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RESUMO
INTRODUÇÃO: O tipo mais frequente de incontinência é a Incontinência Urinária de Esforço. Uma
forma de melhorar o tônus da musculatura perineal é a Ginástica Abdominal Hipopressiva (GAH), que se
baseia na contração ativa da musculatura abdominal (manobra de aspiração diafragmática) com queda na
pressão intra-abdominal, uma ativação sinérgica da MAP e dos músculos abdominais. OBJETIVO:
Revisar a literatura sobre os efeitos da Ginástica Hipopressiva para o tratamento de mulheres com IUE.
METODOLOGIA: Revisão de literatura com buscas nas bases de dados Scielo, Bireme e Pubmed. Foram
incluídos artigos no período de 2000 a 2018, na língua portuguesa. CONCLUSÃO: A Ginástica
Abdominal Hipopressiva (GAH) é uma proposta extremamente relevante, mesmo em poucos estudos
publicados, foi provado que todos obtiveram resultados satisfatórios para fortalecer os músculos
abdominais e MAPs, por motivos como este, acredita-se que ela deveria ser mais utilizada.
Palavras chave - Incontinência Urinária de Esforço, Ginástica Hipopressiva.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The most frequent type of incontinence is Urinary Incontinence of Effort. One way to
improve the tone of the perineal musculature is Abdominal Hipopressive Gymnastics (GAH), which is
based on the active contraction of the abdominal muscles (diaphragmatic aspiration maneuver) with
decrease in the intra-abdominal pressure, a synergic activation of the MAP and the abdominal muscles .
OBJECTIVE: To review the literature on the effects of Hipopressive Gymnastics for the treatment of
women with SUI. METHODOLOGY: Literature review with searches in Scielo, Bireme and Pubmed
databases. Articles were included in the period from 2000 to 2018, in the Portuguese language.
CONCLUSION: Hippopressive Abdominal Gymnastics (AHG) is an extremely relevant proposal, even in
a few published studies, it has been proved that all have obtained satisfactory results to strengthen the
abdominal muscles and MAPs, for reasons such as this, it is believed that it should be more used .
Key words - Urinary Incontinence of Effort, Hipopressiva Gymnastics.

INTRODUÇÃO
A incontinência urinária (IU) é definida como a perda involuntária de urina,
constituindo-se em problema social ou de higiene. É uma condição multifatorial que
acomete homens e mulheres em diferentes faixas etárias, com prevalência da IUE
Incontinência Urinaria de Esforço em mulheres por razões anatômicas, vasculares e
tróficas da uretra. (VALENTE et al. , 2016)
Ela é classificada por Mc Guire e Blaivas do tipo 0 ao tipo III. (CARRERETE et al., s/
d).
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O assoalho pélvico forma a porção inferior da cavidade abdomino-pélvica, sendo que
sua força refere-se ao grau de contração voluntária máxima, com recrutamento do maior
número de fibras possíveis. Os eventos que ocorrem durante a vida da mulher, como a
gravidez, o parto, o aumento de peso, a menopausa e o envelhecimento acabam por
afetar a força dos músculos do assoalho pélvico (MAP) e outras estruturas que dão
suporte aos órgãos pélvicos. O assoalho pélvico é a única musculatura transversal do
corpo humano que suporta carga, sendo responsável por diversas funções: suporte dos
órgãos abdominais e pélvicos, manutenção da continência urinária e fecal, auxílio no
aumento da pressão intra-abdominal, na respiração e na estabilização do tronco
(FRANCESCHET et al., 2009).
A integridade anatômica dos componentes de suporte do AP é importante para o
funcionamento normal dos órgãos pélvicos e a disfunção da mesma pode contribuir para
prolapso genital, incontinência urinária (IU) e fecal e disfunções miccional, sexual e
defecatória (SANTOS et al., 2017).
A pressão intra-abdominal fisiológica é de 25 cmH2O (GROSSE e SEN GLER, 2002).
Os aumentos das pressões internas do corpo interferem diretamente nas pressões
intratecais (dentro dos vasos sanguíneos, canal vertebral, bexiga, intestino), por isso
compreende-se a importância de utilizar métodos para sua normalização, assim como a
utilização de terapias como a Ginástica Hipopressiva que utiliza a musculatura
abdominal. (ANZAI et al.,2011).
São instrumentos de avaliação da IU o International Consultation on Incontinence
Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico
(AFA), PERFECT e Diário Miccional (DM). (CHIARAPA, 2007; BERBAM,2011;
RUBIO 2013).
A técnica abdominal hipopressiva foi demonstrada pela primeira vez em 1982, por
Caufriez e Schulman, e apresentada em tese em 1991. Consiste em um método postural
de efeito sistêmico que harmoniza as tensões intrínsecas musculoconjuntivoaponeuróticas, permitindo uma queda significativa da pressão intra-abdominal e,
reflexamente, uma contração dos músculos do assoalho pélvico e da cinta abdominal.
Esse efeito reflexo em longo prazo promove um aumento do tônus muscular, que reflete
positivamente na reeducação uroginecológica, pois quando há uma hipotonia da parede
abdominal altera-se a variação de pressão internamente, acarretando maior tensão sobre
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a parede anterior do assoalho pélvico com consequente relaxamento das suas
fibras( CHIARAPA et al., 2007).
Os exercícios abdominais hipopressivos (EAH), também chamados de ginástica
hipopressiva(GH), são um conjunto de posturas associadas a movimentos respiratórios,
que provocam uma queda na pressão intra-abdominal, uma ativação sinérgica da MAP e
dos músculos abdominais, especialmente o transverso. A ativação do músculo
transverso do abdômen pode co-ativar a MAP e vice-versa, fato evidenciado
clinicamente. (RIBEIRO et al., 2017).
As técnicas hipopressoras são técnicas neuromiostáticas globalistas cujo objetivo é a
regulação das tensões músculo-conjuntivas em diferentes níveis do corpo humano
(visceral parietal e esquelético). (GUISADO et al.,2014).
Apesar do sucesso dos EAH, quando comparados a cinesioterapia clássica do assoalho
pélvico e das veementes recomendações da ICS para a inclusão de medidas de
qualidade de vida nos estudos clínicos para IUE, ainda são poucos os artigos discutindo
o impacto dos EAH sobre a qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária
de esforço. (RIBEIRO et al., 2017).
OBJETIVO GERAL
Revisar a literatura sobre os efeitos da Ginástica Hipopressiva para o tratamento de
mulheres com incontinência urinária de esforço.

METODOLOGIA
Estudo teórico, de revisão de literatura com buscas bibliográficas, onde pudesse ser
encontrado alto grau de confiabilidade, e também alguns estudos de campo que
possibilitassem comprovar a importância e eficiência do tema abordado.
Essas buscas na literatura incluem livros, artigos, pesquisas de campo e revistas
universitárias nas plataformas virtuais. Essa revisão de literatura foi realizada nas bases
de dados Scielo, Bireme e Pubmed. Foram encontrados, em média, 15 artigos num
primeiro momento, mas somente 10 foram selecionados.
Foram utilizados como critério de inclusão: artigos experimentais, intervencionistas, na
língua portuguesa e do período de 2000 a 2018. Nos critérios de exclusão foram
descartados: artigos de revisão de literatura e resumos isoladamente.

4

Para a busca dos artigos nas plataformas on-line foram utilizados os descritores
“incontinência urinária de esforço”, “ginástica hipopressiva”.

RESULTADOS
A Ginástica Hipopressiva é uma técnica que faz parte da cinesioterapia por meio de
contração e relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e queda da pressão intraabdominal. Oferece muitos benefícios, resultados positivos e até mesmo a cura de
pacientes com incontinência urinária, melhorando o tônus da musculatura perineal, além
da abdominal, e melhorando duradouramente pacientes com dificuldades em
compreender e realizar a contração dessa musculatura.
A Tabela 1 reúne os artigos localizados com suas características.
Tabela 1- Caracterização dos artigos encontrados
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máximo e adutor de
quadril.

DISCUSSÃO
O resultado do fortalecimento dos MAPs não é imediato, pois depende integralmente da
colaboração dos envolvidos (paciente/fisioterapeuta), pois necessita da adaptação da
função, hipertrofia muscular, disciplina, concentração e envolvimento na proposta
terapêutica.
A GAH é uma técnica relativamente nova, ou melhor, passou a ser divulgada
recentemente. Por esse motivo há provavelmente o número reduzido de artigos.
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Foram reunidos, para essa pesquisa, atendendo aos critérios de inclusão, cinco artigos
que mostram os efeitos da GAH.
Dos cinco, apenas Berbam (2011) realizou um estudo de caso, com apenas uma
voluntária e quatro estudos com amostras variando de seis até sessenta participantes
(Valente e cols., 2015; Santos e cols., 2017; Santos, 2013; Rubio, 2013). A idade dos
participantes nos cinco estudos variou de 18 a 60 anos.
Todos utilizaram o mesmo padrão de ficha com dados pessoais, idade, peso, altura,
Índice de Massa Corpórea (IMC), Índice Cintura-Anca (ICA) e anamnese. Santos
(2013) mediu a dobra cutânea da região abdominal e aplicou o (IPAQ) que é um
questionário internacional de atividade física, utilizou avaliação eletromiografica dos
Map´s, além dos músculos reto abdominal (RA), obliquo externo (OE),transverso
abdominal (TrA) e obliquo interno (OI através de sonda endovaginal da marca Miotec.
Rubio (2013) aplicou, em seu estudo, o questionário para impacto na qualidade de vida
e gravidade dos sintomas de IU (ICIQ-SF).
A ficha de avaliação específica, com antecedentes pessoais, obstétricos, ginecológico,
urológico, aspectos da vida sexual além de inspeção visual vulvo vaginal foi utilizada
em dois estudos (Santos, 2017; Valente e cols., 2015).
A força do assoalho pélvico pode ser avaliado com diversos métodos. Entre eles, o
método PERFECT onde o P significa Power, força, que é mensurada pela escala
modificada de Oxford e graduada de zero a cinco, onde o zero representa ausência de
percepção de contração pelo examinador e cinco a contração voluntária mais forte dos
MAP com compressão e elevação dos dedos do examinador; E é o Endurance,
resistência, no qual a voluntária é orientada a sustentar a contração detectada no P pelo
máximo de tempo que conseguir; R representa Repetitions, em que a participante deve
realizar a contração máxima sustentada pelo tempo detectado no E com intervalo de
quatro segundos entre uma contração e outra até a fadiga muscular; e o F significa Fast,
rápido, que é o número de contrações rápidas, ou seja, contrações sem sustentação. Esse
método foi utilizado no estudo de Santos e cols. (2017).
Berbam (2011) e Valente e cols. (2015) utilizaram o AFA sendo que Valente e cols.
(2015) também utilizaram o perineômetro (biofeedback) e o esfignomanômetro para
avaliar o músculo transverso abdominal. Já nos estudos de Berbam (2011) aplicou-se o
Diário Miccional com o objetivo de observar a rotina, hábitos vesicais e a caracterização
atual da perda da urina.
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A Ginastica Abdominal Hipopressiva é uma técnica realizada em diferentes posturas e
capaz de ativar a musculatura abdominal, principalmente os transversos do abdome e
obliquo interno além dos MAP´s. Santos (2013) utilizou a eletromiografia, para avaliar
ativação muscular em diferentes posturas. A proposta do seu estudo foi exclusivamente
avaliativa.
Encontraram-se diferenças importantes com relação ao protocolo de exercício com as
variações de posturas, número e tempo de duração das sessões.
Santos e cols. (2017) utilizaram quatro posturas sendo elas: decúbito dorsal evoluindo
para sedestação, quatro apoios e em ortostatismo, com 12 voluntárias divididas em dois
grupos com seis mulheres cada: G1 que realizou a ginástica hipopressiva (GH) e G2 que
realizou exercícios abdominais convencionais (EC). Foram realizadas 8 sessões no total,
2 vezes na semana, 45 minutos cada. Valente e cols. (2015) executaram 6 posições
diferentes associando a apneia. Realizaram 10 sessões sendo 2 vezes semanais durante
50 minutos. Berbam (2011) e Rubio (2013) não citaram, em seus estudos, as posturas
utilizadas. Porém, Berbam (2011) associou durante as 30 sessões domiciliares os
exercícios convencionais para os map´s (kegel), em 5 semanas com apenas 1
participante.
Rubio (2013) avaliou dois grupos com 30 mulheres cada, sendo um de ginástica
hipopressiva (GH) onde realizaram 36 sessões, 3 vezes na semana durante 12 semanas e
um grupo controle (GC) que não aderiu a nenhum programa de exercícios.
Todos encontraram resultados positivos e Santos (2013), através da eletromiografia
observou que a postura não influencia no nível de ativação muscular dos MAP´s, reto
abdominal (RA), obliquo externo (OE), transverso abdominal (TrA) e obliquo interno
(OI), pois na GAH varias posturas são descritas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ginastica abdominal Hipopressiva (GAH) é uma proposta extremamente relevante e
não prejudicial como o abdominal clássico, por motivos como este, acredita-se que ela
deveria ser mais incentivada ou utilizada.
Já visto, mesmo em poucos estudos publicados, que todos obtiveram resultados
satisfatórios para fortalecer os músculos abdominais e MAPs, ao contrario do abdominal
comum que fortalece o abdômen prejudicando os MAPs.
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Uma vez que a GAH é resultante da ativação da musculatura acessória inspiratória
associada à apneia expiratória, é interessante novos trabalhos para avaliar os efeitos da
ginástica abdominal hipopressiva na musculatura respiratória e na função pulmonar,
além de padronizar protocolos de exercícios.
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