídas mulheres saudáveis sem queixa de perda 

urinária com estado clinico fora dos critérios de exclusão do estudo.   

 Foram excluídas do teste com dinamômetro mulheres grávidas, com prolapso de órgãos 

importante (PopQ>Fase II) [26], presença de infecção do trato urinário ou no canal vaginal, dor 

no canal vaginal, alterações na mucosa vaginal (candidíase), história de cirurgia 

uroginecológica, história de doença neurológica degenerativa ou qualquer doença que pudesse 

interferir  na medição da força dos músculos do assoalho pélvico e, também, as que estivessem 

fazendo uso de analgésico ou relaxante muscular [11, 18]. Mulheres que relatarem: 

“Moderadamente” ou “Muito” na escala de sintomas relacionada à “Urgência” e à “Bexiga 

Hiperativa” no KHQ, também foram excluídas do teste. 

 

 

 

2.2 Instrumentação e Procedimentos de avaliação 

Para o grupo de mulheres com IUE foram realizadas as seguintes avaliações: i) 

qualidade de vida através do KHQ (King’s Health Questionnaire; escores: 0 a 100 pontos, 

quanto maior a pontuação obtida, pior é a qualidade de vida relacionada àquele domínio) [27]; 
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ii) o impacto da incontinência urinária através do ICIQ-SF (International Consultation 

Incontience Questionnaire Short Form/ escores: 0 a 21 pontos, é considerado incontinente com 

escore ≥ 3 pontos e quanto mais elevado maior a gravidade) [28];  iii) gravidade da perda 

urinária através do PRAFAB (Protection, Amount, Frequency, Adjustment and Body Image 

Questionnaire/ índice ≥ 14 pontos denota incontinência urinária grave)[29]. 

Os dados de contração dos MAP foram obtidos usando um dinamômetro de força 

(modelo: Power Gyneco, EMG System®) com uma haste de 70 mm de comprimento e 22 mm 

de diâmetro e peso de 258 g. A força foi medida em Newton (N). O sinal do dinamômetro foi 

adquirido por módulo de condicionador (EMG System®) digitalizado usando um conversor 

analógico digital (A / D) de 12 bits com uma freqüência de amostragem de 1000 Hz conectado 

a um computador. Ambos os dispositivos permaneceram desconectados da rede elétrica 

principal durante as leituras para evitar interferências. 

Os testes foram realizados a partir do primeiro dia após o final do período menstrual 

(cinco a sete dias) por uma fisioterapeuta com experiência em avaliar os MAP de mulheres com 

incontinência urinária. Antes do teste, o dinamômetro foi sanitizado e revestido com um 

preservativo (OLLA®, INAL XX) e as voluntárias foram aconselhadas a esvaziar suas bexigas. 

Durante o procedimento de coleta de dados, voluntários foram colocados na posição de 

litotomia dorsal. Antes dos testes com o dinamômetro, as voluntárias foram orientadas a realizar 

contrações objetivas da PFM e as respostas foram verificadas apenas pela inspeção visual 

realizada pela examinadora. Neste momento, as voluntárias também foram treinadas para 

contrair a PFM isoladamente de outros grupos musculares, como os abdominais e os glúteos. 

O movimento craniano observável simultâneo do períneo foi considerado como o critério para 

validar a contração correta dos MAP[30]. Todas as voluntárias realizaram as contrações 

conforme instruído. 

Após as instruções anteriores, que ocorreram aproximadamente 10 minutos antes da 

primeira sessão de teste, as voluntárias foram instruídas a relaxar a PFM antes que a haste do 

dinamômetro fosse introduzido na vagina e a força passiva (linha de base) dos MAP fosse 

registrada durante um período de até a 10 segundos. Após este tempo, um único comando foi 

dado para que fosse realizada uma contração máxima com sustentação até a exaustão.  

Os dados foram registrados considerando a força de contração no plano sagital (ântero-

posterior). A profundidade de inserção do ramo do dinamômetro não foi padronizada, uma vez 

que o equipamento foi projetado para medir com precisão a força de contração dos MAP, 
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independentemente da localização no ramo em que o esforço foi realizado. O mesmo teste foi 

repetido três vezes com intervalo de 3 minutos entre as coletas. Nenhuma voluntária informou 

desconforto durante ou após as sessões de teste. 

 

2.3 Processamento e análise dos dados 

Os sinais obtidos durante os testes foram processados e analisados por meio de rotinas 

desenvolvidas no software MATLAB®versão R2010b (The MathWorks Inc., Natick, 

Massachusetts, E.U.A.). A partir dos dados coletados pelo dinamômetro, foram calculados os 

seguintes parâmetros (Figura 4): 

i) Tempo do pico (TP): tempo em que ocorreu o pico de força a partir do início de contração 

dos MAP; 

ii) Linha de base: o valor médio da linha de base (força passiva) considerando os 3 segundos 

que antecederam o início da contração dos MAP; 

iii) Valor de força máxima dos MAP (FMax): calculado como pico de força obtido durante o 

esforço menos o valor da linha base registrado imediatamente antes do início da contração 

dos MAP; 

iv) Impulso de contração dos MAP (IC) foi estimado considerando: 

, onde F é a força (N) durante a contração.  

 A partir dessa definição, vemos que o impulso da contração tem uma magnitude que é 

igual à área sob a curva da força/tempo em que ti é o tempo inicial de contração e tf é o tempo 

em que ocorre a força de contração máxima; 

 v) Força média da contração dos MAP (FM): Calculando a área sob a curva força/tempo, isto 

é, o impulso (IC), e porque a força que transmite um impulso pode geralmente variar no tempo, 

é conveniente definir uma força de contração média temporal (FM): 

, onde F é força (N) 

ou 

, onde  

vi) Endurance: calculado a partir da diferença entre o início e o ponto de exaustão da contração 

muscular. 
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2.4 Análise estatística 

 A normalidade na distribuição dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os 

dados demográficos entre os grupos foram comparados pelo teste t independente. A análise de 

covariância (ANCOVA) com test post hoc de Bonferrone, foi utilizada para comparar os dados 

obtidos pela dinamômetria entre os grupos (GCe GIUE). A significância estatística considerada 

para todos os testes foi de p<0,05. O etasquared parcial (p
2) foi usado para calcular o tamanho 

do efeito das interações. A interpretação foi baseada de acordo com Cohen[31]: pequeno efeito 

(abaixo de 0.01); efeito moderado (aproximadamente 0.06); e grande efeito (a partir de 0.14). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS versão 20.0 (IBM 

Corporation, Armonk, NY). 

A curva de característica de operação do receptor (ROC) foi utilizada para determinar a 

área sob a curva (AUC) para precisão, valor do ponto de corte, sensibilidade e especificidade 

dos dados que apresentaram diferenças significativas com grande efeito entre os grupos. A 

interpretação da AUC baseou-se na seguinte classificação: 0,5, resultado devido ao acaso; > 0,5 

a60,7, baixa precisão; > 0,7 a 80,9, precisão moderada; > 0,9 a <1,0, alta precisão; e 1,0, teste 

perfeito [32]. 

 

3. Resultados 

Os dados demográficos e clínicos das voluntárias desse estudo estão demonstrados na 

Tabela 1. A idade e o número de partos foram significativamente diferentes entre os grupos. Os 

escores demonstrados pelo KHQ correspondem à qualidade de vida das pacientes com IUE, 

ICIQ-SF impacto da incontinência urinária e o Prafab, gravidade da perda urinária. 

A comparação dos parâmetros obtidas com o dinamômetro está demonstrado na tabela 

2. Como a idade e o número de partos foram significativamente diferentes entre os grupos essas 

informações foram utilizadas como covariáveis onde, somente a variável endurance apresentou 

interação significativa entre os grupos (F=4.87, P< 0,03; p
2 =0.14) (Tabela 2). 

A capacidade de diagnóstico foi testada apenas para a variável endurance. A curva ROC 

demonstrou uma acurácia moderada (AUC=0.76) com sensibilidade e especificidade de 

76.60% para ambas as condições. 
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4. Discussão 

A hipótese de que diferentes parâmetros obtidos por um dinamômetro transvaginal, a 

partir da contração dos MAP, poderiam apresentar acurácia para identificar mulheres com IUE, 

foi confirmada apenas para a variável endurance. Os parâmetros relacionados à intensidade da 

força de contração dos MAP (impulso, força passiva, média e máxima) e o tempo do início até 

o pico da contração dos MAP não foram diferentes entre os grupos.  

Em geral, há um crescente número de evidências para sustentar o raciocínio de que a 

melhora do tônus dos MAP pode auxiliar na melhora e/ou no controle da IUE [33, 34]. Essas 

observações sugerem a existência de alterações funcionais dos MAP em mulheres com IUE em 

relação a continentes saudáveis e que os componentes de força estão associados a essa 

patologia. Sendo assim, de acordo com essas informações, o objetivo do treinamento dos MAP 

para pacientes com IUE é geralmente melhorar o tempo (de contração), força e endurance dos 

músculos do assoalho pélvico [34, 35]. 

No entanto, essa possibilidade de alteração dos componentes de força em mulheres com 

IUE, não foi confirmada pelos resultados apresentado nesse estudo. Todos os parâmetros 

relacionados à intensidade da força de contração dos MAP (impulso da contração, força passiva, 

média e máxima), não apresentaram diferença significativa entre os grupos analisados. Essa 

relação também não é clara entre os estudos realizados com dinamometria.  

Estudos anteriores já demonstraram que o desenvolvimento da força ativa nos tecidos 

do assoalho pélvico podem [20, 36], ou não [37] serem significativamente reduzidos em 

mulheres incontinentes. Esses resultados controversos também são observados na análise das 

forças mecânicas passivas obtidas durante o repouso por meio do dinamômetro[20, 36, 37]. 

Essas diferentes respostas observados na literatura, assim como os desse estudo,em 

relação à avaliação da força de contração dos MAPS, pode ser decorrente de diferenças na 

metodologia de avaliação aplicada durante os testes, bem como na diferença dos equipamentos 

utilizados entre os estudos. O dinamômetro utilizado nesse estudo, em especial, foi 

desenvolvido com a célula de carga posicionada no centro da haste do equipamento para que a 

força de contração dos MAP pudesse ser medida com precisão, independente do local da haste 

em que o esforço é realizado. Em geral, os dinamômetros utilizados para avaliar os MAP são 

construídos com sensores de força do tipo straingauge. Esses sensores estão localizados na base 
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da haste do equipamento que é introduzida na vagina, ou seja, distantes do ponto em que a 

mesma recebe a força de contração dos MAP[20, 36, 37].  Essa característica do equipamento 

aumenta a chance de erro de medida caso ocorra variação da distância entre o ponto em que o 

espéculo do equipamento recebe a força dos MAP e o local onde são fixos os straingauges. 

Em relação à acurácia moderada encontrada para o endurance, ou seja, o tempo, em 

segundos, desde o início do teste até a conclusão do teste, como parâmetro para identificar 

mulheres com IUE, em um estudo anterior, esse parâmetro também foi fortemente associado à 

IUE [37]. Dessa maneira, essas respostas indicam que os MAP das pacientes com IUE podem 

ser menos resistentes à fadiga do que mulheres normais continentes. No entanto essa mesma 

associação não é confirmada em estudo anterior no qual, nenhuma diferença foi encontrada no 

tempo que ocorre a fadiga desses músculos[38]. A justificativa para essas diferenças pode estar 

na diferença entre os protocolos utilizados para coleta dos dados. 

O cálculo do tempo correspondente entre o início até do pico da contração dos MAP foi 

realizado para verificar se o tempo de recrutamento das fibras desses músculos é alterada em 

mulheres com IUE. Essa possibilidade não foi confirmada uma vez que, nenhuma diferença 

significativa foi encontrada entre os grupos estudados.  

De forma geral, nesse estudo foi possível observar que os parâmetros de força obtidos 

com o dinamômetro a partir da contração dos MAP, não permitem distinguir mulheres 

continentes e incontinentes por esforço enquanto que, o endurance é um parâmetro que pode 

ser utilizado com essa finalidade. Contudo, é importante esclarecer que essas observações são 

válidas somente em relação como diagnóstico da IUE, ou seja, todos esses parâmetros podem 

ser utilizados na prática clínica, para avaliar mudanças dos MAP ao longo do tempo ou após o 

tratamento uma vez que apresentam uma boa reprodutibilidade [23]. 

Em relação às limitações desse estudo, pode ser considerado a ausência de avaliação 

urodinâmica, considerada como padrão ouro para diagnóstico da IUE, bem como o fato das 

voluntárias não terem sido pareadas em relação à idade.  

 

Conclusão 

Nesse estudo foi possível verificar que somente a variável endurance possui acurácia 

moderada para identificar mulheres com incontinência urinária por esforço. Os parâmetros 
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relacionados à intensidade da força de contração dos músculos do assoalho pélvico (impulso, 

força passiva, média e máxima) e o tempo do início até o pico da contração desses músculos, 

foram semelhantes entre os grupos. 

 

Referências 

1.  Hunskaar S, Burgio K, Diokno A, et al (2003) Epidemiology and natural history of 

urinary incontinence in women. Urology 62:16–23 

2.  Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al (2002) The standardisation of terminology of 

lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the 

International Continence Society. NeurourolUrodyn 21:167–178 

3.  Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al (2010) Fourth International Consultation on 

Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and 

treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. 

NeurourolUrodyn 29:213–240 .doi: 10.1002/nau.20870 

4.  Zacharin RF (1980) Pulsionenterocele: review of functional anatomy of the pelvic 

floor. ObstetGynecol 55:135–140 

5.  Petros PP, Ulmsten U (1998) An anatomical classification--a new paradigm for 

management of female lower urinary tract dysfunction. Eur J ObstetGynecolReprodBiol 

80:87–94 

6.  Amaro JL, Gameiro MO, Padovani CR (2005) Effect of intravaginal electrical 

stimulation on pelvic floor muscle strength. IntUrogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 16:355–

358 .doi: 10.1007/s00192-004-1259-0 

7.  Yip C, Kwok E, Sassani F, et al (2014) A biomechanical model to assess the 

contribution of pelvic musculature weakness to the development of stress urinary 

incontinence. Comput Methods Biomech Biomed Engin 17:163–176 .doi: 

10.1080/10255842.2012.672564 

8.  Moen MD, Noone MB, Vassallo BJ, et al (2009) Pelvic floor muscle function in 

women presenting with pelvic floor disorders. IntUrogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 20:843–

846 .doi: 10.1007/s00192-009-0853-6 

9.  Talasz H, Himmer-Perschak G, Marth E, et al (2008) Evaluation of pelvic floor 

muscle function in a random group of adult women in Austria. IntUrogynecol J Pelvic Floor 

Dysfunct 19:131–135 .doi: 10.1007/s00192-007-0404-y 



 36 

10.  Ferreira CHJ, Barbosa PB, de Oliveira Souza F, et al (2011) Inter-rater reliability 

study of the modified Oxford Grading Scale and the Peritron manometer. Physiotherapy 

97:132–138 .doi: 10.1016/j.physio.2010.06.007 

11.  Hundley AF, Wu JM, Visco AG (2005) A comparison of perineometer to brink score 

for assessment of pelvic floor muscle strength. Am J ObstetGynecol 192:1583–1591 .doi: 

10.1016/j.ajog.2004.11.015 

12.  Bø K, Finckenhagen HB (2001) Vaginal palpation of pelvic floor muscle strength: 

inter-test reproducibility and comparison between palpation and vaginal squeeze pressure. 

ActaObstetGynecolScand 80:883–887 

13.  Frawley HC, Galea MP, Phillips BA, et al (2006) Reliability of pelvic floor muscle 

strength assessment using different test positions and tools. NeurourolUrodyn 25:236–242 

.doi: 10.1002/nau.20201 

14.  Messelink B, Benson T, Berghmans B, et al (2005) Standardization of terminology of 

pelvic floor muscle function and dysfunction: report from the pelvic floor clinical assessment 

group of the International Continence Society. NeurourolUrodyn 24:374–380 .doi: 

10.1002/nau.20144 

15.  Tunn R, Goldammer K, Neymeyer J, et al (2006) MRI morphology of the levatorani 

muscle, endopelvic fascia, and urethra in women with stress urinary incontinence. Eur J 

ObstetGynecolReprodBiol 126:239–245 .doi: 10.1016/j.ejogrb.2005.10.018 

16.  Morin M, Gravel D, Bourbonnais D, et al (2008) Reliability of dynamometric passive 

properties of the pelvic floor muscles in postmenopausal women with stress urinary 

incontinence. NeurourolUrodyn 27:819–825 .doi: 10.1002/nau.20603 

17.  Dumoulin C, Bourbonnais D, Lemieux M-C (2003) Development of a dynamometer 

for measuring the isometric force of the pelvic floor musculature. NeurourolUrodyn 22:648–

653 .doi: 10.1002/nau.10156 

18.  Dumoulin C, Gravel D, Bourbonnais D, et al (2004) Reliability of dynamometric 

measurements of the pelvic floor musculature. NeurourolUrodyn 23:134–142 .doi: 

10.1002/nau.10175 

19.  Morin M, Dumoulin C, Gravel D, et al (2007) Reliability of speed of contraction and 

endurance dynamometric measurements of the pelvic floor musculature in stress incontinent 

parous women. NeurourolUrodyn 26:397–403; discussion 404 .doi: 10.1002/nau.20334 

20.  Verelst M, Leivseth G (2007) Force and stiffness of the pelvic floor as function of 

muscle length: A comparison between women with and without stress urinary incontinence. 

NeurourolUrodyn 26:852–857 .doi: 10.1002/nau.20415 



 37 

21.  Nunes FR, Martins CC, Guirro EC de O, Guirro RRJ (2011) Reliability of 

bidirectional and variable-opening equipment for the measurement of pelvic floor muscle 

strength. PM R 3:21–26 .doi: 10.1016/j.pmrj.2010.10.017 

22.  Martinho NM, Marques J, Silva VR, et al (2015) Intra and inter-rater reliability study 

of pelvic floor muscle dynamometric measurements. Braz J PhysTher 19:97–104 .doi: 

10.1590/bjpt-rbf.2014.0083 

23.  Nagano RC dos R, Politti F (2016) Confiabilidade teste-reteste das diferentes variáveis 

dinamométricas utilizadas na avaliação dos músculos do assoalhos pélvico durante o ciclo 

menstrual. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) – Universidade Nove 

de Julho, São Paulo 

24.  Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A (2007) G*Power 3: a flexible statistical 

power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res 

Methods 39:175–191 

25.  Brown JS, Bradley CS, Subak LL, et al (2006) The Sensitivity and Specificity of a 

Simple Test To Distinguish between Urge and Stress Urinary Incontinence. Ann Intern Med 

144:715–723 

26.  Bump RC, Mattiasson A, Bø K, et al (1996) The standardization of terminology of 

female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J ObstetGynecol 175:10–17 

27.  Tamanini JTN, D’Ancona CAL, Botega NJ, Rodrigues Netto N (2003) [Validation of 

the Portuguese version of the King’s Health Questionnaire for urinary incontinent women]. 

Rev SaudePublica 37:203–211 

28.  Sjöström M, Umefjord G, Stenlund H, et al (2015) Internet-based treatment of stress 

urinary incontinence: 1- and 2-year results of a randomized controlled trial with a focus on 

pelvic floor muscle training. BJU Int 116:955–964 .doi: 10.1111/bju.13091 

29.  Hendriks EJ, Bernards AT, Staal JB, et al (2008) Factorial validity and internal 

consistency of the PRAFAB questionnaire in women with stress urinary incontinence. BMC 

Urol8:1 .doi: 10.1186/1471-2490-8-1 

30.  Bø K, Kvarstein B, Hagen RR, Larsen S (1990) Pelvic floor muscle exercise for the 

treatment of female stress urinary incontinence: II. Validity of vaginal pressure measurements 

of pelvic floor muscle strength and the necessity of supplementary methods for control of 

correct contraction. NeurourolUrodyn 9:479–487 .doi: 10.1002/nau.1930090504 

31.  Cohen J (1988) Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2 edition. 

Routledge, Hillsdale, N.J 



 38 

32.  Fischer JE, Bachmann LM, Jaeschke R (2003) A readers’ guide to the interpretation of 

diagnostic test properties: clinical example of sepsis. Intensive Care Med 29:1043–1051 .doi: 

10.1007/s00134-003-1761-8 

33.  Luginbuehl H, Baeyens J-P, Taeymans J, et al (2015) Pelvic floor muscle activation 

and strength components influencing female urinary continence and stress incontinence: a 

systematic review. NeurourolUrodyn 34:498–506 .doi: 10.1002/nau.22612 

34.  Price N, Dawood R, Jackson SR (2010) Pelvic floor exercise for urinary incontinence: 

a systematic literature review. Maturitas 67:309–315 .doi: 10.1016/j.maturitas.2010.08.004 

35.  American College of Sports Medicine (2009) American College of Sports Medicine 

position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports 

Exerc 41:687–708 .doi: 10.1249/MSS.0b013e3181915670 

36.  Chamochumbi CCM, Nunes FR, Guirro RRJ, Guirro ECO (2012) Comparison of 

active and passive forces of the pelvic floor muscles in women with and without stress urinary 

incontinence. Rev Bras Fisioter Sao Carlos Sao Paulo Braz 16:314–319 

37.  Morin M, Bourbonnais D, Gravel D, et al (2004) Pelvic floor muscle function in 

continent and stress urinary incontinent women using dynamometric measurements. 

NeurourolUrodyn 23:668–674 .doi: 10.1002/nau.20069 

38.  Verelst M, Leivseth G (2004) Are fatigue and disturbances in pre-programmed activity 

of pelvic floor muscles associated with female stress urinary incontinence? NeurourolUrodyn 

23:143–147 .doi: 10.1002/nau.20004 

 

 

 

Tabelas e legendas 

Tabela 1. Média e desvio padrão dos dados demográficos e clínicos de mulheres com 

incontinência urinária por esforço (IUE) e saudáveis (GC).  

 

  IUE   Saudável   Valor de P 

Idade (anos) 45.35±10.61 

 

31.24±10.23 

 

<0.001* 
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IMC 28.75±5.79 

 

26.91±5.23 

 

0.33 

Número de partos 2.47±1.62 

 

0.94±1.08 

 

0.002* 

PRAFAB 10.29±2.77 

    
ICIQ-SF 11.82±5.21 

    
KHQ scores 

     
Percepção da Saúde 33.82±23.29 

    
Impacto 50.95±26.67 

    
Limimitaçãonas AVDs 39.21±28.83 

    
LimimitaçãoFísica 46.08±35.12 

    
Limimitação Social 17.65±24.86 

    
Relações 16.67±22.05 

    
Emoções 30.72±31.80 

    
Sono e Disposição 30.39±30.75 

    
Medida de Gravidade 46.35±22.05         

KHQ:King’s Health Questionnaire. ICIQ-SF: International Consultation Incontience 

Questionnaire Short Form. PRAFAB: Protection, Amount, Frequency, Adjustment and Body 

Image Questionnaire. 

* Demonstra diferença estatística significativa (teste-tindependente: p <0.05) 

Tabela 2. Media e desvio padrão das variáveis obtidas pelo dinamômetro de mulheres com 

incontinência urinária por esforço (IUE) e saudáveis (GC).  

 

  GIUE 

 

GC 

 

F 

 

P value 

 

p
2 

Força passiva (N) 6.06±1.62 

 

6.21±1.26 

 

0.15 

 

0.69 

 

<0.01 
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Força máxima (N) 12.72±3.45 

 

13.80±4.99 

 

0.11 

 

0.91 

 

<0.01 

Impulso (N/s) 10.97±8.67 

 

11.29±8.25 

 

0.18 

 

0.66 

 

<0.01 

Força média (N) 8.71±2.14 

 

9.12±3.19 

 

0.01 

 

0.92 

 

<0.01 

Tempo do pico (s) 2.18±1.43 

 

2.34±0.97 

 

0.17 

 

0.67 

 

0.01 

Endurance (s) 19.14±8.15* 

 

29.32±12.66 

 

4.87   0.03 

 

0.14** 

* Diferença significativa entre os grupos (Test post hoc de Bonferroni). 

** Tamanho do efeito grande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES FINAIS 

 

Nesse estudo foi possível verificar que somente a variável endurance possui acurácia 

moderada para identificar mulheres com incontinência urinária por esforço. Os parâmetros 

relacionados à intensidade da força de contração dos músculos do assoalho pélvico (impulso, 
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força passiva, média e máxima) e o tempo do início até o pico da contração desses músculos, 

foram semelhantes entre os grupos. 

Essas observações são válidas somente em relação como diagnóstico da incontinência 

urinária por esforço entre mulheres continentes e incontinentes, ou seja, todos esses parâmetros 

podem ser utilizados na prática clínica, para avaliar mudanças funcionais desses músculos ao 

longo do tempo ou após o tratamento. 
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ANEXO I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em Pesquisa: 
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Nome do voluntário:_______________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Telefone para contato:______________________Cidade:_______________CEP:_______ 

e-mail: __________________________________________ 

 

As Informações contidas neste prontuário serão fornecidas pelo Prof. Dr. Fabiano 

Politti, objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o voluntário da pesquisa autoriza sua 

participação com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se 

submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

1.Título do Trabalho Experimental: Comparação de diferentes variáveis do dinamômetro de 

força transvaginal entre mulheres saudáveis e com incontinência urinária de esforço. 

 

2.Objetivo: Comparar diferentes variáveis obtidas por um dinamômetro de força transvaginal, 

a partir da contração dos músculos do assoalho pélvico (MAP), entre mulheres saudáveis e com 

incontinência urinária por estresse. 

 

3. Justificativa: A incontinência urinária acomete grande parte da população feminina, de todas 

as idades e de todos os níveis sócio-econômicos e pode afetar significativamente a qualidade 

de vida à medida que compromete o bem-estar físico e psicossocial. Na incontinência por 

esforço, o fortalecimento dos MAP tem sido um dos principais tratamentos, desta forma, a 

avaliação da força de contração desses músculos é a principal ação que antecede o tratamento 

a ser utilizado. Através da dinamometria pode-se encontrar índices preditores da IUE, ainda 

não encontrados na literatura, e contribuirpara o seu diagnóstico ou ao menos, identificar com 

maior precisão problemas no MAP que possam estar relacionados com essa disfunção. Além 

disso, correlacionar estas variáveis com a qualidade de vida poderá contribuir para a 

compreensão do impacto biopsicossocial da IUE nas mulheres. 

 

4. Procedimentos da Fase Experimental: Esta pesquisa consiste de mulheres com 

incontinência urinária de esforço (perda de xixi ao tossir, espirrar, gargalhar etc) e mulheres 

saudáveis que sejam capazes de contrair a musculatura do assoalho pélvico (musculatura da 

vagina) sozinhas. Inicialmente, a voluntária deverá responder um questionário com tempo de 

duração de no máximo 5 minutos, em seguida, a força muscular do assoalho pélvico com o 

POWER GYNECO será verificada por um único avaliador, em uma única vez.Após o 

treinamento prévio sobre a forma de contração dos músculos do assoalho pélvico (músculos da 

vagina), serão realizados, inicialmente, três ensaios de força. Com o equipamento introduzido 

na vagina, serão orientadas a relaxar os músculos do assoalho pélvico por 10 seg. Após esse 

tempo, será dado um comando para que seja realizado o máximo de contrações com o máximo 

de força, durante os 5 segundos. 

O tempo necessário para a aplicação da ficha de avaliação será de 5 minutos e o de coleta dos 

dados, deverá ser de aproximadamente 15 minutos. 

 

5. Desconforto ou Riscos Esperados: As voluntárias não serão submetidas a riscos durante o 

período de avaliação, uma vez que o equipamento é devidamente protegido com preservativo 

(camisinha) para cada mulher e cada sessão e, após o uso, o dinamômetro (equipamento) será 

higienizado. Poderá ocorrer leve desconforto no momento da contração da vagina devido a 

rigidez do material do dinamômetro. 

 

6. Benefícios:As voluntárias que apresentarem fraqueza da musculatura avaliada, receberão 

orientações sobre como trabalhar essa região por fisioterapeuta especialista. 
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7. Informações: A voluntária tem garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou 

esclarecimento de qualquer dúvida quanto ao procedimento e resultados da análise clínica. 

Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informação 

atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a vontade do indivíduo em 

continuar participando. 

 

8. Retirada do Consentimento: a voluntária tem a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

 

9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 

envolvendo seres humanos atendendo à Resolução n.º 196/97, de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. Eventuais intercorrências 

que possam vir a surgir no decorrer da pesquisa, poderão se discutidas pelos meios próprios. 

 

10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

 

11. Local da Pesquisa:O estudo será realizado no Centro de Especialidades Médicas de 

Guarulhos, localizado na Rua Dona Antônia 578, Vila Augusta, Guarulhos / São Paulo. 

 

 12. Telefones dos Pesquisadores para Contato: Prof. Dr. Fabiano Politti: celular (11) 98941-

8885 / Trabalho (11) 3665-9817  

 

Comitê de Ética em Pesquisa – COEP – UNINOVE. Rua Vergueiro, nº235/249 – 3º subsolo, 

CEP: 01504-001 – comitedeetica@uninove.br tel: 3685-9197 

 

Consentimento Pós-Informação:  

 

Eu, ________________________________________________, após leitura e compreensão 

deste termo de informação e consentimento, entendo que minha participação é voluntária, e que 

posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia deste 

termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo no meio científico. 

 * Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

 

 São Paulo,______de ________________________de  201__. 

 

 Nome (por extenso):_______________________________________________________ 

 

 Assinatura:____________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO II 

 

 International Consultationon Incontience Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) 
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ANEXO II 

 

Protection, Amount, Frequency, Adjustment and Body Image Questionnaire (PRAFAB). 
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ANEXO IV 

 

VERSÃO EM PORTUGUÊS DO KING’S HELTH QUESTIONNAIRE 

 

“KING’S HEALTH QUESTIONNAIRE” 
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Nome(iniciais):______________________ Idade: ____________ Data: ___/___/___ 

 

PERCEPÇÃO GERAL E SAÚDE 

1. Como você descreveria sua saúde no momento? 

(   ) Muito Boa (   )Boa (   )Normal (   )Ruim (   )Muito Ruim 

2. Quanto você acha que o seu problema de bexiga afeta sua vida? 

(   ) Nem um pouco       (   ) Um pouco    (   ) Moderadamente (   ) Muito 

 

A seguir, estão algumas das atividades diárias que podem ser afetadas por seu problema de 

bexiga. Quanto seu problema de bexiga afeta você? Nós gostaríamos que você respondesse 

cada questão, escolhendo a resposta que mais se aplica a você. 

3. Limitações de Atividades diárias 

3.a. Quanto o seu problema de bexiga afeta seus afazeres domésticos como limpar a casa, 

fazer comprar, lavar...? 

(   ) Nem Um Pouco (   ) Um Pouco      (   ) Moderadamente (   ) Muito 

3.b. Quanto seu problema de bexiga afeta seu trabalho ou suas atividades diárias fora de casa? 

(   ) Nem Um Pouco  (   ) Um Pouco (   ) Moderadamente  (    ) Muito 

4. Limitações Físicas e Sociais 

4.a.Seu Problema de bexiga afeta suas atividades físicas como caminhar, correr, 

praticaresportes, fazer ginástica...? 

(   ) Nem Um Pouco (   ) Um Pouco       (   ) Moderadamente  (    ) Muito 

4.b. Seu problema de bexiga afeta suas viagens? 

(   ) Nem Um Pouco    (   ) Um Pouco  (    ) Moderadamente       (    ) Muito 

4.c. Seu problema de bexiga limita sua vida social? 

(   ) Nem Um Pouco     (   ) Um Pouco  (   ) Moderadamente        (   ) Muito 
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4.d.Seu problema de bexiga limita seu encontro ou visita a amigos? 

(   ) Nem Um Pouco  (   ) Um Pouco (   ) Moderadamente         (   ) Muito 

 

5. Relações Pessoais 

5.a. Seu problema de bexiga afeta seu relacionamento com seu parceiro? 

(   ) Não se aplica   (   ) Nem Um Pouco (   ) Um Pouco (   ) Moderadamente (   ) Muito 

5.b. Seu problema de bexiga afeta sua vida sexual? 

(   ) Não se aplica   (   ) Nem Um Pouco  (   ) Um Pouco (   )Moderadamente (   ) Muito 

5.c. Seu problema de bexiga afeta sua vida familiar? 

(   ) Não se aplica   (   ) Nem Um Pouco  (   ) Um Pouco (   )Moderadamente  (   ) Muito 

 

Gostaríamos de saber quais são seus problemas de bexiga e quanto eles afetam você. Da lista 

abaixo, escolha aqueles que você apresenta atualmente e exclua os problemas que não se 

aplicam a você. 

Frequência: Você vai muitas vezes ao banheiro? 

(   ) Nem um pouco     (   ) Um pouco (   ) Moderadamente    (   ) Muito 

Noctúria: Você levanta a noite para urinar? 

(   ) Nem um pouco     (   ) Um pouco (   ) Moderadamente     (   ) Muito 

Urgência: Você tem vontade forte de urinar e muito difícil de controlar? 

(   ) Nem um pouco     (   ) Um pouco (   ) Moderadamente     (    ) Muito 

Bexiga Hiperativa: Você perde urina quando você tem vontade de urinar? 

(   ) Nem um pouco  (   ) Um pouco  (   ) Moderadamente    (   ) Muito 

Incontinência urinária de esforço: Você perde urina com as atividades físicas como: tossir, 

espirrar, correr? 

(   ) Nem um pouco (   ) Um pouco  (   ) Moderadamente  (   ) Muito 

Enurese noturna: Você molha a cama à noite? 

(   ) Nem um pouco  (   ) Um pouco  (   ) Moderadamente  (    ) Muito 
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Incontinência no intercurso sexual: Você perde urina durante a relação sexual? 

(   ) Nem um pouco     (   ) Um pouco (   ) Moderadamente  (    ) Muito 

Infecções frequentes: Você tem muitas infecções urinárias? 

(   ) Nem um pouco   (   ) Um pouco  (   ) Moderadamente               (    ) Muito 

Dor na bexiga: Você tem dor na bexiga? 

(   ) Nem um pouco     (   ) Um pouco  (   ) Moderadamente               (   ) Muito 

Outros: Você tem algum outro problema relacionado à bexiga? 

Qual?_________________________________________________________________ 

 

Emoções 

6.a. Seu problema de bexiga faz com que você se sinta deprimida? 

(   ) Nem Um Pouco        (   ) Um Pouco  (    ) Moderadamente  (   ) Muito 

6.b. Seu problema de bexiga faz com que você se sinta ansiosa ou nervosa? 

(   ) Nem Um Pouco        (   ) Um Pouco (   ) Moderadamente  (   ) Muito 

6.c. Seu problema de bexiga faz você sentir-se mal consigo mesma? 

(   ) Nem Um Pouco      (   ) Um Pouco  (    ) Moderadamente              (   ) Muito 

 

Sono e Disposição 

7.a. Seu problema de bexiga afeta seu sono? 

(   ) Nunca (   ) Às vezes         (   ) Frequentemente  (   ) O tempo todo 

7.b. Você se sente esgotada ou cansada? 

(   ) Nunca  (   ) Às vezes           (   ) Frequentemente  (   ) O tempo todo 

Medidas de Gravidade 

8.a. Você usa forros ou absorventes para se manter seco? 

(   ) Nunca (   ) Às vezes  (   ) Frequentemente   (   ) O tempo todo 

8.b.Você controla a quantidade de liquido que bebe? 

(   ) Nunca (   ) Às vezes (   ) Frequentemente              (   ) O tempo todo 
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8.c. Troca suas roupas íntimas quando elas estão molhadas? 

(   ) Nunca  (   )Às vezes  (   ) Frequentemente  (   ) O tempo todo 

8.d. Preocupa-se com a possibilidade de cheirar urina? 

(   ) Nunca   (   )Às vezes   (   ) Frequentemente  (   ) O tempo todo 

8.e. Fica envergonhada por causa do seu problema de bexiga? 

(   ) Nunca (   )Às vezes  (   ) Frequentemente  (   ) O tempo todo 

Muito obrigada. Agora veja se deixou de responder alguma questão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

“The 3 Incontinence Questions” – Versão brasileira não Validada 

 

 



 54 

 


