
 tempo de sustentação igual a 5s (por 10s repouso), velocidade de subida e 

descida de 2s (durante 10 minutos), intervalo de repouso de 2 minutos e 3 

séries de 10 contrações rápidas com velocidade de subida e descida de 1s 

(por 1 minuto de repouso). Após 5 sessões a (F) foi alterada para 50 Hz e a 

(T) para 700µs, permanecendo inalteradas as demais condições.  Os 

pacientes também foram orientados a realizar os exercícios perineais em 

casa. O trabalho foi realizado no ambulatório de fisioterapia do assoalho 

pélvico da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no período 

de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.  

 

 Resultados: A média do número de sessões de atendimento foi de 12,6 

sessões, sendo um mínimo de 6 e máximo de 19 sessões. Após o 

tratamento fisioterapêutico, 13 pacientes estavam continentes e 3 pacientes 

evoluíram de uma incontinência de grau severo para grau leve.  

 

 Conclusão: A intervenção da fisioterapia através da eletroestimulação, 

concomitante a exercícios perineais ativos, associados a reeducação 

comportamental no tratamento da incontinência urinária pós-prostatectomia, 

tem obtido resultados satisfatórios na redução e/ou cura dos sintomas da 

incontinência urinária. 
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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - IMSCSP  

INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA NA 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE 

PÓS-PROSTATECTOMIA 

 O câncer da próstata é prevalente no homem e a primeira causa de morte no 

sexo masculino. É mais comum em homens acima de 50 anos, e geralmente 

não causa sintomas nas fases iniciais; em fases mais avançadas os sintomas 

podem ser: obstrução do fluxo urinário, hematúria, disúria, dor durante a 

ejaculação e aumento do volume prostático. 

 

 Para 2008 foi estimado, no Brasil, a ocorrência de 49.530 novos casos para 

esse tipo de câncer. 

 

 O tratamento cirúrgico indicado é a prostatectomia radical podendo ter, como 

complicação, incontinência urinária e disfunção sexual.  

 

 A fisioterapia do assoalho pélvico, através dos recursos de eletroestimulação,  

exercícios perineais e reeducação comportamental, é indicada para tratamento 

das complicações pós-prostatectomia. 

 

 Objetivo: Verificar a intervenção da fisioterapia na incontinência urinária em 

pacientes submetidos à prostatectomia radical.  

 

 Materiais e Métodos: Participaram deste estudo 16 pacientes com idade entre 

60 e 80 anos (m = 68 anos), com incontinência urinária pós-prostatectomia. Foi  

realizada a avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA), pad tast aplicado 

questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short 

Form (ICIQ-SF) antes e após o tratamento. O Tratamento constou de sessões 

semanais (15 a 20) de eletroestimulação via anal e de superfície, 

concomitantemente exercícios perineais ativos e reeducação comportamental. 

Os parâmetros utilizados para as 5 primeiras sessões foram: freqüência (F) 

35Hz, largura de pulso (T) 500µs,  intensidade (i) de acordo com a sensibilidade 

do paciente. 
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Figura 1. Estimulador elétrico intra-anal 

(Dualpex 961 – Quark) e sonda anal com 

eletrodos circulares 

Figura 2. Estimulador elétrico transcutâneo  


