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Resumo
A dança do ventre, com seus diversos movimentos, pode auxiliar a
prevenção da ocorrência de problemas urinários em mulheres que
acabaram de parir via vaginal. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi verificar qual seria a influência da dança do ventre em puérperas que têm incontinência urinária. Para a pesquisa de campo, foi
realizado um ensaio clínico de forma descritiva, a aplicação de aulas
de dança do ventre a puérperas que tiveram parto vaginal, quantificando a perda de urina antes e depois das aulas através do teste de
absorvente e do diário miccional. A justificativa está pautada na experiência de uma das autoras na dança do ventre, observando assim
uma nova técnica potencial para a prevenção da doença e a grande
ocorrência da incontinência urinária em mulheres que tiveram parto
normal, devido à grande agressão aos músculos, fáscias, nervos e
tendões, trazendo vários impactos como depressão, reclusão social,
constrangimento, entre outros. Os resultados da pesquisa revelam
que a aplicação das aulas de dança do ventre minimizou a incontinência urinária de uma das pacientes e eliminou a disfunção da
outra participante, confirmando assim os benefícios dessa técnica na
ativação da musculatura pélvica e, consequentemente, na melhora
ou cura da incontinência urinária. Porém, a amostra foi pequena e
sugere-se que outros estudos sejam realizados para uma maior comprovação da eficácia da técnica.

* Autor para correspondência: anapaulampicanco@gmail.com
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INTRODUÇÃO
A incontinência urinária pode ser definida como a falta de capacidade em conter a
urina voluntariamente, e pode ser dividida
em: urgência, que ocorre quando há uma
vontade incontrolável de urinar; esforço,
que acontece quando se realiza qualquer
atividade que exija esforço físico; e a mista, quando há presença dos dois outros tipos. Existem vários fatores de risco para
incontinência urinária, incluindo o parto
normal, podendo trazer prejuízos musculares, de nervos e outras estruturas1. Ao se
observar a dança do ventre, encontramos
alguns movimentos, principalmente da
pelve, que também são utilizados na cinesioterapia para dar uma melhor condição
ao assoalho pélvico, que compreende os
músculos que estabilizam a pelve. O puerpério é o período em que o corpo da mãe
se recupera do parto, tendo suas estruturas
retornando ao lugar de origem, e esses movimentos podem ser utilizados em mulheres puérperas, a fim de evitar a ocorrência
da incontinência urinária.
Estudos citam que mais de 200 milhões de
pessoas, ao redor do mundo, são afetadas,
sendo que grande parte das mulheres atingidas por tal disfunção, aproximadamente
59% 2, não procuram ajuda. Os sintomas
podem ser incapacitantes, promovendo
obstáculos na vida de uma pessoa 3. Um
estudo4 afirma que o parto vaginal está
associado a um maior risco de qualquer
tipo de Incontinência. E ainda afirma que
o risco de uma incontinência de moderada a severa é maior no grupo que realizou
parto vaginal do que no grupo que realizou
cesariana. Grande parte dos partos normais
era feito com auxílio da episiotomia – incisão realizada na área do períneo, para evitar laceração. Tal incisão vem sendo utilizada com mais frequência desde o século
passado, e tem como objetivo a prevenção
de traumas severos no períneo e danos no
assoalho pélvico, visando evitar prolapso
genital e IU futuras5.

Os movimentos realizados na cinesioterapia são parecidos com aqueles realizados
na Dança do Ventre (DV), tais como: inclinação lateral da pelve, rotação para frente
e para trás, elevação e depressão da pelve,
inclinação frente e trás (antero e retroversão
pélvica) entre outros. Esses movimentos podem ser trabalhados de forma isolada ou associada6. Portanto, os dois recursos podem
ser utilizados no tratamento de complicações de um assoalho pélvico fraco7.
OBJETIVO
O objetivo principal da presente pesquisa
foi verificar a influência da prática de Dança do Ventre (DV) no tratamento de incontinência urinária em puérperas, tendo como
objetivos específicos caracterizar o perfil das
puérperas, analisar o impacto da incontinência urinária através do questionário de incontinência urinária, antes e depois da prática
da dança do ventre, e quantificar a perda de
urina dos indivíduos selecionados antes e depois da prática da dança, através do teste do
absorvente e do diário miccional.
MÉTODOS
Por se tratar de uma pesquisa que lida com
seres humanos, o presente estudo foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Ciências Superior
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
(EMESCAM) para aprovação, sendo aprovado em 17/10/2015. Será assegurado o sigilo das informações mediante a não identificação nominal dos pacientes, os quais
serão identificados numericamente pela letra M (M1, M2, etc). A guarda das informações será de responsabilidade das pesquisadoras responsáveis durante o período de
cinco anos. Serão respeitadas as normas estabelecidas nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Resolução CNS nº 466/12,
de 12 de dezembro de 2012.
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No primeiro momento, foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos nos seguintes
bancos de dados: Scielo, Lilacs e Pubmed
em um período de busca de 2003 a 2015 com
as seguintes palavras chaves: belly dance;
pelvicfloor; urinary incontinence; dancing e
foram considerados artigos em português e
inglês. Também foram utilizados livros sobre a dança do ventre e suas modalidades.
No segundo momento, foi realizado um estudo de caso com coleta prospectiva no serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória,
com uma amostra de conveniência estimada
em oito pacientes. Das oito, apenas duas se
enquadraram nos critérios de inclusão.
Foram incluídas na pesquisa 2 mulheres,
com idade entre 20-35 anos, que realizaram
parto normal, com episiotomia, tempo de
puerpério de até três meses, com diagnóstico confirmado de incontinência urinária e
que aceitaram participar da pesquisa, mediante a assinatura Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
Foram excluídas da pesquisa mulheres que
apresentaram qualquer complicação durante
a gestação ou parto, casos de gravidez múltipla, mulheres com suspeita ou diagnóstico
de hérnia de disco e diabéticas.
As pacientes selecionadas foram submetidas a uma entrevista através da ficha de
coleta de dados elaborada pelas pesquisadoras, na qual constava nome, idade, profissão, local de moradia, nível de escolaridade,
estado civil, GPA, número de consultas prénatais, IMC, peso do maior recém-nascido
e impacto da incontinência urinária no dia a
dia e na vida sexual.
Além disso, foi pedido que as mulheres preenchessem um diário miccional (duração de
24 horas), também elaborado pelas pesquisadoras, com a finalidade de compreender a
quantidade de urina perdida em um dia.
As pacientes responderam ao International
Consultation on Incontinence Questionnaire
- Short Form (ICIQ-SF), validado no Brasil.

Trata-se de um questionário autoadministrável que avalia o impacto da IU na qualidade
de vida e a qualificação da perda urinária dos
pacientes analisados. O ICIQ-SF é composto
de quatro questões que avaliam a frequência,
a gravidade e o impacto da IU, além de um
conjunto de oito itens de autodiagnóstico, relacionados às causas ou situações de IU vivenciadas pelos pacientes8.
Foram também submetidas ao teste do absorvente, com a finalidade de quantificar a
perda da urina. As pacientes beberam 500
ml de água, após o esvaziamento total da
bexiga. Logo, foi colocado um absorvente
na região perineal, com peso previamente
aferido, e solicitadas as seguintes atividades, repetindo dez vezes cada uma: tossir,
pular, agachar e contrair os músculos abdominais (Valsalva), subir e descer cinco
degraus de escada por dez vezes consecutivas, lavar as mãos por um minuto e
caminhar por 15 minutos. Em seguida, o
peso do absorvente foi novamente aferido.
Tendo diferença maior que 2 g, o teste é
considerado positivo.
Após a avaliação, as pesquisadoras ministraram aulas de dança do ventre, duas vezes por semana, com duração de uma hora.
Nessas aulas foram usados movimentos iniciantes e básicos da dança do ventre, sendo
que todos necessitaram de encaixe pélvico
e contração dos músculos do assoalho pélvico. Após quatro meses de aula, as pacientes foram reavaliadas seguindo os mesmos
parâmetros da avaliação inicial, para que
pudesse ser feita uma comparação entre os
resultados obtidos.
RESULTADOS
Nossa amostra era composta por 100% de
indivíduos do sexo feminino, com média de
idade de 25,5 anos com DP ± 2,47 anos. Havia período de puerpério de até três meses,
com a média do peso do maior recém-nascido de 3525g. Na Tabela 1 encontram-se os
dados da ficha de identificação respondida
pelas pacientes.
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Tabela 1 – Dados da Ficha de Identificação
Pacientes
Idade
IMC
Peso do maior RN
Degraus
Estado civil
Escolaridade
G.P.A
Consultas Pré Natais
Profissão
Tipo de moradia
Tem incontinência?
Frequência urinária dia
Frequência urinária noite
Frequência de relação sexual

M1
22
22,49
3450 g
20
Solteira
Sup. Incompleto
211
2
Do lar
Apartamento
Sim
8x
4x
Pouca

Nas tabelas 2 e 3 estão expostos os dados do
diário miccional, preenchido pelas pacientes, durando 24 horas, contendo o volume
ingerido (ml), o volume urinado, a necessidade de urinar, sendo quantificada em leve

M2
29
27,27
3600 g
8
Casada
Médio completo
220
7
Do lar
Casa
Sim
9x
3-4x
Pouca

(+), moderada (++) e severa (+++), a hora
da perda, a quantidade de perda de urina,
sendo classificada em gotas (+), colheres
(++) e copos (+++), além de como ocorreu
a perda (tossiu, agachou...).

Tabela 2 – Dados do diário miccional da participante M1
M1
Hora

07:00

08:30

10:40 12:00 15:00

Volume de líquido ingerido (ml)

200

100

300

Volume urinado (ml)

15:30

17:00 20:00

150

200

22:00

200
300

250

Necessidade de urinar

Moderada

Leve

Moderada

Hora da perda

08:40

12:05

17:15

Quantidade da perda de urina

Colheres

Gotas

Gotas

Como ocorreu a perda

Agachou

Sentou

Andou

150
Moderada

Tabela 3 – Dados do diário Miccional da participante M2
M2
Hora

06:30

08:20

10:00

12:00

15:15

16:30

Volume de líquido ingerido (ml)

250

300

100

300

150

Volume urinado (ml)

200

250

200

Necessidade de urinar

Severa

Moderada

Severa

Hora da perda

07:00

10:30

16:30

Quantidade da perda de urina

Gotas

Gotas

Colheres

Como ocorreu a perda

Correu

Espirrou

Agachou

18:00

20:30

200

100
250

Leve

Moderada
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Os resultados do International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short
Form (ICIQ-SF) respondido pelas pacientes
estão demonstrados no Gráfico 1, onde as
respostas sobre a frequência da perda poderiam ser 0 – nunca, 1 – uma vez por semana
ou menos, 2 –duas vezes por semana, 3 –
uma vez ao dia, 4 – diversas vezes ao dia e

5 – o tempo todo. Para a quantidade de urina
Perdida poderiam ser 0 – nenhuma, 2 – uma
pequena quantidade, 4 – uma moderada
quantidade e 6 – uma grande quantidade.
Sobre a interferência da perda de urina na
vida diária, foi pedido para que escolhessem
um número de 0 a 10 onde 0 – não interfere
e 10 – interfere muito.

Gráfico 1 – Dados do International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form
(ICIQ-SF) respondido pelas pacientes
9
8
7
6
5
4

M1

3

M2

2
1
0

Frequência da
perda de urina

Quantidade
de urina

As pacientes nos relataram que após as aulas
de dança do ventre se sentiram mais femininas, sentiram-se mais confiantes para sair de
casa com menos vergonha e apresentaram
melhora da sexualidade, de forma a serem
elogiadas por seus parceiros. O absorvente
utilizado para o teste do absorvente, já descrito nos métodos, pesava 7,2g antes da realização. Após a aplicação do teste, foi novamente
aferido o peso do absorvente e foi encontrado o valor de 10,26g para M1 e 14,71g para
M2, tendo como média de peso 12,48g. De

Interferência da perda
de urina na vida diária

acordo com o teste, se a diferença entre o
peso prévio e o posterior for maior que 2g, o
teste é positivo para incontinência urinária, e
como observado, os valores encontrados na
pesquisa indicam positividade no teste.
Após a aplicação das aulas de dança do ventre, as pacientes foram reavaliadas utilizando novamente o diário miccional e o teste
do absorvente. As tabelas 4 e 5 demonstram
os resultados do diário miccional das pacientes após a intervenção.

Tabela 4 – Dados do diário miccional da paciente M1 após a intervenção
M1
Hora

07:00

Volume de líquido ingerido (ml)

250

Volume urinado (ml)

100

Necessidade de urinar

Moderada

09:00 11:15
100

150

12:10

14:40

16:30

300

150

200

250
Leve Moderada

300

18:00 20:30 22:20
250
200

Moderada

100

150
250
Severa

Hora da perda
Quantidade da perda de urina
Como ocorreu a perda
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Tabela 5 – Dados do diário miccional da paciente M2 após a intervenção
M2
Hora

06:30

08:00

Volume de líquido ingerido (ml)

250

200

Volume urinado (ml)

100

150

200

Necessidade de urinar

Leve

Moderada

Leve

Hora da perda

08:00

Quantidade da perda de urina

Gotas

Como ocorreu a perda

Agachou

Foi realizado novamente o teste do absorvente, pesando após a execução das manobras pedidas. O peso de M1 foi 7,6g e de
M2 foi 9,1 tendo como média 8,15g. Como
observado, a paciente M1 obteve como resultado a ausência de incontinência urinária,
pois a diferença foi menor que 2g. A paciente M2 ainda obteve diferença maior que 2g,
mas, em comparação à avaliação inicial,
apresentou diminuição do volume perdido.
Como observado, a paciente M1 não apresentou mais a perda de urina em seu diário
miccional, o peso do absorvente inicialmente foi de 10,26g, e após a intervenção,
passou para 7,6g, comprovando que houve
eliminação da disfunção de acordo com o
teste do absorvente. A paciente M2 apresentou uma diminuição nos episódios de perda
durante o dia, e o peso do absorvente após
as aulas de dança do ventre foi de 9,1g, que
comparado à avaliação inicial, que foi de
14,71g, demonstra uma diminuição da disfunção nessa participante.
DISCUSSÃO
A procura por tratamentos de incontinência urinária está cada vez mais comum, já
que essa disfunção vem afetando cada vez
mais a sociedade, principalmente a feminina. É sabido que as que a possuem, apresentam reclusão social e preferem enfrentar
sozinhas todas as consequências, de acordo com Volkmer et al (2007)9. Hay-Smith
(2011)10 Ainda afirma que uma das formas
mais comuns de tratamento, numa situa-

10:20

12:00 15:40 17:10 19:30
350

100

200

300

21:00

23:15

150

100

250
Leve Moderada

ção de incontinência urinária, é o treino de
musculatura do assoalho pélvico, como foi
dito anteriormente. Assim, conseguimos
comprovar que esse fortalecimento pode ser
facilmente implementado em um programa
de tratamento através da dança, mesmo que
nossa amostra tenha sido baixa. Isso porque
a dança faz uso de movimentos da cinesiologia, aplicada à fisioterapia. Encontramos
que, num período de puerpério de até 3 meses, as pacientes apresentam uma real chance de recuperação da musculatura pélvica,
reduzindo os impactos da IU, como disse
Morkoved (2003). Ainda assim, é nesse
período que ocorrem as maiores e mais impactantes perdas de urina, porque a mulher
ainda apresenta em seu organismo substâncias que facilitam a frouxidão tecidual. Mas
de acordo com Barbosa et al (2013)11, após
dois anos de puerpério as pacientes ainda
podem apresentar sintomas da IU mesmo
que o parto tenha sido cesariana, o que não
garante uma ausência da disfunção. Nesse
caso percebemos que não há diferença entre
as primíparas e as secundíparas, mas havendo relação entre o IMC nas gestações. Segundo as participantes da pesquisa, durante
a primeira gravidez elas apresentavam um
peso menor do que antes da segunda gravidez, corroborando ainda mais para o aparecimento de tal fato. De forma a agregar
valores ao nosso estudo, o teste de absorvente configurou-se positivo, assim como
em outros estudos que fazem uso desse
mesmo teste, mostrando-se eficaz na forma
de avaliação e garantindo às pesquisadoras
e participantes uma forma de mensurar essa
28
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perda urinária. O estudo de Albuquerque et
(2011)12 tenta relacionar a queixa das pacientes com IU e o teste de absorvente, já
que é um teste barato e de alta sensibilidade.
O estudo concluiu, ainda, que o teste tem
alta significância, dando positivo àquelas
que apresentavam alta queixa de IU. Observou-se também que os resultados positivos
da pesquisam influenciaram diretamente na
vida pessoal das pacientes, já que elas relataram uma melhora nos efeitos colaterais
secundários à condição, indo ao encontro
do estudo de Abrão e Pedrão (2005)13, no
qual afirmam que as participantes apresentaram melhora do conhecimento corporal e
melhoras dos sintomas secundários da IU.
Luccas e Nohel (2010) encontraram em seu
estudo que a dança do ventre proporcionou
uma melhora da manutenção da contração
do assoalho pélvico, mesmo que suas participantes não tenham apresentado incontinência urinária. A melhora da contração foi
observada também em nosso estudo, e assim elas apresentaram redução da disfunção
urinária.
CONCLUSÃO
Em conclusão, observamos que a dança do
ventre foi eficaz para o tratamento da disfunção, reduzindo os valores no teste de
absorvente e de impacto da IU na vida da
participante. Além disso, promoveu uma
melhora da feminilidade, do convívio social
e da aceitação corporal. Porém, mais estudos devem ser realizados e com um maior
incentivo por meio dos profissionais da saúde na busca por tratamentos, já que se trata
de um problema social. Para isso, propomos
uma tentativa de campanha que pode ser
realizada nas redes sociais incentivando as
pessoas a procurarem um profissional qualificado que possa ajudá-los.
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