
     A partir da 3a sessão a (F) foi alterada para 50Hz e a (T) para 700µs, 

permanecendo inalteradas as demais condições. A atleta também foi 

orientada a realizar os exercícios perineais em casa.
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    O Powerlifting é um esporte cuja técnica é centrada na resistência potência e na força 

explosiva. É constituído pelas modalidades de agachamento (figura 1), supino 

regulamentar (figura 2), levantamento terra e total (figura 3), sendo esta a seqüência 

regulamentada para a International Powerlifting Federation (IPF) em competições, aonde 

os atletas chegam a levantar três vezes o seu próprio peso corporal de uma única vez. 

As categorias são definidas por sexo, peso corporal e idade, e sua prática é permitida a 

levantadores dos sexos masculino e feminino acima de 14 anos. Para a segurança da 

atleta é utilizado um cinto abdominal o qual tem a função de estabilizar os músculos 

abdominais e ao mesmo tempo apoiar a coluna lombar durante o levantamento do peso. 

Este por sua vez deve ser bem ajustado, para que os músculos abdominais possam 

apoiar-se durante um levantamento pesado.

    O aumento excessivo na pressão intra-abdominal sobrecarrega os órgãos pélvicos, 

empurrando-os para baixo, desta forma os músculos e ligamentos, do assoalho pélvico, 

que compõem os sistemas de sustentação e suspensão desses órgãos podem ser 

danificados. O aumento excessivo da pressão intra abdominal, pode resultar em 

alterações na função da continência urinária,  resultando na incontinência urinária de 

esforço. 

Objetivo:  Verificar a intervenção fisioterápica na incontinência urinária de esforço em 

atleta de Powerlifting.

Método:  Realizou-se estudo de caso, com a atleta de Powerlifiting do sexo feminino 

com 27 anos, no período de agosto a outubro de 2009. Foi realizado Anamnese, e a 

atleta foi avaliada através do questionário de Qualidade de vida de incontinência urinária 

de esforço, condição-específico (ICIQ-SF),  Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico 

(AFA) por toque bi-digital e Pad Test adaptado (realizado durante o treino). Foram foram 

realizadas em 11 sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, sendo  da 2ª a 6ª 

sessão com duração de 1 hora de eletroestimulação direcionada vaginal sem carga, e 

da 7ª a 10ª sessão com duração de 1hora e 30 minutos uma vez por semana, realizando 

eletroestimulação durante o treino de Powerlifiting com cargas variadas. A 1ª e a última 

sessão foram reservadas para reavaliação do ICIQ-SF, AFA e Pad Test. Os parâmetros 

utilizados para eletroestimulação vaginal direcionada nas 2 primeiras sessões 

foram: freqüência (F) 35Hz, largura de pulso (T) 500µs,  intensidade (i) de acordo 

com a sensibilidade da atleta. 
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Conclusão: A intervenção fisioterápica na incontinência urinária de esforço em 

atleta de Powerlifiting mostrou resultados altamente positivos.
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