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Declaração de Evidência sobre a Incontinência Anal
1 Introdução
Esta Declaração de Evidência diz respeito ao processo fisioterapêutico de diagnóstico e tratamento de pacientes
adultos com incontinência intestinal, ou incontinência
anal (IA). Decidimos publicar este consenso ao invés de
um guia de prática clínica pelo fato deste nos permitir
descrever o estado de conhecimento atual acerca do
tema, para que então possamos formular recomendações que fomentassem uma abordagem metódica, ante
a escassez de evidência publicada. Esta Declaração de
Evidência está em conformidade com a versão abreviada
da Metodologia de Desenvolvimento, Implementação e
Atualização das Diretrizes da KNGF, conforme descrito por
Van der Wees et al.1 As recomendações foram formuladas com base na evidência científica e nas "boas práticas". A evidência cientifica para cada assunto é sempre
sumarizada ao final de cada tema, numa conclusão indicando o nível de evidência. Esta foi realizada a partir das
listas de avaliação e critérios da EBRO – Evidence-Based
Guideline Development (Desenvolvimento de Guias de
Prática Clínica baseados em Evidência), desenvolvido sob
os auspícios do Instituto Holandês de Melhoria nos Cuidados à Saúde (CBO)2. Onde evidência cientifica não esteve
disponível, a recomendação foi formulada com base no
consenso entre a equipe de desenvolvimento desta Declaração. A evidência e o consenso subjacente a estas recomendações foram incluídos em um extenso conjunto
de notas.
Buscas eletrônicas foram realizadas entre 1º de janeiro de
1980 e 1º de novembro de 2012 nas bases de dados Cochrane, PubMed, EMBASE, PEDro e CINAHL, bem como
nas listas de referências dos artigos primários. Sempre
que possível publicação sobre IA, incontinência fecal (IF)
e incontinência de flatos foram examinadas em separado.
O Estado de Evidência em IA é restrito a pacientes adultos com IA, uma vez que a causa do problema em crianças é normalmente de natureza distinta, e suas queixas
requerem uma abordagem particular. Este fato é também refletido nos estudos científicos acerca da IA, que
geralmente distinguem crianças e adultos. A IA em adultos normalmente é associada com outros problemas abdominais, da pelve ou do assoalho pélvico, como constipação, prolapso retal e incontinência urinária. A discussão de todas estas particularidades iria tornar esta declaração demasiadamente complexa. Quando apropriado, a
Declaração faz referência a outras áreas ou outros Guias
de Prática Clínica.

Esta Declaração é voltada a fisioterapeutas pélvicos registrados. Estes são fisioterapeutas especializados, que
completaram uma pós-graduação em fisioterapia pélvica
acreditada na Holanda pela Associação Holandesa de Fisioterapeutas especializados problemas Pélvicos e Pré e PósParto [NT: no Brasil, pela Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica – ABFP (abfp.org.br)], incluindo o uso de
técnicas invasivas (Nota nº1). Fisioterapeutas pélvicos e
outros fisioterapeutas podem utilizar o Guia de Prática
Clínica da KNGF em Dor Pélvica relacionada à Gestação, de
2005, e o Guia de Prática Clínica em Incontinência Urinária
da KNGF, atualizado e estendido para incontinência masculina em 2011 [NT: este último Guia em IU possui versão
brasileira, disponível no site da ABFP].
O objetivo da presente Declaração é responder às seguintes questões:
•

•

•

•

•

•

Quais são a incidência e prevalência de IA, e quais
são os custos diretos e indiretos envolvidos?
Quais fatores etiológicos são hoje conhecidos por
afetar o desenvolvimento da IA?
Quais fatores prognósticos são conhecidos pelo
curso da IA, e quais deles podem ser modificados
pela fisioterapia pélvica?
Que tipo de diagnósticos médico e informação psicossocial é relevante à fisioterapia pélvica, e necessário para que o fisioterapeuta pélvico trace seus
planos e metas de tratamento?
Quais tipos de tratamento e prevenção são efeitos
e eficientes em relação à natureza, severidade e
modificabilidade do problema de saúde em questão?
Quais instrumentos de medida podem, em termos
de qualidade metodológica, ser utilizados na identificação de problemas de saúde em indivíduos com
IA, além de permitirem a avaliação dos efeitos dos
tratamentos subsequentes?

1.1 Definição
A Incontinência Anal (IA), como sintoma é definida como
a “queixa de escape involuntário de fezes ou flatos”. Já a
Incontinência Fecal (IF), como sintoma, é definida como
a “queixa de escape involuntário de fezes”, sendo subdividida em (a) sólidos, (b) líquidos, (c) IF passiva (i.e. escape involuntário sem que se perceba, ou dificuldade de
se limpar após a defecação) e (d) escape involuntário de
matéria fecal durante o intercurso vaginal. A Incontinência de Flatos é definida como a “queixa de escape invo3
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luntário de flatos”. O termo IA é utilizado tanto para incontinência de fezes sólidas, quanto líquidas ou flatos,
enquanto o termo FI se refere unicamente à incontinência de fezes sólidas ou líquidas3. Esta Declaração de Evidência utiliza a terminologia utilizada pela Associação Internacional de Uroginecologia (IUGA) e a Sociedade Internacional para a Continência (ICS). Esta terminologia
foi adaptada para desenvolvimento internacional, sendo
formulada com base em consensos, e subsequentemente publicada desde 2009 sob a forma de ‘Relatório
conjunto de terminologia para disfunções femininas do assoalho pélvico da Associação Internacional de Uroginecologia e da Sociedade Internacional para Continência’4.
Esta terminologia internacional tem sido adotada no intuito de prevenir erros na comunicação e interpretação
da literatura acerca deste tema. Por este motivo as publicações sobre IA, IF e incontinência de flatos foram, sempre que possível, examinadas em separado nesta Declaração. Doravante a presente Declaração utilizará sempre
a abreviatura IA como termo guarda-chuva, indicando
sempre forma explícita quando houver referência aos
sintomas de incontinência de flatos ou incontinência fecal.

1.2 Epidemiologia
Prevalência
Não raras vezes a prevalência de IA é influenciada por definições ou populações alvo distintas (Nota nº2), bem
como pelo baixo comunicação do problema por parte
dos pacientes que, comumente, se sentem constrangidos em relatar o problema aos profissionais de saúde, ou
por ignorarem que existem tratamentos para o problema, ou por pensarem que esta situação é normal e
não precisa ser tratada. Ao final apena um terço dos pacientes com IF consulta o médico pelo problema5-6.
Uma revisão sistemática da literatura baseada em estudos transversais estimou a prevalência de IA para a população em geral entre 2% a 24%, e a de IF entre 0,4% a 18%7.
Outra revisão sistemática relatou uma prevalência de IF
de 0,8% para homens e 1,6% para mulheres no estrato
etário acima de 60 anos de idade8. Estes valores corroboram por alto com os resultados de um estudo holandês,
que apontou 7% para os homens e 6% para as mulheres
daquela faixa etária. [NT: No Brasil estudos mostram
uma prevalência em consonância com os dados holandeses: de 1,4% para homens e 4,3% para mulheres140, ou 7%
tanto para homens quanto para mulheres maiores de 18
anos141.]
A prevalência aumenta imensamente em pacientes institucionalizados (crônicos ou internação domiciliar), de
30% a 47%10-11.
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Pouco é conhecido a respeito da prevalência da incontinência de flatos. Estudos em mulheres holandesas de 45
a 85 anos de idade apontaram que 39% delas são incomodadas pelo problema, sendo que destas, 3,5% sofrem
ainda por incontinência de fezes sólidas e 12,3% de fezes
líquidas.
Estudos clínicos sugerem que a IF é mais comum em mulheres do que em homens, embora os resultados de estudos epidemiológicos tendem a mostrar uma prevalência
semelhante para ambos os sexos. Esta discrepância pode
estar relacionada a idade ou ao gênero das pessoas que
procuram ajuda pelo problema13. Valores de prevalência
mais elevados têm sido reportados em mulheres no pósparto ou em pacientes com múltiplas patologias, como
problemas cognitivos ou neurológicos14. Cerca de 50%
dos pacientes com IF possuem também incontinência urinária (incontinência dupla). Isto pode ser causado por
disfunção dos músculos levantadores do ânus, ou também em pessoas idosas mais vulneráveis, e que necessitam cuidados por conta de limitações funcionais relacionadas à toalete9.
Os escapes involuntários relacionados à IA podem afetar
consideravelmente a participação social dos indivíduos
[NT: limitações na participação de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF].
Incidência
Poucos estudos têm sido publicados sobre a incidência
de IA. As incidências de 5 e 10 anos em mulheres que vivem independentes são de 5,3% e 7% respectivamente,
enquanto que as mesmas para homens vivendo independentemente são de 4,1% e 5,3% respectivamente. A incidência de 5 e 10 anos aumenta com a idade: para idades
iguais ou superiores a 85 anos é de 13% e 15,3% respectivamente para mulheres, e 13,2% e 20% para homens16-18. A
incidência de 10 meses em pessoas idosas institucionalizadas é de 20%10.

1.3 Custos
Os custos para pacientes adultos com IA na Holanda foram estimados em € 2.169,00 por pessoa por ano19 [NT:
Não foram encontrados estudos estimando estes custos
no Brasil]. Estes custos advêm de custos médicos e não
médicos, tanto diretos quanto indiretos. Mais da metade
destes resulta de perdas na produção (trabalho pago ou
não pago). Nos Estados Unidos os custos para pacientes
adultos com IF mensal são estimados em US$ 4.110,00 ao
ano20. Custos gerais com a saúde, para pessoas nos EUA
com IF frequente, são US$ 2.897,00 mais caros por ano
do que os mesmos para pessoas que não tem IF, embora
4
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não esteja claro o quanto desta diferença é relacionada à
comorbidades.
Dados da Comissão Holandesa de Seguros de Saúde mostraram que os custos e os números de usuários de produtos para incontinência urinária e anal aumentaram 11% e
6% respectivamente, entre 2007 e 2011 (Nota nº3). Um
achado impressionante é o de que a proporção de pessoas com mais de 65 anos de idade que usam estes materiais é muito maior em mulheres do que em homens (58%
vs 17% em 2011)22.
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flatos, por exemplo se a capacidade retal for reduzida
por conta de proctite pela radiação (nível 3)32. Radioterapia de baixa dose aparentemente não previne a IF33.
Mulheres e homens
Há indícios de que problemas renais18, diarreia, sensação
de evacuação incompleta, histórico de radioterapia pélvica, queixas de urgencia17, ou incontinência urinária16
contribuam para o desenvolvimento da IF (nível 3).
Idosos institucionalizados

1.4 Fatores Etiológicos
A incontinência não é uma doença, mas um sintoma da
falha de um ou mais componentes do mecanismo normal
de fechamento (Nota nº4). Isto significa que vários fatores etiológicos podem ser distinguidos para a IA.

Tem sido demonstrado que o avançar da idade contribui
para o desenvolvimento da IA (nível 1)10,34. Também parece que incontinência urinária, limitação de mobilidade
desordens neurológicas, déficit cognitivo10, demência,
problemas no controle de tronco, etnias não caucasoides
e dificuldades nas atividades de vida diária, todos contribuem para o desenvolvimento da IF (nível 2)34.

Mulheres
O fator etiológico para IA mais comumente relatado em
mulheres é o parto, tendo a lesão esfinctérica como mecanismo principal (Nota nº6) e neuropatia do nervo pudendo13. Uma revisão sistemática mostrou que lesões de
terceiro ou quarto graus foram os únicos fatores de risco
relacionados ao parto preditores de IA e IF no pós-parto
(nível 1 de evidência)23. Uma atualização desta revisão
mostrou que a IA durante a gestação esteve fortemente
associada com IA no pós-parto (nível 1 de evidência)24-26.
O parto cesáreo não é protetor de IF no pós-parto23, 27-29.
Ainda, há indicações de que acidente vascular encefálico,
problemas cognitivos, etnia caucasoide, depressão e diarreia crônica contribuem para o desenvolvimento da IF
em mulheres com idade igual ou superior a 65 anos16,18.
Histórico de retocele (por exemplo resultante de esforço
crônico) também contribui para o desenvolvimento da IF
em mulheres com idade igual ou superior a 50 anos (nível
3)17. Finalmente, há indícios de que o risco do desenvolvimento de IA aumenta entre um e três anos após a histerectomia abdominal, e três anos após a histerectomia vaginal (nível 3)30,31. A combinação de histerectomia abdominal com salpingo-ovariectomia aumenta o risco de IA
um ano após a cirurgia30. Histórico de lesão obstétrica ou
idade mais avançada na época da histerectomia abdominal ou vaginal aumenta os riscos de desenvolver IA três
anos após o procedimento31.

1.5 Prognóstico (Nota nº7)
Ser vítima da IF é associado ao acréscimo no risco de
mortalidade em idosos (≥ 60 anos) institucionalizados
(nível 2)10.

1.6 Fatores que predizem a resposta da fisioterapia pélvica (Nota nº8)
Tentativas de determinar a resposta da fisioterapia pélvica são complicadas heterogeneidade dos estudos, especialmente com relação às populações investigadas, e a
forma e intensidade da terapia. Distinguimos aqui entre
fatores associados às chances de recuperação em geral
de fatores especificamente associados às chances de recuperação após eletroestimulação, biofeedback com
treinamento da musculatura do assoalho pélvico
(TMAP), e a combinação de eletroestimulação, biofeedback e TMAP.
Geral
•

Homens
Há indícios de que homens acima dos 85 anos ou homens
com problemas renais apresentam risco de IF (nível 3)18.
Adicionalmente, a radioterapia para o tratamento do
câncer de próstata aumenta o risco de incontinência de

•

Dosagem de treino suficiente (treinamento muscular específico três vezes ao dia, duas a três vezes na
semana durante cinco meses, 8-12 contrações lentas
e virtualmente máximas) e treinamento dentro das
conformidades aumentam as chances de recuperação (nível 1)35-37.
Um alto nível de motivação por parte do paciente e
melhor interação entre o paciente e o terapeuta aumentam as chances de recuperação (nível 4)38.
5
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•

•
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Ensinar o paciente a lidar com o problema e inspirar
estes pacientes aumenta as chances de recuperação (nível 4).
Inabilidade de seguir ou compreender as instruções
por conta de disfunção neurológica ou lesão medular diminui as chances de recuperação (nível 4)39-40.

•

•

Eletroestimulação
•

Sintomas menos severos de IF e perda de fezes líquidas ao invés de sólidas aumentam as chances de
recuperação após eletroestimulação (nível 3)41.

1.8 Encaminhamento versus acesso direto
à fisioterapia pélvica

Biofeedback com TMAP
•

•

•

A maior duração dos sintomas de IA reduz as chances de recuperação depois do TMAP com biofeedback (nível 3)42.
Menor sensação de constrangimento, uso de medicamentos para constipação e ter ao menos um fator
de risco relacionado ao parto (alto peso ao nascimento, episiotomia, parto instrumentado) aumenta
as chances de recuperação após TMAP com biofeedback (nível 3)42.
A necessidade de mais de três sessões de biofeedback prediz um pior prognóstico no longo prazo (nível 3)43

•

•

TMAP com biofeedback e eletroestimulação
•

IA passiva, fezes líquidas, presença de cirurgia de reparo primário de uma laceração após parto vaginal
e cicatriz perineal ou perianal reduz as chances de
recuperação (nível 2)44.
•

1.7 Prevenção da IA (Nota nº9)
•

•

•

Parto cesáreo, a medida preventiva mais comumente utilizada, não protege contra IA no pós-parto
(nível 1)23, 27-29.
Há evidência moderada de que medicação constipante (óxido de loperamida e difenoxilato com
atropina) reduz os riscos de IF em pacientes com
perda de fezes líquidas (nível 1)45.
Perda de peso durante intervenções comportamentais é associada com melhoria na frequência da
perda de fezes líquidas em mulheres obesas com incontinência urinária (nível 3)46-48.
•
Suplementação dietética com Psyllium husk (fibras solúveis) ou fibra de goma arábica é associada à redução nos episódios de IF e na melhoria
da consistência das fezes (nível 3)49.
•
TMAP durante a gestação reduz o risco de IF depois de 32-36 semanas gestacionais em mulheres que tiveram partos prévios (nível 3) 50.

Em pacientes com avaliação incompleta, a irrigação da ampola retal com sistemas como cateter
de balão retal, enema (minilax) ou plugs anais
podem reduzir o risco de perda fecal por um determinado período (nível 4).
Em pacientes com fezes líquidas, a redução da
ingesta hídrica durante a ingestão de fibras e
medicação constipante (loperamida) pode engrossar as fezes, reduzindo assim o risco de IF
(nível 4).

Na Holanda [NT: o mesmo para o Brasil] os pacientes são geralmente encaminhados ao fisioterapeuta
pélvico pelo médico da família ou médico especialista, ou as vezes pelo obstetra. Pacientes também
constatar o fisioterapeuta pélvico sem encaminhamento, as vezes sob a indicação de um conselheiro
de menopausa. Acesso direto à fisioterapia requer
atenção e cautela consideráveis com relação a possíveis complicadores.
Pacientes com IA frequentemente apresentam patologias médicas que necessitam atenção de saúde
distinta ou complementar, e um histórico desta patologia pode levantar fatores prognósticos relevantes. Deste modo, o terapeuta é aconselhado a entrar em contato com o clínico geral ou médico especialista antes de iniciar o processo de diagnóstico cinesiológico-funcional ou fisioterapêutico.
Depois que o paciente acessa diretamente a fisioterapia, o terapeuta deve buscar por “bandeiras vermelhas” (vide fluxograma), enquanto mantém em
mente que que o estado de alerta quanto a bandeiras vermelhas é fundamental durante o processo de
diagnóstico e terapia.

2 Processo Diagnóstico
Durante o processo diagnóstico o fisioterapeuta pélvico
examina a natureza, a severidade e o grau de modificabilidade do problema de saúde do paciente. Esta informação vem do histórico da moléstia, auto relatos do paciente, questionários, diários defecatórios e exames próprios da fisioterapia pélvica.

2.1 História da moléstia
•

O fisioterapeuta procede uma avaliação para checar
até que ponto a fisioterapia pélvica é indicada.
6
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•

Esta avaliação é focada nas deficiências de funções
corporais, limitações em atividades ou habilidades,
restrições na participação e na influência fatores
pessoais ou ambientais (impedindo ou facilitando).

Com base no julgamento de especialistas, uma revisão
sistemática51 e consenso pela equipe de autores desta
Declaração de Evidência (vide fluxograma), os tópicos
a seguir são considerados relevantes para a avaliação:


•

motivo para contato e apresentação do problema pelo paciente;
 a natureza (ex.: causa, condição ou característica em questão) e severidade da IA (utilizando
os domínios da CIF);
 o grau de modificabilidade (fatores de impedimento gerais ou locais);
 bandeiras vermelhas;
 histórico proctológico, ginecológico, obstétrico, urológico ou sexológico relacionado ao
sistema músculo esquelético;
 comorbidades;
 estratégias de cooperação;
 problemas psicossociais;
 padrões defecatórios e miccionais;
 nutrição e ingesta hídrica;
 estado dos componentes do sistema de continência (função muscular, função de reservatório, consistência das fezes, consciência e reconhecimento do problema de saúde e suas interações;
 o padrão de expectativas do paciente.
O processo de história da moléstia pode ser integrado com educação e aconselhamento.
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vida específico para o problema que possa ser recomendado (Nota nº13).
Efeito Global Percebido (EGP)
A equipe de desenvolvimento desta Declaração recomenda a utilização do Efeito Global Percebido (EGP)
como instrumento de medida, haja visto sua simplicidade
e maneabilidade (nível 4). O paciente pode usar o EGP
para indicar quais mudanças globais ou quais melhorias
na sua saúde ele tem percebido (Nota nº14)54,55.
Diário Defecatório
Um diário defecatório do paciente permite ao terapeuta
a determinação da frequência defecatória e da severidade da IF (Nota nº15, nível 4)47,56. A equipe de desenvolvimento desta Declaração recomenda que se mantenha
o preenchimento do diário de defecação até que a consistência e a frequência da defecação estejam normalizadas (vide Suplemento 1). Na opinião desta equipe a Escala Fecal de Bristol (EFB) é um bom instrumento para
monitorar a consistência das fezes57. A EFB pode ser incluída no diário defecatório (Nota nº16, nível 4).

2.3 Exame Físico
O fluxograma (vide Suplemento 2) mostra quais exames
físicos são relevantes (Nota nº17).

2.4 Análise diagnóstica fisioterapêutica
(fluxograma)

2.2 Testes Especiais
•

Pode haver uma discordância entre a percepção do paciente e a do clínico com relação à severidade nos sintomas52. Deste modo é recomendado que o processo de
triagem, diagnóstico e avaliação incluam ao menos um
instrumento de medida que permita que o paciente relate seus próprios pontos de vista acerca da severidade
dos seus sintomas e das consequências sobre o seu problema de saúde (nível 4)53.
Escore de Wexner
Recomenda-se o Escore de Wexner para avaliar a severidade da IA e o nível de cooperação do paciente (Nota
nº12) (nível 4).
Qualidade de Vida
Na opinião da equipe de desenvolvimento desta Declaração, não há atualmente um questionário de qualidade de

•

É muito importante analisar se, e em que extensão,
há equilíbrio suficiente entre tensão condição física.
A condição física pode ser afetada por disfunções
nos mecanismos de continência:

lesão ou enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico (esfíncter anal externo ou levantadores do ânus);

lesão ou enfraquecimento do esfíncter anal interno;

problema neurológico: disfunção nuclear ou infranuclear, de inervação periférica, medula espinhal, tronco cerebral, estado de consciência.
A condição física parcialmente depende de outros
fatores, como mobilidade geral, dieta, sistema intestinal (peristaltismo ou composição fecal), medicação, história problemática (ex.: experiência sexuais adversas, violência física) e comorbidades. A
condição física do paciente (nos níveis local, pessoal
7
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das formas de terapias discutidas abaixo38,58.

e de participação) determina o quanto ele pode suportar.
O processo de análise é utilizado para determinar a
natureza, severidade e modificabilidade do problema.

•

3.2 Provendo educação e aconselhamento

O grupo de desenvolvimento do Guia de Prática Clínica
em IA [NT: a ser lançado], em consulta com o grupo de
feedback, pode distinguir quatro categorias de problemas para pacientes com IA (para mais divisões favor
consultar o fluxograma):

•

I: IA acompanhada de disfunção do assoalho pélvico e
percepção da perda de fezes (urgência). O plano de
tratamento é desenvolvido com base na presença ou
ausência de condições neurológicas, sensação anorretal controle voluntário ou involuntário e fatores
que possam afetar adversamente a função do assoalho pélvico.

3.3 Eletroestimulação (Nota nº22)

II: IA acompanhada de disfunção do assoalho pélvico
sem percepção da perda de fezes (passiva). O plano
de tratamento é desenvolvido com base na presença
ou ausência de condições neurológicas e sensação
anorretal.

•

III: IA sem disfunção do assoalho pélvico.
IV: IA com ou sem disfunção do assoalho pélvico, em
combinação com fatores gerais de impedimento da
recuperação ou de processos de enfrentamento/ajuste. O plano de tratamento é desenvolvido
com base na presença ou ausência de comorbidades.
A natureza e a severidade de qualquer sintoma doloroso
devem ser consideradas para todas as quatro categorias
de problemas, uma vez que estas representam fatores
complicadores.

•

3 Processo Terapêutico
O processo terapêutico inclui o tratamento atual, avaliação e conclusão do tratamento (Notas nº18 e 19).

3.1 Esboçando o plano de tratamento
•

•

O plano de tratamento é relacionado à categoria
do problema; sintomas de dor representam um fator complicador (nota nº20).
O objetivo do tratamento é melhorar um ou mais
dos seguintes componentes da continência: função muscular, função reservatória, consistência
das fezes, consciência e conhecimento da condição de saúde ou interações entre estes componentes. Até o presente não foram descritos efeitos adversos ou piora dos sintomas para nenhuma

Um planejamento de educação específica para o
paciente é utilizado para cada categoria de problema. Considerando o ponto de vista do paciente, suas preferências e expectativas, o fisioterapeuta pélvico explica todos os aspectos relevantes, lançando mão de recursos visuais, quando necessário, além de discutir os mecanismos normais
de fechamento e continência (Nota nº21, nível 4).

Apesar de estudos não controlados relatarem a
efetividade da eletroestimulação, além de apontarem-na como importante no tratamento conservador da IA de alguns pacientes, estas afirmações
não são sustentadas pelos achados de ensaios
controlados.
Com base em um pequeno número de estudos
controlados heterogêneos a evidência hoje é insuficiente para a recomendação do uso da eletroestimulação no tratamento da IA. Ainda não está
claro quais tipos de pacientes e em quais condições poderiam ser eleitos para a eletroestimulação, nem qual modalidade seria a mais apropriada
(nível 1)47,48,58.
A equipe de desenvolvimento desta Declaração,
no entanto, leva em conta que a eletroestimulação possa vir a ser útil em alguns casos, objetivando o controle voluntário da musculatura do assoalho pélvico, especificamente naqueles pacientes que não sabem contrair voluntariamente
aquela musculatura (problema categoria IA no fluxograma) (nível 4).

3.4 Treinamento da musculatura do
assoalho pélvico (TMAP) (Nota nº23)
•

O TMAP consiste em contrações voluntárias e relaxamentos da musculatura do assoalho pélvico
(MAP). Como não é claro em até que ponto é possível distinguir o TMAP de exercícios para os esfíncteres anais, ambos os treinamentos são, normalmente, realizados em conjunto. Neste caso, obrigatoriamente o TMAP objetiva treinar a consciência
do paciente com relação ao modo como e em até
8
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•

•

que ponto o assoalho pélvico deve ser utilizado. O
TMAP objetiva ainda:

fortalecimento muscular (aumento da força
muscular estática e dinâmica);

controle voluntário do relaxamento muscular;

endurance (ex.: capacidade de manter uma contração muscular máxima ou submáxima por um
longo período de tempo);

repetibilidade (ex.: número de vezes seguidas
que o paciente consegue realizar contrações
máximas ou submáximas;

duração e coordenação das contrações musculares do assoalho pélvico e dos esfíncteres;

posicionamento correto do assoalho pélvico.
Tem sido demonstrado que alguns elementos do
TMAP têm efeito terapêutico, mas mais ainda não
é possível decidir conclusivamente a respeito dos
exercícios para os esfíncteres anais no tratamento
de pacientes com IA (nível 1)38.
•
Na opinião da equipe de desenvolvimento desta
Declaração o TMAP pode ser parte de uma abordagem integrativa, envolvendo educação/aconselhamento, treinamento da consciência do paciente com relação ao papel do assoalho pélvico
e como ele pode e deve funcional, necessariamente lançando mão do uso do biofeedback
e/ou treinamento com balonete retal (para as
categorias IC, ID, II-IV). Estas observações são
sustentadas pelas recomendações da ‘Consulta
Internacional sobre Incontinência’ (ICI), sendo
parcialmente sustentada, ainda, pelo baixo
custo e ausência de efeitos colaterais do TMAP
(nível 4)47-48.
Na opinião do grupo de desenvolvimento do Guia
de Prática Clínica em IA [NT: a ser lançado], os
exercícios que visam a redução do ângulo anorretal, com enfoque no músculo puborretal (em treinamento similar ao The Knack utilizado para elevar
a uretra) pode ser utilizado para melhorar o controle voluntário do paciente sobre seu assoalho
pélvico (para problemas categoria IB) (nível 4).
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•

•

quando isolada. Todavia a literatura disponível
ainda não permite nenhuma conclusão definitiva a
respeito do papel do biofeedback no tratamento
de pacientes com IA (nível 1)38.
A combinação entre biofeedback manométrico e
TMAP, ou treinamento com balonete retal associado ao TMAP, são mais efetivas do que o TMAP
isolado naqueles pacientes onde o tratamento
prévio falhou (nível 3)59,60.
Na opinião da equipe de desenvolvimento desta
Declaração o biofeedback pode ser utilizado nos
casos onde há dúvidas quanto a habilidade em
contrair o assoalho pélvico, para aqueles pacientes sem controle motor (problema categoria IA),
ou se o paciente vem progredindo de forma insuficiente, na tentativa de acelerar o progresso no
contexto de uma abordagem integrativa (ex.: educação e aconselhamento, controle voluntário,
TMAP) com base em todos os componentes modificáveis (ex.: para problemas das categorias IC, ID,
II e IV) (nível 4).

3.6 Processo terapêutico
•

O fisioterapeuta pélvico deve avaliar e relatar qualquer mudança quanto à natureza, severidade ou
modificabilidade da condição de saúde com relação
aos achados originais do processo diagnóstico no
tocante ao impacto sobre funções corporais, limitações nas atividades ou na participação social.

3.7 Avaliação da evolução
•

O fisioterapeuta pélvico deve avaliar o tratamento
utilizando a Escala de Wexner, o EGP e o diário defecatório, avaliando ainda os componentes modificáveis do mecanismo de continência que apareceram
no exame físico.

3.5 Biofeedback
3.8 Conclusão do tratamento
O biofeedback pode ser utilizado de várias formas em pacientes com IA: biofeedback EMG (atividade de unidades
motoras), pressão (manometria por sonda anorretal) ou
utilizando um balonete retal (Nota nº24).
•

Tem sido demonstrado que alguns elementos do
biofeedback tem efeito terapêutico. O TMAP auxiliado por biofeedback, aparece como mais efetivo
que o TMAP isolado, e o biofeedback com eletroestimulação aparece mais efetivo que a última

•

O relatório ao clínico geral ou especialista que encaminhou o paciente (se for o caso) deve descrever os
resultados do tratamento, utilizando as categorias
da Classificação Internacional de Funcionalidade
(CIF)61, ou seja, nos níveis de estrutura (neste caso a
musculatura do assoalho pélvico), função NT: continência anal], atividades [NT: ex.: caminhar curtas
distâncias] e participações [NT: ex.: fazer compras
num supermercado].
9
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3.9 Acompanhamento pós-alta
•

O fisioterapeuta pélvico e o paciente devem considerar em conjunto o manejo de reavaliações, no formato de um check-up ou ‘terapia lembrete’, em datas pré-definidas após a conclusão da fase clínica do
tratamento.

A Nota nº25 traz a descrição de um caso que ilustra a
sequência clínica de acordo com os passos descritos
nesta Declaração de Evidência.
Instrumentos de medida estão disponíveis em
www.meetinstrumentenzorg.nl [NT: versões em português brasileiro estão disponíveis em abfp.org.br/downloads]

Realização desta Declaração de Evidência
O projeto de desenvolvimento desta Declaração foi
iniciado a partir de questões advindas de problemas
da prática diária com diferentes pacientes vitimados
pela IA, bem como das particularidades no tratamento
de casos distintos. O projeto foi subsidiado pela KNGF.
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Notas
Nota nº1: Exame interno e tratamento
De acordo com a lei holandesa atual a KNGF considera o exame
interno como ‘procedimento especial’ (incluindo palpação por
via vaginal e/ou anal ou a introdução de eletrodos intravaginais
ou anais). Isto significa que estes exames necessitam certas condições especiais, como descrito em manual apropriado62.
Aos fisioterapeutas pélvicos registrados que possuem as condições descritas neste manual é permito realizar exames e tratamentos internos, desde sob termo de consentimento expresso
pelo paciente, depois que este tenha sido esclarecido a respeito
dos objetivos das técnicas e das possíveis alternativas.
Todo fisioterapeuta pélvico que avalia e trata pacientes internamente deve possuir certa expertise e qualificação específicas,
estas descritas também em manual específico63. [NT: no Brasil a
formação generalista do fisioterapeuta, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 4/2002, permite que o profissional atue nas diversas áreas da fisioterapia. Todavia, conforme reconhecido e
frisado pelos profissionais holandeses acima, é sabido que a profundidade da fisioterapia pélvica exige formação complementar, de modo que a ABFP recomenda que procedimentos de fisioterapia pélvica sejam realizados unicamente por fisioterapeutas especializados, com o mínimo de horas de pós-graduação
para este fim].

2007
2008
2009
2010
2011

Custos

Usuários

€ 152.049.000
€151.749.000
€156.795.000
€164.699.000
€168.158.000

545.800
576.100
579.200
581.100
577.300

Fonte: GIP/Colégio de Zorgverzekeringen, 2012.
Nota nº4:

O mecanismo normal de continência

A incontinência não é uma desordem /doença, mas um sintoma
indicativo de um ou mais componentes do mecanismo normal
de continência. Este mecanismo requer o normal funcionamento dos seguintes sistemas66:
I. Sistema de resistência
O sistema de resistência inclui os músculos levantadores do
ânus (puboviscerais, iliococcígeos e puborretal) e os esfíncteres
anais, cujo tônus de base mantém o canal anal fechado e assim
resistindo a qualquer perda do conteúdo intestinal (figura 1).

Nota nº2: Classificação da incontinência anal
Ainda inexiste consenso acerca da melhor classificação para a
incontinência anal (IA)39. Todavia a mais utilizada é:
1. Classificação baseada no sintoma: distingue entre IA de
urgência (na qual o paciente percebe a urgência antes
do episódio de incontinência), IA passiva (na qual o paciente não percebe a perda de fezes), ou uma combinação das duas3,58,64.
2. Classificação baseada na natureza das fezes perdidas:
sólidas, líquidas, gasosas ou mucosas.
3. Classificação baseada nas categorias de pacientes: por
exemplo IA em pacientes neurológicos, idosos ou mulheres no pós-parto com IA.
4. Classificação baseada na causa primária presumida: controle muscular do esfíncter anal externo (EAE) ou do esfíncter anal interno (EAI) (com contração voluntária ou
involuntária e relaxamento presentes) neuropatia (lesão do nervo pudendo causada por compressão excessiva por conta de trabalho de parto, constipação, tosse
crônica/DOPC, diabetes, trauma ou outras desordens
neurológicas), problemas cognitivos, dificuldades na toalete, medicamentos (laxantes, antidepressivos/relaxantes musculares, medicação contra Parkinson), vício
em cafeína, uso de anticolinérgicos (diminuição na sensação), problemas na capacidade retal, no peristaltismo, na composição das fezes, psicossociais, sobrepeso ou problemas como bulimia/anorexia, exposição à
violência (emocional, física ou sexual)65. Nem sempre é
fácil determinar a causa primária da IA, uma vez que o
problema advém da interação entre vários fatores causais.
Nota nº 3:

Custo dos produtos para IA

A tabela abaixo mostra os custos em Euros e o número de usuários para produtos para incontinência urinária e anal no período entre 2007 e 2011.

Figura 1: Anatomia do reto e do ânus.
1. ampola retal; 2. plexo hemorroidário superior; 3. m. esfíncter
anal interno; 4. m. esfíncter anal externo; 5. canal anal; 6. fissura
anal; 7. colunas de Morgagni; 8. criptas de Morgagni; 9. mariscas;
10. Plexo hemorroidário inferior.
Fonte: Medicina Moderna, setembro de 1990 v.14 nº9

O esfíncter anal externo (EAS) contribui especialmente para o
fechamento da porção distal do canal anal. A musculatura estriada contribui cerca de 15% para o tônus muscular de repouso. O
músculo puborretal (PR) corre como uma banda pela porção
caudal inferior do reto e alça o reto posteriormente, prevenindo que as fezes vindas do reto adentrem ao ânus. No repouso seu ângulo é de cerca de 90º, aumentando ou reduzindo
de acordo com a atividade muscular. O ângulo anorretal aumenta para 140º durante a defecação. O papel exato deste ângulo sobre a continência ainda permanece incerto.
O esfíncter anal interno forma um anel fechando o canal anal,
sendo uma continuação da camada muscular lisa intestinal. Ele
não é de controle voluntário, sendo inervado pelo sistema nervoso autônomo. O EAI contribui para cerca de 80% sobre o
tônus de base do sistema esfinctérico ao redor do canal anal56.
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II. Sistema de capacidade
Trata-se da extensão na qual o reto é capaz de armazenar o
conteúdo intestinal por conta de sua complacência própria.
III. Sistema reflexo
Inclui o conjunto de reflexos disparados quando o reto está
cheio de fezes, vindas do colo sigmoide: reflexo do esfíncter
anal externo (REAE), reflexo reto-anal inibitório (RRAI) e o reflexo reto-retal (RRR).
Contrações do colo sigmoide empurram as fezes para dentro
do reto, de modo que o enchimento advindo é detectado pelos
sensores localizados tanto na parede retal quanto na musculatura do assoalho pélvico. Então o REAE constringe fortemente
a parte distal do canal anal. Ao mesmo tempo, o RRAI faz com
que a parte proximal do canal anal se abra ligeiramente por
meio do relaxamento do esfíncter interno. Como resultado o
conteúdo intestinal fica em contato com a parede hipersensível
do canal anal, permitindo que indivíduo distinga sensorialmente se o conteúdo intestinal é sólido ou líquido. Se o indivíduo decide liberar este conteúdo, relaxando o esfíncter externo, voluntário, o RRR causa então a contração do reto, permitindo que as fezes sejam excretadas. Se for intendido que
não é um momento oportuno para a defecação, o EAE e o m.
puborretal contraem fortemente, mantendo esta contração
até que o EAI recupere seu tônus anterior, garantindo novamente o fechamento e o canal anal. Neste caso as fezes são novamente guiadas ao reto, que se adapta ao conteúdo por complacência. Todo o sistema retorna então ao estado de repouso,
de modo que o indivíduo para de sentir a urgência evacuatória
até que novas fezes alcancem o reto ou até que se faça esforço
aumentando a pressão intra-abdominal.
Nota nº5:

Fatores de risco etiológicos

Fatores etiológicos (fatores de risco) são fatores que podem
promover o desenvolvimento de problemas de saúde. O grupo
de desenvolvimento desta Declaração examinou os fatores de
risco para IA revisando sistematicamente a literatura, incluindo
apenas estudos prospectivos do tipo coorte publicados em holandês, inglês ou alemão. Onze estudos prospectivos condisseram aos critérios de inclusão. Foi encontrada uma revisão sistemática sobre os fatores de risco para IA pós-parto23. Os fatores
etiológicos (fatores de risco) para IF em homens foram examinados num estudo de revisão que incluiu apenas um estudo observacional18,67.
O estudo de fatores etiológico é mormente baseado em estudos transversais, que não permitem, portanto, conclusões
acerca da relação causal, uma vez que não é possível inferir
qual fator em particular precede ou não a IA ou se, ao contrário, foi a IA que acabou gerando este ou aquele fator. De forma
semelhante, este tipo de estudo não permite a identificação de
interações entre fatores sociais e ambientais3. A etiologia da IA,
na maioria dos casos, é multifatorial, sendo difícil determinar as
contribuições relativas de cada um dos fatores quando agindo
de modo individual14. Por exemplo, um fator de risco em particular pode vir a ser um fator intermediário (como por exemplo
uma episiotomia como fator de risco no parto: neste caso uma
lesão no esfíncter poderia ser o fator intermediário que eventualmente poderia causar a IA)23.
Nível de Evidência
Mulheres
Nível 1. Tem sido demonstrado que lacerações graus 3 ou 4 são
o único fator de risco relacionado ao parto para IA e IF no pósparto23.
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Nível 1. Tem sido demonstrado que IA durante a gestação é fortemente associada à IA no pós-parto23, 24-26.
Nível 3. Há indícios de que acidente vascular encefálico, déficit
cognitivo, etnia caucasoide, depressão e diarreia crônica contribuem para o desenvolvimento da IA em mulheres com idade
igual ou superior a 65 anos16,18, bem como que o histórico de
retocele contribui para o desenvolvimento da IF em mulheres
com idade igual ou superior a 50 anos17.
Nível 3. Há indícios de que o risco de desenvolver IA aumenta
em um e três anos após a histerectomia abdominal, e três anos
após a histerectomia vaginal30,31. A combinação de histerectomia abdominal com salpingo-ovariectomia bilateral aumenta o
risco de IA um ano após a cirurgia30, e o histórico de lesão obstétrica e idades mais avançadas à época da histerectomia abdominal ou vaginal aumenta o risco de IA três anos após31.
Homens
Nível 3. Há indícios de que homens com idades superiores aos
85 anos ou homens com disfunções renais tem maior risco de
desenvolver IF18.
Nível 3. Há indícios de que a radioterapia no tratamento do câncer de próstata aumenta o risco de incontinência de flatos32.
Mulheres e homens
Nível 3. Há indicações de que problemas renais18, diarreia, sensação de evacuação incompleta, histórico de radioterapia pélvica, queixas de urgência17 ou incontinência urinária16 contribuem para o desenvolvimento da IF.
Idosos institucionalizados
Nível 1. Foi demonstrado que idades mais avançadas contribuem para o desenvolvimento da IF10,34.
Nível 2. Parece plausível que incontinência urinária, limitação na
mobilidade, presença de disfunção neurológica, declínio cognitivo10, demência, problema no controle de tronco, etnia não
caucasoide e limitações gerais nas atividades de vida diária, todos contribuem para o desenvolvimento da IF34.
Nota nº6:

Lesão esfinctérica perinatal

Cerca de 30% das mulheres desenvolvem lesão esfinctérica durante o primeiro parto, sendo que este percentual diminui para
9% no segundo parto. Cerca de 30% das mulheres que tiveram
lesão esfinctérica vão mais tarde desenvolver IF68.
Nota nº7:

Fatores prognósticos para a evolução da IA

Fatores prognósticos são fatores que influenciam a evolução
de uma doença. Poucos estudos têm sido publicados sobre os
fatores prognósticos para a evolução da IA: apenas um estudo
prospectivo do tipo coorte pôde ser incluído nesta Declaração.
Nível de Evidência
Nível 2. Parece plausível que pessoas mais velhas (idade igual
ou superior a 60 anos), vivendo sob o regime institucionalizado
e tendo IF apresentam maior risco de mortalidade10.
Nota nº8:

Preditores de resposta da fisioterapia pélvica

Nível de Evidência
Geral
Nível 1. Foi suficientemente demonstrado que dosagem especifica de treinamento (treinar os músculos certos, de forma específica três vezes ao dia, duas a três vezes na semana durante
cinco meses, com 8-12 contrações lentas e virtualmente máximas) e aderência suficiente à fisioterapia aumentam as chances
de recuperação35-37.
12
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Nível 4. Na opinião deste grupo do desenvolvimento desta Declaração, um alto nível de motivação por parte do paciente e
melhor interação entre o paciente e o fisioterapeuta pélvico aumentam as chances de recuperação38.
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento, ensinar ao
paciente estratégias de como lidar com seu problema de saúde,
além de inspirá-los, aumenta as chances de recuperação.
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento, há uma
pequena chance de recuperação quando a IA resulta de um
problema neurológico ou lesão medular, de modo que impossibilite que o paciente siga ou compreenda as instruções39,40.
Eletroestimulação
Nível 3. Há indícios de que sintomas menos severos de IF, além
da perda de fezes líquidas ao invés das sólidas, respondem melhor à eletroestimulação41.
TMAP com biofeedback
Nível 3. Há evidência conflitante de que gênero (B-, B+), idade
(A2-, B-, B+, C-), severidade dos sintomas de IA (A2-, B-, C-, C+),
lesão esfinctérica (B-, C-, C+), limiares sensórios (A2+, B-, C-, C+)
e neuropatia do nervo pudendo (B-, C-, C+) são associados com
melhores chances de recuperação em pacientes tratados por
TMAP auxiliado por biofeedback35,42,43,69-76.
Nível 3. Há indícios de que sintomas mais longevos de IA reduzem as chances de recuperação após TMAP assistido por biofeedback42.
Nível 3. Há indícios de que menores níveis de vergonha, uso de
medicamentos constipantes e ter ao menos um fator de risco
relacionado ao parto (bebê pesado, episiotomia, parto instrumentado, segundo estágio demorado ou apresentação pélvica)
aumentam as chances de recuperação após o TMAP auxiliado
por biofeedback42.
Nível 3. Há indícios de que a necessidade de mais do que três
sessões com biofeedback é um preditor de piores resultados
no longo termo43 [N.T: respeitando-se os princípios do aprendizado motor, o biofeedback é um auxiliar do TMAP, devendo ser
utilizado apenas nas primeiras sessões, quando o paciente
ainda não possui coordenação motora mínima.]
TMAP com biofeedback e eletroestimulação
Nível 2. Parece plausível que gênero, idade, duração das queixas, limiar sensório e neuropatia do pudendo não sejam associadas com melhores ou piores chances de recuperação após o
TMAP com biofeedback e eletroestimulação44-47.
Nível 2. Parece plausível que IA, fezes líquidas, recuperação primária após lesão pós-parto vaginal e cicatriz perineal ou perinanal reduzem as chances de recuperação após TMAP com biofeedback e eletroestimulação44.
Nível 3. Há evidência conflitante de que a severidade nos sintomas de IF, manometria de base ruim (A2+, B-) e lesão esfinctérica (A2-, B-, C+) estão associadas às chances de recuperação
após TMAP com biofeedback e eletroestimulação44, 77-78.
Nível 3. Há indicações de que a etiologia da IF não está associada com as chances de recuperação após TMAP com biofeedback e eletroestimulação77.
Nota nº 9:

Eficácia das medidas preventivas

Praticamente inexistem informações acerca da eficácia das medidas preventivas contra a IA79,80.
Parto cesáreo
A medida preventiva mais utilizada é a cesariana, muito embora
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sua eficácia na prevenção da IA ainda não esteja comprovada23,27-29.
Medicação
Há evidência moderada de que medicação constipante (loperamida [óxido] e difenoxilato com atropina) reduzem os riscos de
IF em pacientes com perda de fezes líquidas45. Seus mecanismos de ação são baseados no aumento da quantidade de fezes
no reto, aumentando a consistência fecal, o que estimularia a
função de reservatório da ampola, aumentando assim as chances de controle. Ainda, aumentando o volume de fezes pode
também facilitar o processo de evacuação, reduzindo os riscos
de incontinência passiva. É importante, no entanto, que a dose
seja correta, por conta dos efeitos colaterais, especialmente
constipação.
Atividade física
Um estudo, em um serviço de enfermagem, descreveu que um
programa de atividade física diário estruturado (visando força e
mobilidade dos membros inferiores) combinado à ajustes na ingesta hídrica (aumento) e dieta, além de ajustes na toalete, não
alterou a frequência de IF81. Outro estudo dos mesmos autores,
no entanto, descreveu que atividade física combinada com aumento na ingesta hídrica e cuidados quanto à incontinência reduziu significativamente a frequência de IF82. Em comparação
ao estudo anterior, 45% dos pacientes não possuíam mobilidade intestinal tanto antes quanto após o tratamento e, deste
modo, não se poderia determinar que sofriam IF. Ainda, o período de intervenção do estudo anterior foi bem menor (três
contra oito meses), de modo que o poder do estudo foi muito
baixo.
Redução de peso e intervenções dietéticas
A prevalência de IF em mulheres obesas ou com sobrepeso é
alta83,84. Estudos sobre a IA pós-operatória em obesas operadas
para redução do peso mostram hoje resultados conflitantes8586. Um estudo mostrou que a IF em obesas (IMC 25-50) com incontinência urinária esteve associado à baixa ingestão de fibras
(30-40 g/dia de fibra recomendado como medida preventiva)87.
A frequência da incontinência de fezes líquidas reduziu após a
redução de ao menos 5 kg de peso e aumento da ingestão de fibras em ao menos 10 g (associação independente). Isto foi descrito numa análise secundária46 de um ensaio randomizado sobre os efeitos da intervenção comportamental na redução do
peso88. Dois outros estudos examinaram intervenções dietéticas no tratamento da IA. Um deles descreveu que a suplementação ou com Psillium husk ou com fibra de goma arábica foi associada à redução nos episódios de IF (17-18% vs 50%), melhorando a consistência das fezes49. O outro estudo concluiu que
não houve efeito da suplementação com fibra (Psillium) associada à loperamida, quando comparada loperamida numa dieta
pobre em fibras89.
TMAP periparto
Uma revisão sistemática99 que incluiu oito ensaios randomizados examinou os efeitos do TMAP durante e após a gestação
na prevenção da IF antenatal50-91 e pós-natal91-97. Os autores
concluíram que a IF ou IA após 32-38 semanas de gestação não
pode ser prevenida por TMAP durante a gestação em nulíparas
ou uníparas50-91. Um estudo relatou efeito positivo do TMAP durante a gestação na prevenção de IF após 32-36 semanas gestacionais, mas apenas para mulheres que já tinham partos anteriores50. TMAP após a gestação em mulheres com sintomas de
incontinência urinária após três meses pós-parto não apresentou significância na redução do risco de IF em um ano pósparto (RR = 0.68; 95%IC = 0.24-1.94)90,92,93. Após seis anos conti13
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nuou não havendo diferença nos relatos de IF94. Estudos relataram ainda que os efeitos preventivos do TMAP antenatal91-97 ou
pós-natal95-96 sobre a IF não é melhor do que os efeitos no
grupo controle (instruções para o TMAP ou nenhuma intervenção) em seis semanas, três meses91-95, sete meses97 ou 10 meses96 pós-parto. Merece nota o fato de que as descrições dos
programas de treinamento usados nos três estudos95-97 foram
detalhados insuficientemente, especialmente quanto a se a intensidade era realmente suficiente para influenciar a função da
musculatura do assoalho pélvico90.
Outros
Não há evidência para prevenção da IF por meio de: deixar de
fumar; abandonar os medicamentos para o trato gastrointestinal com efeitos colaterais para IF; ajuste dos ambientes físico e
social para pessoas com déficit físico ou mental; e aumento da
ingesta hídrica para influenciar a consistência das fezes47-48.
Nível de Evidência
Nível 1. Foi demonstrado que o parto cesáreo não protege contra IA pós-parto, quando comparado ao parto vaginal espontâneo23, 28-29.
Nível 1. Foi demonstrado que há evidência moderada de que
medicação constipante (loperamida [óxido] e difenoxilato com
atropina) reduz o risco de IF em pacientes com perda de fezes
líquidas45.
Nível 2. Parece plausível que o TMAP durante a gestação não
previne IA ou IF após 34-38 semanas de gestação em nulíparas
ou uníparas50-91.
Nível 2. Parece plausível que o TMAP realizado no período pósparto de mulheres com sintomas de incontinência urinária nos
três meses após o parto não previne o desenvolvimento de IF
um ano após o parto92-93.
Nível 3. Há evidência conflitante (B+, B-) de que um programa
diário e estruturado de atividade física em uma instituição de
enfermagem, combinado com ingestão extra de fluidos e auxílio à toalete reduzam a frequência de IF81-82.
Nível 3. Há indícios de que a redução do peso corporal possa ser
considerada um fator modificável na prevenção da IF em mulheres obesas com incontinência urinária46-48.
Nível 3. Há indícios de que o aumento na ingestão de fibras
(Psyllium ou goma arábica) pode ser visto como um fator modificável na prevenção da IF89.
Nível 3. Há indícios de que o TMAP durante a gestação reduz os
riscos de IA após 32-36 semanas de gestação em mulheres que
já passaram por ao menos um parto50.
Nível 3. Há indícios de que o TMAP depois da gestação em mulheres com sintomas de incontinência urinária em três meses
do pós-parto não previne a IF no longo termo94.
Nível 3. Há indícios de que o efeito preventivo do TMAP ante ou
pós-parto para IF não é melhor do que os efeitos observados
no grupo controle em seis semanas, três, sete ou 10 meses pósparto91, 95-97.
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento, pacientes
com evacuação incompleta podem se beneficiar da irrigação da
ampola retal por um sistema como o balonete anorretal,
enema (Minilax) ou Peristeen, como método de prevenção da
perda fecal por um período limitado.
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento, pacientes
com perda de fezes líquidas podem se beneficiar da redução na
ingesta hídrica (i.e. ao ingerir medicações constipantes), o que
pode endurecer as fezes, reduzindo assim os riscos de IF.
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Nota nº10:

Política de encaminhamento

Pouca evidência está disponível quanto à política de encaminhamento dos pacientes com IF pelos médicos aos fisioterapeutas pélvicos. Os recentes avanços no desenvolvimento da fisioterapia pélvica, como maior especialização, competências
adquiridas com base nos perfis de competências, mais exigência de treinamento, pesquisa científica sobre seus efeitos, melhor provisão de informações tanto para os médicos encaminhadores quanto para os pacientes a respeito de o que os fisioterapeutas pélvicos podem ou não fazer) irão provavelmente
aumentar o número de encaminhamentos ao fisioterapeuta
pélvico.
As cartas de encaminhamento devem conter informação suficiente, ou seja, detalhes que o fisioterapeuta necessitará para
uma intervenção efetiva. Se qualquer dado médico não foi disponibilizado o fisioterapeuta pélvico deverá contatar o médico
solicitando estes dados, sempre após o consentimento do paciente.
Nível de Evidência
Nível 4. O fisioterapeuta deve contatar o clínico geral ou médico
especialista antes de iniciar o processo de avaliação ou tratamento fisioterapêutico, uma vez que a condição de IA implica
em riscos consideráveis de patologia médica que requerem cuidados médicos distintos ou suplementares, e o histórico patológico médico pode também trazer fatores prognósticos relevantes.
Nota nº 11:

Instrumentos de medida

Registrar a severidade da IA bem como suas consequências sobre o a vida diária e o senso de auto-respeito é fundamental
para que o paciente perceba seu problema de modo eficaz.
Avaliar e registrar qualquer alteração na severidade das queixas
ou na qualidade de vida (QV) usando instrumentos validados e
responsivos é essencial para o entendimento dos efeitos do
tratamento fisioterapêutico, além de ser muito útil para a comunicação entre os profissionais e as empresas de planos saúde envolvidas.
Pelo fato de não haver uniformidade na classificação dos sintomas de IA, os instrumentos de medida desenvolvidos até o momento têm enfoque nos diferentes aspectos das queixas. Muitos deles ainda não foram ajustados ou validados para a realidade holandesa [e brasileira], apesar de o escore de Wexner já
ter sido validado para o holandês [bem como para o português
brasileiro]142, e a escala de Vaizey estar disponível em holandês.
Os instrumentos disponíveis também variam enormemente
quanto a sua compreensibilidade, o tempo necessário para responder a facilidade nas respostas.
De modo geral estes instrumentos de medida podem ser divididos em escalas de severidade, instrumentos de QV específicos
para a doença, escalas de Efeito Global Percebido e diários defecatórios.
Nível de Evidência
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento, o rastreio,
diagnóstico e processo de avaliação do tratamento deve envolver ao menos uma medida de resultados subjetivos preenchida
diretamente pelo paciente.
Nota nº 12:

Escalas de severidade

Escalas de severidade consistem em escalas de graduação (categóricas) ou escalas somatórias (contínuas)66. Estes escores
podem avaliar as seguintes variáveis: (1) perda de fezes (forma
ou quantidade de fezes perdidas) ou (2) os mecanismos usados
14
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pelo paciente para se adaptar com esta perda. Ainda, tais instrumentos normalmente perguntam a respeito da frequência
da perda fecal por meio de escalas de frequência (que podem,
por exemplo, ir de ‘nunca’ a ‘todos os dias’).
Instrumentos de graduação podem ser completados facilmente, mas não provém informações sobre a frequência da
perda, algo fundamental para a avaliação da evolução do tratamento. Este fato dificulta o uso de escalas de graduação na diferenciação de pacientes com comprometimentos mais ou menos severos52. Neste aspecto escalas somatórias são superiores, mas elas apresentam outras desvantagens: elas definem
mal repostas com opções (ex.: ‘às vezes’). Nas escalas somatórias todos os itens têm o mesmo peso (somatórias não-pesadas). Geralmente é mais trabalhoso preencher um instrumento
pesado, além de ser complicado definir o peso específico de
uma determinada questão, enquanto pesos externamente desenvolvidos podem não estar bem adaptados para aquela população avaliada98. Finalmente, escalas somatórias que incluam
itens como mecanismos de enfrentamento (ex.: uso de produtos para incontinência) e impacto social parecem cobrir uma
área de sombra importante entre medir severidade e medir
QV99. A importância disto está na determinação da severidade
da IF de diferentes perspectivas: onde a severidade é determinada apenas pelo tipo de incontinência (forma, quantidade e
frequência) ou de que forma é determinada por uma combinação do tipo de incontinência e os mecanismos de enfrentamento adotados pelo paciente. O tipo de perspectiva escolhida
pelo avaliador vai determinar as características psicométricas
dos instrumentos de medida e para as determinações de peso:
ou se assume que não há diferença entre os tipos de incontinência (pesos iguais), ou se assume que a importância percebida difere para os diferentes tipos de incontinência (dando pesos distintos para cada tipo.
Escores de severidade que tem sido descritos e discutidos na literatura incluem a escala Wexner (Escala Clínica de Cleveland)100, a escala Vaizey (Escala São Marcos)99,101, o Índice de
Sevceridade na Incontinência Fecal (FISI)102, o índice Pescatori103, a Escala de Graduação Miller104, o índice de Kelly105 e o índice Lunniss51,53,106. Avery et al.53, em revisão sistemática, em
conjuntos com as recomendações da Consulta Internacional
em Incontinência (ICI)107 permitem a conclusão de que escalas
de severidade devem ser remendadas, haja vista a pobreza de
estudos psicométricos a este respeito. Enquanto a evidência
vinda deste tipo de estudo continuar insuficiente, as escalas de
Vaizey e Wexner são recomendados como instrumentos de primeira escolha51. Frisa-se ainda que a escala Wexner tem demonstrado ser melhor adaptada como escala de severidade do
que a de Vaizey108,109.
Nível de Evidência
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento, a escala
de Wexner é um instrumento adaptado para a avaliação da severidade da IA como problema de saúde, bem como para avaliar as estratégias de enfrentamento que o paciente vem tomando para com o problema.
Nota nº 13:

Escalas de Qualidade de Vida (QV)

A incontinência afeta claramente a qualidade de vida (QV), de
modo que a QV deve ser incluída na anamnese e na avaliação
da evolução terapêutica. Com relação aos questionários gerais
de qualidade de vida, como por exemplo o SF-36 e o EuroQoL,
há que se considerar que já existem questionários para doenças específicas, que avaliam uma área em particular sob o conceito de ‘bem-estar’. A desvantagem é que eles tornam mais difícil a comparação entre estudos sobre problemas gastrointestinais distintos, mas a vantagem é que eles avaliam melhor as
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mudanças. Os questionários de QV específicos para doenças
descritos atualmente na literatura incluem o Qualidade de Vida
na Incontinência Fecal (FIQL)110, o Índice de Qualidade de Vida
Gastrointestinal (GIQLI)111, o Qualidade de Vida na Malformação
Anorretal de Hirchprung (HAQL)112 e o Questionário de Saúde
de Manchester51,53,66,107,114. Os achados de estudos psicométricos108 e revisões sistemáticas51,53,107,114 sugerem que o FIQL poderia ser recomendado como um instrumento para avaliação
específica da qualidade de vida relacionada à doença. [N.T: O
FIQL foi recentemente validado para o holandês143, embora já
estivesse validado para o português brasileiro desde 2004 144].
Nota nº 14:

Questionários sobre o Efeito Global Percebido

O questionário de efeito global percebido (EGP) consiste normalmente de cinco, sete ou nove categorias. Escalas numéricas
acima de nove categorias geralmente parecem funcionar igual
a escalas visuais analógicas. Aparentemente o paciente não
consegue mais distinguir entre as categorias de modo confiável
quando existem mais de 20 categorias115.
Nível de Evidência
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento o EGP é
um instrumento adaptado para avaliar as percepções do paciente com relação às mudanças em seu estado de saúde durante o tratamento.
Nota nº 15:

Diário defecatório

Diários defecatórios ajudam a contornar algumas das desvantagens dos questionários sintomáticos116. Questionários que tipicamente perguntam sobre sintomas ocorridos semanas ou meses atrás, o que pode levar ao viés de lembrança (viés informacional)115, havendo ainda, nestes casos, a tendência a subestimação117 ou superestimação118 da frequência defecatória. Foi
descrito que pacientes que completaram um questionário de
anamnese da defecação (baseado nas próprias lembranças) subestimaram a severidade (quantidade e natureza da perda) em
comparação à pacientes que mantiveram um diário defecatório
por duas semanas117. Este tipo de diário também facilita a avaliação das variações no padrão defecatório, facilitando também
a relação entre a defecação e os episódios de incontinência
com a consistência das fezes e os hábitos evacuatórios (ex.: valsalva ou urgência)118.
Outro grupo estudou se houve diferença na manutenção do diário em papel ou de modo virtual. O estudo durou três semanas
e incluiu pacientes com dor crônica, mostrando que os pacientes que utilizaram a versão eletrônica seguiram melhor as orientações terapêuticas do que aqueles que utilizaram o diário
em papel (94% vs 11%), mesmo que a sensação de estar seguindo corretamente o tratamento, quando auto-relatada pelos pacientes, foi alta no grupo do papel (90%), sendo que este
grupo tendeu ainda a atrasar mais o preenchimento do diário119.
Os objetivos e recomendações para a manutenção de um diário
defecatório incluem51:
•
Determinar o padrão defecatório usual do paciente;
•
Monitorar a frequência defecatória;
•
Monitorar o número de episódios de perda;
•
O diário deve ser mantido até que a frequência e a consistência estejam normalizadas, e uma certa regularidade tenha sido estabelecida;
•
A interface do diário deve ser amigável ao usuário;
•
Preferencialmente o diário deve ser mantido em formato
eletrônico por exemplo em um website seguro, de modo
15
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•

a melhorar a aderência ao tratamento, aumentar a satisfação do paciente e registrar automaticamente os momentos exatos de preenchimento116,119;
Devem ser fornecidas instruções claras acerca de como o
paciente deve proceder nos casos onde esquecer de preencher o diário116.

Nível de Evidência
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento deve-se
utilizar um diário defecatório para avaliar a frequência e a severidade da IF.
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•

Procedimento vaginal/anal:
•

•

Escala Fecal de Bristol

A Escala Fecal de Bristol57 é recomendada normalmente para
auxiliar o paciente a descrever a consistência de suas fezes.
Esta escala pode ser incluída em um diário defecatório (ex.: impressa na contracapa)120,121. O paciente pode apontar mais de
um número se ele produz mais de um tipo de fezes no mesmo
dia. Os sete tipos de fezes são:
Tipo 1: pelotas rígidas como nozes (difíceis de passar)
Tipo 2: formato de salsicha, mas rígida
Tipo 3:formato de salsicha ou cobra, com rachaduras
Tipo 4: formato de salsicha ou cobra, lisa e macia
Tipo 5: pelotas macias com cantos definidos (fáceis de passar)
Tipo 6: porções moles com cantos não definidos, pastosas
Tipo 7: totalmente líquidas, sem partes sólidas

Posição inicial:

Nota nº 17:

Exame Físico

Inspeção geral
Inspeção da respiração, da coluna vertebral, pelve, quadril e
análise da marcha.
Inspeção local da vagina/ânus/assoalho pélvico
Inspeção do assoalho pélvico em repouso [estática]51,122
Posição inicial:
•
supina
Procedimento
•

•
•

•

•

inspeção geral: anormalidade cutâneas (inflamação, eritema), cicatrizes, edema, atrofia de introito, prolapsos,
varizes, hemorroidas, descamação, soiling [N.T: linha de
sujeira marcando as roupas íntimas], fístula, fissura;
introito: aberto ou fechado;
corpo perineal: encurtado, ausente, invaginado, abaulado;
vagina: rosada, avermelhada, esbranquiçada, úmida, seca,
vulvite focal;
ânus: fechado ou aberto ao repouso, profundo ou abaulado, atresia anal, amputação formato do ânus.

Inspeção do assoalho pélvico durante a contração [dinâmica]
Posição inicial:

supina

Procedimento vaginal/anal:
•

inspeção durante a tosse: movimento cranial do assoalho
pélvico, movimento caudal do assoalho pélvico, perda de
urina, fezes ou flatos, direção do movimento do assoalho
pélvico (para cima e para dentro ou [paradoxal] para
baixo e para fora).

Inspeção do assoalho pélvico durante a expulsão [relaxamento
involuntária]
Posição inicial:
•

supina

Procedimento vaginal/anal:
•

Os tipos 1 e 2 indicam constipação; o tipo 3 e especialmente o 4
são os ideais, fáceis de passar, enquanto os tipos de 5 a 7 tendem a ser diarreia.
Nível de Evidência
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento a Escala
Fecal de Bristol é um instrumento adaptado para avaliar a consistência das fezes.

inspeção durante a contração: forte/clara, contração moderada, contração invisível, contração possível somente
após instrução, movimento de abaulamento visível.
co-contrações: abdominais, glúteas, faciais, mãos ou pés,
adutores, interrupção da respiração.

Inspeção do assoalho pélvico durante a tosse [contração involuntária]

•

Nota nº 16:

supina

inspeção durante a expulsão: movimento caudal do assoalho pélvico, perda de fezes, urina ou flatos, desenvolvimento de prolapso, prolapso visível, direção do movimento do assoalho pélvico (para baixo e para fora ou [paradoxal] para cima e para dentro).

Exame funcional complementar
Palpação anorretal ao repouso51,122
Posição inicial:
•
decúbito lateral esquerdo
Avaliação:
•
acessibilidade do esfíncter: impossível, com dificuldade,
boa, fácil, fácil demais;
•
atividade do aparato esfinctérico: (EAI e EAE) ao repouso:
hiperativo, normal, hipoativo;
•
atividade do m. puborretal ao repouso (visando a importância do ângulo anorretal);
•
falha do EAE
•
sensibilidade aferente (nocicepção, mecânico, químico ou
hormonal): hipersensível, normal, hiposensível
•
dor? (local)
Palpação durante a contração anorretal51:
•
•
•

•
•

•

contração: ausente, fraca, normal, forte;
co-contrações: presentes, ausentes
contração de: apenas os esfíncteres, apenas o m. puborretal, ambos, nenhum;
simetria: esquerda>direita, direita>esquerda;
ação direta dos levantadores do ânus: presente, incompleta, ausente;
relaxamento pós-contração: ausente, parcial, incompleto4.

Palpação durante a expulsão anorretal
•

palpação durante a expulsão e manobra de Valsalva: rela16
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•

•

xamento involuntário do assoalho pélvico e descenso suave presente/ausente;
palpação durante a tosse: contração involuntária presente/ausente
assoalho pélvico paradoxal: não há o relaxamento nem
descenso suave, ou contração no lugar do relaxamento
do m. puborretal ou dos esfíncteres.

Balão retal e eletromiografia (EMG)
•

•

preencher com ar um balão intrarretal permite ao terapeuta medir a percepção sensória inicial de enchimento, o
reflexo retoanal inibitório, a sensação inicial de urgência e
o volume máximo tolerado.
complementarmente, a EMG pode ser utilizada para medir a atividade ao repouso e durante a contração, bem
como a resposta do assoalho pélvico aos movimentos de
expulsão e durante o enchimento com o balão.

Nota nº 18:

Utilizando guias de prática clínica (guidelines)

Toda intervenção deve ser realizada respeitando o guia de higiene e intervenção na área do assoalho pélvico (em holandês)123
[N.T: e no Brasil seguindo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e da Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica - ABFP].
Nota nº 19:

Alcançando a intensidade de treino necessária

Alcançar a intensidade necessária de treino é precondição fundamental para que os efeitos terapêuticos sejam alcançados36.
Se a dose-resposta de um determinado estudo tiver sido demonstravelmente muito alta ou baixa, deve ser adicionada uma
nota na descrição a este respeito, mesmo que o nível de evidência do mesmo se mantenha inalterado.
Nota nº 20:

Formulando recomendações

O grupo de desenvolvimento desta Declaração de Evidência
tem buscado relacionar as recomendações para o processo terapêutico para as várias categorias de problemas listadas anteriormente (vide fluxograma). As populações descritas nos estudos originais são bastante heterogêneas em termos de categoria do problema, sendo virtualmente impossível distinguir quais
problemas em particular estão envolvidos em cada estudo.
Deste modo este time necessitou fazer certas assunções: os
problemas das categorias de I a IV foram assumidos como integrantes de um estudo quando seu texto não especificou a categoria de IA.
Nota nº 21:

Provendo educação e aconselhamento

Os seguintes tópicos devem ser discutidos:
•
explicar a IA como um sintoma;
•
funcionamento do reto e do ânus;
•
onde e como as fezes são produzidas;
•
relação entre reto, ânus e assoalho pélvico;
•
relação entre assoalho pélvico, respiração e postura;
•
possível causas e consequências da IA;
•
localização e função do assoalho pélvico;
•
influência do estresse e do relaxamento na condição física do assoalho pélvico;
•
exercícios de relaxamento gerais e locais;
•
relação com outras disfunções do assoalho pélvico como
prolapsos e incontinência urinária;
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•

•

•

explicar os fatores de risco e fatores prognósticos gerais
em potencial, e os fatores particulares relevantes ao caso
específico do paciente (incluindo estilo de vida);
conselhos sobre a postura em sedestação relaxada e respiração;
Otimizar a frequência e consistência da defecação: conselhos sobre o comportamento evacuatório47, alimentação,
ingesta hídrica e dieta (incluindo fibras)124 e uso de medicação (com base em um diário defecatório preenchido
corretamente de forma consistente e estruturada).

Ao avaliar a educação e o aconselhamento que o paciente já
tem, o fisioterapeuta pélvico deve checar se o ele visualiza o
seu problema de modo realista, especialmente quanto às expectativas sobre seu problema, e se ele está agindo hoje como
deveria a este respeito.
Alcançar resultados no longo termo é algo que requer mudanças comportamentais. Estas devem ser implementadas por
meio de educação e aconselhamento, de modo que o tratamento não deve ser levado à cabo antes que o paciente tenha
entendimento suficiente a respeito da condição e do processo
terapêutico sem si.
Fatores fundamentais relacionados à mudança comportamental incluem: expectativas da mudança no comportamento
(mostrar as vantagens para que o paciente possa comparar às
desvantagens) e da percepção da auto-eficácia do paciente
(percepção de controle sobre seus próprios comportamentos).
O quanto uma pessoa é capaz de mudar seu comportamento
depende dos aspectos125: estar receptivo, bom entendimento,
desejar mudar, estar aberto à mudança, à mudança de comportamento e a manutenção do novo comportamento adquirido.
Nível de Evidência
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento deve-se
utilizar um plano de educação específica para o paciente em
cada categoria particular de problemas. Esta recomendação é
sustentada pelo consenso e as recomendações da Consulta Internacional sobre Incontinência (ICI)47,48.
Nota nº 22:

Eletroestimulação

A eletroestimulação pode ser utilizada de diversas formas,
pode meio de diversos parâmetros, além de combinada a outras técnicas como biofeedback e TMAP. O mecanismo preciso
de ativação da eletroestimulação é desconhecido, mas sugerese que haveria a transformação de fibras de contração rápida
(tipo I), [rapidamente] fadigáveis, para fibras de contração
lenta (tipo II). Ainda poderia haver, em tese, um aumento na
densidade dos vasos sanguíneos. Poderiam ainda haver uma
mudança no diâmetro das fibras musculares. Fora estas mudanças fisiológicas, o mecanismo principal de sucesso do tratamento por eletroestimulação poderia estar no aumento da propriocepção e percepção esfíncter anal58.
Três hipóteses têm sido propostas a respeito da eficácia da eletroestimulação:
Hipótese 1: A eletroestimulação é mais eficiente do que qualquer
outro tratamento
Osterberg et al. randomizaram pacientes com IA idiopática
(neurogênica) para a cirurgia de perineoplastia ou eletroestimulação, avaliando os resultados em três, 12 e 24 meses126. Na
primeira avaliação os pacientes operados tiveram piores escores de continência, mas após os 12 e 24 meses a diferença entre
os grupos desapareceu. Em nenhuma das avaliações a cirurgia
pareceu ter alterado as variáveis fisiológicas, embora tenham
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havido alterações nas variáveis sociais e físicas, com a cirurgia
apresentando melhores resultados em todas as três avaliações.
Naimy et al. compararam o TMAP auxiliado por biofeedback
EMG com a eletroestimulação, ambos com sonda por via
anal127. Os autores não encontraram diferença entre os dois
grupos após o tratamento, mas deve-se frisar que o tratamento
para ambos os grupos durou menos de dois meses.
Hipótese 2: A combinação entre um tratamento e eletroestimulação é mais eficiente do que o outro tratamento isolado
Fynes et al. compararam o TMAP assistido por biofeedback por
via vaginal domiciliar (realizado por enfermeira) com TMAP e
biofeedback por via anal associado à eletroestimulação (realizados por fisioterapeuta) mais exercícios para casa para pacientes com IF após lesão obstétrica78. Doze meses após o tratamento não havia diferença significativa entre os grupos em favor da eletroestimulação. Todavia os dados deste estudo são
difíceis de interpretar, uma vez que não fica claro se a diferença
seria por conta da via de acesso do biofeedback (vagina/ânus)
ou pela adição da eletroestimulação.
Mahony et al. compararam o TMAP assistido por biofeedback
por sonda anal domiciliar com o mesmo tratamento associado
à eletroestimulação128, mas não encontraram diferença entre
os grupos ao final do tratamento.
Schwandner et al. compararam um regime de alvo triplo (3T)
(eletroestimulação de frequência média com amplitude modulada AM-MF) associado ao TMAP com biofeedback EMG, com o
biofeedback isolado129. Ainda que tenham havido perdas amostrais importantes em ambos os grupos o protocolo 3T se mostrou significativamente melhor para todas as variáveis medidas,
a exceção da QV. A alta perda amostral (61%) pode ter sido relacionada a alta intensidade da eletroestimulação (100 Hz) ou ao
longo período de coleta de dados (nove meses).
Hipótese 3: Uma modalidade de eletroestimulação é mais efetiva
que todas as outras modalidades de eletroestimulação.
Norton et al. compararam a eletroestimulação a 1 Hz aquela a
35 Hz durante oito semanas, não encontrando diferença nos resultados130.
A eletroestimulação para IF foi objeto de uma revisão Cochrane58, que pode incluir apenas quatro ensaios controlados
perfazendo um total de 260 pacientes. Os resultados destes estudos foram incorporados em separado às supracitadas hipóteses 1 e 278,126,128,130.
Há ainda ensaios não controlados sobre os efeitos da eletroestimulação na IF. Tais estudos mencionam repetidamente que ‘a
literatura internacional, assim como os achados de nosso estudo, confirmam que a eletroestimulação é efetiva, desempenhando papel importante no tratamento conservador para alguns pacientes com IA’58,131.
Nível de Evidência
Nível 1. Tem sido demonstrado que a evidência é insuficiente
para que se recomende a eletroestimulação no tratamento da
IF, com base em quatro estudos, heterogêneos quando à amostra de pacientes, protocolos de tratamento e medidas dos resultados58. Ainda, não está claro com base em que pacientes
possam ser selecionados para receber este tratamento, e qual
modalidade de eletroestimulação seria a melhor. Esta evidência
é sustentada pelo consenso e as recomendações da Consulta Internacional sobre Incontinência (ICI)47,48.
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento a eletroestimulação pode ser útil para um grupo específico de pacientes,
incapazes de controlar voluntariamente a contração do assoalho pélvico, como forma de melhorar esta capacidade proprioceptiva e motora (categoria de problema IA no fluxograma).
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Nota nº 23:

Treinamento da musculatura do assoalho pélvico
(TMAP)

Foram encontrados dois estudos examinando a eficácia do
TMAP, lançando mão de duas hipóteses:
Hipótese 1: A combinação entre o TMAP e outro tipo de tratamento é mais efetiva que o TMAP isolado.
No estudo de Norton et al. um dos quatro grupos recebeu o
TMAP mais aconselhamentos, e outro grupo recebeu apenas os
aconselhamentos74. Nenhuma diferença foi notada entre os
grupos ao final do tratamento, mas deve-se levar em conta que
o tratamento foi realizado por enfermeiras. Ainda, o estudo falhou em prover detalhes suficientes a respeito do tratamento,
restando dúvidas a respeito de a intensidade terapêutica ter
sido suficiente ou não (relação dose-resposta).
Hipótese 2: Uma modalidade de TMAP é mais efetiva do que todas as outras modalidades de TMAP.
Bartlett et al. não encontraram diferença entre o TMAP associado ao biofeedback utilizando contrações submáximas sustentadas, e o TMAP associado ao biofeedback combinando contrações submáximas prolongadas e contrações máximas rápidas
repetidas132.
Uma revisão sistemática examinou a eficácia do TMAP com biofeedback e/ou exercícios para os esfíncteres anais em adultos
com IF, mas não pôde formular uma conclusão definitiva38.
Nível de Evidência
Nível 1. Tem sido demonstrado que alguns elementos do TMAP
têm efeito terapêutico, mas ainda é impossível tecer uma conclusão definitiva a respeito dos exercícios para es esfíncteres
anais no tratamento de pacientes com IF38.
Nível 2. Parece plausível que o TMAP a partir de contrações submáximas sustentadas e o TMAP combinando estas contrações
com outras máximas rápidas e repetidas são igualmente efetivos.
Nível3. Há indícios de que a combinação entre TMAP e aconselhamento é igualmente efetiva ao aconselhamento isolado,
muito embora esta inferência seja baseada em um estudo que
descreveu a dose-intensidade de modo insuficiente74.
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento o TMAP
deve ser recomendado como parte da abordagem integral, que
envolve educação/aconselhamento, treinamento da percepção
do paciente sobre como seu assoalho pélvico pode ser utilizado, quando necessariamente deve ser auxiliado pelo biofeedback e/ou treinamento com balonete retal (para problemas das
categorias IC, ID, II-IV). Esta evidência é sustentada pelas recomendações da Consulta Internacional sobre Incontinência (ICI),
sendo parcialmente baseada no baixo custo e ausência de efeitos colaterais do PFMT47,48.
Nível 4. Na opinião do grupo de desenvolvimento do Guia de
Prática Clínica, exercícios objetivando a redução do ângulo
anorretal, com enfoque no m. puborretal, (similar ao The Knack
descrito para o fechamento da uretra em casos de incontinência urinária) podem ser utilizados para melhorar o controle voluntário do assoalho pélvico, quando for este o caso (problema
categoria IB). O knack é uma contração voluntária que se pode
utilizar para aprender a contrair seu assoalho pélvico no momento exato antes do qual um aumento na pressão intra-abdominal (tosse, levantamento de objeto pesado), evitando assim
a perda de urina, fezes [ou flatos].
Uma descrição dos estudos sobre os efeitos do TMAP na prevenção da IA ante-natal e pós-natal já foi realizada anteriormente a propósito da sessão sobre prevenção (Nota nº 9).
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Nota nº 24:

Biofeedback

O biofeedback pode ser utilizado de diversas formas em pacientes com IA.
Para diminuir ou aumentar a sensação retal com o balonete
O paciente é instruindo a indicar quando percebe a primeira
sensação de enchimento, a primeira sensação de urgência e o
volume máximo tolerado. Alguns pacientes percebem o enchimento do reto apenas em estágios tardios, o que resulta em
menos tempo hábil para chegar ao banheiro, em contração dos
esfíncteres ou ambos. Pacientes com este tipo de limiar elevado são ensinados a perceber o enchimento do balonete em
estágios mais precoces, por meio do enchimento repetido do
dispositivo usando volumes progressivamente menores38. Tão
logo quanto o paciente seja capaz de perceber o reto se enchendo ele deve compensar a inibição do esfíncter anal interno
com uma contração do assoalho pélvico. Este treino deve ser
repetido até que esta reação se torne automática56. Em pacientes que sintam urgência em fases prematuras do enchimento
retal, ou que tenham um reto hipersensível, o balonete deve
ser enchido com volumes progressivamente maiores e o paciente aprender a tolerar volumes cada vez maiores, de modo a
aumentar o limiar sensório local.
Treino de reforço (EMG ou manometria)
O biofeedback pode também ser utilizado na visualização da
atividade esfinctética do paciente, incluindo o knack involuntário [pré-contração], indicando que o paciente percebe tanto o
repouso quanto a contração seletiva da musculatura do assoalho pélvico. Isto permite que o fisioterapeuta pélvico ensine ao
paciente exercícios para os esfíncteres anais, dando a ele o retorno da informação quanto a sua performance na evolução do
tratamento e inclusive durante a realização destes exercícios.
Este treinamento pode ser realizado por meio de EMG (eletrodos de superfície para pele ou para mucosa, por sonda anal),
sonda manométrica, puxando a musculatura do assoalho pélvico com o dedo, tapping [N.T: fornecer, com o dedo, um estímulo cinestésico rápido para o m. puborretal, fornecendo propriocepção) ou vibração digital. Quando o paciente vê ou ouve
o sinal, ou sente o estímulo tátil ou vibrátil, ele é encorajado a
aumentar a força desta contração e/ou sustentá-la por mais
tempo.
Não há consenso a respeito de qual protocolo de treinamento
deve ser seguido em casa, entre cada uma das sessões ambulatoriais, nem a respeito do número de contrações, a frequência
dos exercícios, instruções para o exercício em casa ou a duração do programa de tratamento: vários autores têm descrito
programas distintos.
Treino de coordenação (triplet)
Um balonete é inserido no reto. Dois outros balotes para aferição manométrica, menores, são inseridos nas porções superior
e inferior do canal anal. Quando o balonete retal é inflado ele
dispara o reflexo reto-anal inibitório, o que causa um relaxamento do ânus, comprovado pelos sensores dos balonetes de
reconhecimento. Assim o paciente deve se tornar capaz de perceber esta sensação, bem como deve aprender a contra-atacar
por meio de uma contração voluntária dos esfíncteres anais.
Esta contração deve ser forte e demorada o suficiente para permitir que a pressão de repouso retorne aos seus valores iniciais.
Três hipóteses têm sido propostas a respeito da eficácia do biofeedback:
Hipótese 1. O biofeedback é mais efetivo que qualquer outro tratamento
Naimy et al. compararam o biofeedback EMG por sonda anal
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com a eletroestimulação para IA em lacerações obstétricas de
graus 3 ou 4127, não encontrando diferença entre os grupos
após o tratamento. Todavia o estudo não dividiu seus participantes com IA com base na presença ou não de controle voluntário, o que pode ter afetado a resposta terapêutica de ambos
os grupos. Ainda, o tratamento durou menos de dois meses.
Hipótese 2: A combinação do biofeedback com outro tipo de tratamento é mais efetiva que o outro tratamento quando isolado.
Healy et al. compararam a eletroestimulação por sonda anal doméstica com eletroestimulação similar associada ao biofeedback EMG sob supervisão133, não encontrando diferença entre
os grupos após o tratamento.
Dois outros estudos examinaram pacientes com IA que foram
antes tratados conservadoramente sem sucesso (ajustes dietéticos, medicamentos), por meio de um protocolo passo-apasso. Heymen et al. descreveram que a combinação do TMAP
com o biofeedback manométrico, em comparação ao TMAP
isolado, resultou num aumento significativo da força de contração, escores de severidade significativamente menores e melhoria subjetiva importante imediatamente após findado o tratamento. Bols et al. compararam o TMAP isolado com a combinação do TMAP ao treino com o balonete retal59. O treino com
balonete resultou num aumento significativo no volume máximo tolerado e na percepção subjetiva de melhora, além de
melhoria significativa também no domínio ‘estilo de vida’ do
FIQL. Deve-se levar em consideração que o poder deste estudo
foi baixo. Estes dois estudos, ambos usando protocolos passoa-passo, apontaram resultados favoráveis para a eficácia do biofeedback manométrico e o treinamento com o balonete retal.
Norton et al. compararam o aconselhamento com ou sem
TMAP com o aconselhamento com ou sem biofeedback (biofeedback de manometria clínica ou biofeedback EMG com
sonda anal em casa)74. Os autores não encontraram diferença
entre os grupos ao final do tratamento – que fora efetuado por
enfermeiras. Ainda o estudo não proveu detalhamento suficiente sobre o tratamento, restando dúvidas quanto a intensidade ter sido suficiente (relação dose-resposta).
Davis et al. compararam os efeitos do reparo cirúrgico do esfíncter anal associado ou não ao TMAP com biofeedback manométrico domiciliar durante seis semanas, num pequeno grupo
de mulheres com lesão esfinctérica por conta do parto134. Não
houve diferença entre os grupos.
Ilnyckyj et al. não encontraram diferença entre um grupo que
recebeu uma combinação de TMAP com biofeedback manométrico e outro recebendo apenas TMAP135. Todavia, o tratamento
consistiu de apenas quatro sessões, uma por semana, durante
quatro semanas.
Hipótese 3: Uma modalidade de biofeedback é mais efetiva que
todas as outras modalidades de biofeedback.
Solomon et al. não encontraram diferença entre um grupo tratado com a combinação de TMAP (feedback por palpação digital) e biofeedback manométrico por via anal e um grupo tratado pela combinação de TMAP mais biofeedback por ultrassonografia136.
Heymen et al. não encontraram diferença entre o biofeedback
EMG clínico com uma combinação de biofeedback EMG mais
treino com balonete, nem entre o biofeedback EMG clínico
comparado ao biofeedback EMG doméstico e o biofeedback
EMG associado ao treino com balonete feito em casa137.
Miner et al. compararam grupos que usaram biofeedback sensório com ou sem os resultados de feedback sendo informados
aos pacientes138. O grupo que ia recebendo os resultados do
biofeedback melhorou significativamente mais quanto a sensação fecal, número de episódios de incontinência e alcance da
continência plena.
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Há pouca evidência quanto ao biofeedback ser, de fato, a melhor opção, em parte porque as amostras utilizadas nos estudos foram pequenas, e a intensidade do treino foi duvidosa, especialmente nos dois últimos estudos supracitados.
Há uma revisão sistemática que incluiu todos os ensaios citados
anteriormente que examinou a eficácia do biofeedback e/ou
dos exercícios para os esfíncteres em adultos com IF38, a qual
os autores concluíram que não há evidência suficiente para
concluir que o biofeedback realmente possa ajudar no tratamento da IF. Ainda, não estão claras as bases pelas quais o biofeedback deva ser indicado, qual modalidade de biofeedback
seria a melhor, nem as melhorias observadas seriam por conta
de efeitos placebo inespecíficos38,74. Todavia análises pareadas
de mais de 70 ensaios não controlados sobre a eficácia do biofeedback e/ou do TMAP mostraram tanto melhoria e taxas de
recuperação que foram de 0 a 100%, com a maioria dos estudos
relatando taxas de 50% a 80%139.
Nível de Evidência
Nível 1. Tem sido demonstrado que alguns elementos do biofeedback tem efeito terapêutico. O TMAP assistido por biofeedback parece ser mais efetivo do que o TMAP isolado, e o
biofeedback com eletroestimulação parece mais efetivo do que
a eletroestimulação isolada (embora esta conclusão tenha sido
apoiada no estudo Fynes et al., difícil de interpretar)78. Não há
conclusão definitiva acerca do papel real do biofeedback no
tratamento de pacientes com IF38.
Nível 3. Há indícios de que a combinação entre o biofeedback
manométrico ou o treinamento com o balonete associados ao
TMAP são mais efetivos do que o TMAP isolado, quando tratamentos conservadores prévios falharam59,60.
Nível 4. Na opinião deste grupo de desenvolvimento o biofeedback pode ser utilizado quando há dúvidas a respeito da habilidade dos pacientes (sem controle motor voluntário suficiente)
em contraírem corretamente sua musculatura do assoalho pélvico (problema categoria IA), ou se um paciente apresenta progresso insuficiente de modo a tentar acelerar esta evolução no
sentido de uma abordagem integrada (ex.: aconselhamento
educacional, controle voluntário, TMAP) com base nos componentes modificáveis (para problemas das categorias IC, ID, II e
IV).
Nota nº 25:
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Exame físico
Inspeção geral ao repouso [estática]
•

Inspeção geral durante o movimento [dinâmica]
•

•

•

•
•

•

•

•

Incontinência diária de flatos sem controle voluntário desenvolvida após o parto. Ruptura total de esfíncteres sem
reparo cirúrgico.
Sem comorbidades. Problemas psicossociais: preocupada
com o retorno ao trabalho (sedentário: contadora). Sem
outros domínios uroginecológicos.

Palpação anorretal durante o repouso: esfíncter interrompido; presença de fezes na ampola retal.
Palpação anorretal durante contração: força do EAE
fraca, força do m. puborretal normal durante contração
voluntária. Relaxamento do m. puborretal parcial e com
retardo, mas após instrução o relaxamento foi virtualmente completo na terceira tentativa.

Balonete retal e EMG
•

•

Balonete retal: alcançou capacidade máxima rapidamente; primeira sensação de enchimento em 40 ml, primeira urgência em 80 ml, urgência máxima aos 130 ml.
EMG (Anuform [N.T: sonda anatômica, análoga à brasileira Miotec Pelvifit®]): atividade de repouso inicial 14 μv.
Musculatura do assoalho pélvico após 1 segundo de contração máxima 60 μv, relaxamento 12 μv; após seis segundos de contração máxima: 25μv decaindo para 15 μv; relaxamento após contração máxima de 10 μv. Contração
submáxima após 10 segundos: 20 μv, relaxamento 12 μv.
Atividade de repouso após final da sessão de 8 μv.

Instrumentos de medida
•
•

•

Diário miccional de 24 horas: sem alterações.
Diário defecatório: frequência diária. Bristol 4; IA diária; fibras: um saco de Metamucil ao dia.
Escore de Wexner: 8

Análise
•

Anamnese
•

Inspeção do assoalho pélvico: ligeiramente introvertido,
pele de aspecto normal, cicatriz da ruptura, sem hemorroidas.
Contração da musculatura do assoalho pélvico com cocontrações, especialmente abdominais e adutores além
de alguma atividade dos ombros: melhorou após instrução. Movimento cranial do assoalho pélvico durante contração. Relaxamento retardado até a posição original com
co-contração de glúteos e adutores. Mais relaxada após
instrução.
Pré-contração na tosse presente.
Descenso suave do assoalho durante movimento de expulsão.

Exames funcionais complementares

Informações do encaminhamento

Questão: há indicação para fisioterapia pélvica

Padrão respiratório: respiração diafragmática alta.

Inspeção local da vagina/ânus/assoalho pélvico

Estudo de caso

Indicações: IA diária, ruptura total em seis meses pós-parto
Sexo: mulher, idade 33, para 1
Exames complementares: US endoanal e manometria
•
Defeito no EAE e EAI às 10 e 1 horas [330º e 30º]
•
Pressão de repouso normal, baixa força de contração, relaxamento incompleto após esforço de expulsão.
•
Capacidade retal diminuída: primeira sensação de enchimento em 50 ml, primeira urgência em 70 ml, urgência
máxima em 120 ml

Biotipo longilíneo. Tonicidade muscular abdominal elevada: mantém o baixo ventre para dentro, medo de relaxar a musculatura por medo de flatulência. Diafragma elevado, ombros tensos. Sem outras abnormalidades.

•

•

Natureza: assoalho pélvico hiperativo com relaxamento
parcial, contração fraca do EAE combinada com respiração diafragmática alta, tonicidade elevada da musculatura abdominal e capacidade retal diminuída.
Severidade: severa em termos do bem-estar subjetivo, limitações sociais e preocupação quanto ao retorno ao trabalho.
Adaptações: estratégias inadequadas.

Conclusão/diagnóstico fisioterapêutico
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•

•

Disfunção do assoalho pélvico, respiração diafragmática
alta, capacidade retal reduzida, comportamento defensivo quanto à flatulência, e medo de incontinência, estratégias de enfrentamento inadequadas e medo do retorno
ao trabalho.
Categorização do problema: IA com disfunção do assoalho pélvico e perdas não percebidas pela paciente → sem
comprometimento neurológico mas com fatores gerais
de impedimento → problema categoria IVB.
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Evolução
•

•

Objetivos
•

Com base nas estratégias usadas pela paciente e as condições física prévias para mudança, fisioterapeuta e paciente decidiram trabalhar em todos os componentes do
mecanismo de continência: funções muscular e de reservatório, aumento da consistência e volume das fezes, percepção e conhecimento do problema de saúde bem como
a interação entre todos estes componentes.

Estratégia
•

•
•

Educação, melhorar o entendimento e oferecer aconselhamento utilizando um modelo da pelve e imagens anatômicas:
 Anatomia e funcionamento do assoalho pélvico e relação entre este a ‘estabilidade do core’, postura e movimento corporais;
 Funcionamento do anorreto e mecanismos de continência, controle da urgência de flatos, ensinar a melhor técnica de defecação para otimizar a evacuação;
 Funções intestinal e vesical, e interação entre bexiga,
intestinos, cérebro e assoalho pélvico;
 Enfoque no relaxamento: trabalhar as respirações diafragmática e abdominal, além da contração do assoalho pélvico;
 Funcionamento do sistema nervoso autônomo (simpático vs parassimpático) e influência destes sobre a
função intestinal e o anorreto.
Percepção do problema e alcance do controle voluntário.
Evoluir de AVDs simples para AVDs múltiplas e completas,
automáticas.

Terapia
•

•

•

•

•

•

EMG para promover percepção da função do assoalho
pélvico: otimização do relaxamento do m. puborretal e
aumento da força contrátil de EAE.
Treinamento com balonete para promover a percepção
da sensação de enchimento retal e o aumento da capacidade retal.
Exercícios terapêuticos de: postura defecatória, comportamento ao toalete e melhoria da técnica defecatória, relaxamento geral, respiração diafragmática inferior, otimização das funções do assoalho pélvico.
Exercícios domiciliares 3x ao dia e 3x na semana para otimizar as funções do assoalho pélvico: fortalecimento do
EAE, contrações máximas de 1 segundo, 6 segundos de
contração máxima, 10 segundos de contração sustentada
cuidando com o relaxamento completo (todos os exercícios repetidos 15 vezes).
Estratégias de enfrentamento, controle da sensação de
urgência, integração da contração e relaxamento do assoalho pélvico nas AVDs.
Continuação da suplementação alimentar com fibras (Metamucil).

•

•

•
•

•

Palpação anorretal durante a contração: força de contração muscular do EAE normal, m. puborretal normal, relaxamento completo do puborretal com leve descenso durante a expulsão.
EMG: atividade de repouso inicial 6 μv. Após um segundo
de contração máxima: 60 μv, relaxamento 4 μv; após seis
segundos de contração máxima: 35 μv decaindo para 30 a
25 μv; relaxamento após contração máxima 3 μv.
Balonete retal: primeira sensação de enchimento aos 25
ml, primeira urgência aos 90 ml, urgência máxima aos 180
ml.
Adaptações: mais relaxada, lidando melhor com a urgência medo consideravelmente menor.
Escore de Wexner: 1 (rara incontinência de flatos).
Diário defecatório: frequência diária, Bristol 4, sem IA, flatulência bastante reduzida, 1 saco de Metamucil ao dia.
EGP: grande melhora. Atividades sociais reassumidas, trabalho reassumido, paciente bastante satisfeita com os resultados, tratamento concluído.
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Suplementos
Suplemento 1: Exemplo de um diário defecatório
Como utilizar este diário:






Data

Complete uma linha por dia. A linha cinza representa o primeiro dia da semana.
Coluna 1: preencha com a data.
Coluna 2: preencha com o número de vezes que você defecou neste dia. (ex: I ou III).
Coluna 3: preencha com a consistência das fezes. Se a consistência variar, por exemplo, de 2 para 4 ou de 3 para 6, por favor escreva 2-4 ou 3-6.
Coluna 4: preencha com o número de vezes que você teve perdas (se for o caso).
Coluna 5: preencha com o seu escore de dor (se for o caso).
Coluna 6: preencha com qualquer mudança na medicação que possa afetar a consistência das fezes.
Coluna 7: preencha com qualquer coisa que possa ter influenciado seu mecanismo de defecação.
O dia 1 começa de manhã, no momento em que você acorda, e inclui a noite anterior.
O dia 2 começa na manhã seguinte, assim que você acorda.

Número de
defecações

Consistência das Fezes
1 = pelotas separadas
2 = formato de salsicha rugosa
3 = formato de salsicha com rachaduras
4 = formato de salsicha pastosa
5 = pastosa
6 = mole
7 = aquosa

Número
de Perdas

Dor (1-10)
Média para
todo o dia
1 = sem dor
10 = dor severa

Medicamentos

Comentários
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Suplemento 2: Fluxograma da avaliação
Abordagem metódica
Acesso direto à fisioterapia
Recomendação: contatar o clínico
geral (com a permissão do paciente)

Encaminhamento

Bandeiras vermelhas*
- Trauma recente
- Febre preexistente e inexplicável
- Perda de peso recente e inexplicável (> 5kg ao mês)
- Uso prolongado de corticosteroides
- Dor constante que não cessa no repouso ou depois de alterar a posição corporal
- Histórico de câncer
- Mal-estar geral
- Dor noturna
- Sinais e sintomas neurológicos em demais
- Impossibilidade de urinar ou evacuar
- Fezes com sangue ou muco
- Dor durante a defecação
- Perda aguda de fezes
- Fezes com coloração anormal (não relacionada ao consumo de alimentos colorantes)
- Episódio breve de anemia
* Atenção às bandeiras vermelhas é fundamental durante todo o processo de diagnóstico e tratamento fisioterapêutico.

Dados suplementares

Exame físico

- Motivo para contatar o paciente que apresenta o problema
- Natureza (causa/condição) e severidade da incontinência anal (de acordo com a CIF) e modificabilidade (fatores impeditivos gerais e locais)
- Histórico proctológico, ginecológico, obstétrico, urológico e sexual com relação ao sistema
musculoesquelético
- Comorbidades
- Estratégias de enfrentamento
- Problemas psicológicos
- Padrões de micção e defecação
- Nutrição e ingesta hídrica
- Situação dos componentes do sistema de continência (funções muscular e de reservatório, consistência das fezes, percepção e entendimento do problema de saúde; interação entre estes)
- Expectativas do paciente

Inspeção geral
- Inspeção da respiração, coluna vertebral, pelve, quadris e análise de marcha
Inspeção local da vagina, ânus e assoalho pélvico
- Inspeção do assoalho pélvico no repouso (introito, períneo, vagina, ânus)
- Inspeção do assoalho pélvico durante contração (força, movimento, co-contrações, respiração)
- Inspeção do assoalho pélvico durante a tosse
- Inspeção do assoalho pélvico durante a expulsão
Exame funcional complementar
- Palpação anorretal no repouso [estática]
- Palpação anorretal durante a contração [dinâmica]
- Palpação retal durante a expulsão, Valsalva e tosse (involuntário)
- Balonete retal e eletromiografia
Instrumentos de medida
- Escore de Wexner
- Questionário do Efeito Global Percebido
- Diário defecatório

Análise/diagnóstico fisioterapêutico
(consequências da incontinência anal)

Identificação das deficiências (natureza/severidade) [nível de estruturas (s) e funções (b) da CIF]
Limitações nas atividades e participação [nível de atividades e participação (d) da CIF]
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Identificação da categoria de problemas:
I, II, III ou IV

Plano de tratamento para pacientes com incontinência anal
I-II
Incontinência anal com Disfunção do Assoalho Pélvico
I
II
Percebe a perda de fezes (urgência):
Não percebe a perda de fezes (passiva):
Falha do esfíncter anal externo + m. puborretal / levantadores do ânus
Falha do esfíncter anal interno
Problema

neurológicoa

Sim (local/central)
Não
Sensação anorretal normal
Laceração de 3º ou 4º graus
Traumas
IA
IB
• Sem controle
• Sem controle
voluntário do
voluntário do
assoalho pélvico
assoalho pélvico

DISFUNÇÃO

Sensação anorretal anormal
Disfunção do assoalho pélvico
TRM s2- s4
IC
ID
• Sem controle
• Efeitos negativos
voluntário do
sobre a função do
assoalho pélvico
assoalho pélvico
vindos de problemas respiratórios,
musculoesqueléticos e/ou regime,
postura ou comportamento evacuatório

Problema

neurológicob

Sim (local/central)
Não

IIA
Sensação anorretal
normal
• Laceração de 3º ou
4º graus
• Traumas
• Diarreia por transbordamento
• Expulsão paradoxal

IIB
Sensação anorretal
anormal
• Disfunção do assoalho pélvico
• TRM s2- s4
• Prolapso genitald

III
Incontinência
anal sem
disfunção do
assoalho
pélvico

III
• Capacidade retal
reduzida
• Problemas da
função intestinal
• Problemas da
consistência fecal
• Soiling
• Perda da capacidade de diferenciar fezes de flatos

IV
Incontinência anal (I/II/III) + fatores de
risco impedindo a recuperação ou
tentativas de ajuste

IVA
Sem comorbidades
• Dieta
• Medicação para
constipação (incluindo anti-muscarínicos M3/M4), diarreia,
sensibilidade, cognição relaxantes musculares)

IVB
Com comorbidades
• Sensibilidade aumentada (fadiga
crônica, estresse
crônico, dificuldade
de concentração)
• Problema neurológico, urológico,
ginecológico, endócrino, psicológico
ou cognitivo
• Doenças do tecido
conjuntivo
• DPOCs
• Obesidade mórbida
• Desordens alimentares
• Pânico, ansiedade,
psicose
• Problemas funcionais relacionados à
toalete
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Melhorar os mecanismos de continência

Objetivos

Estratégia

1. Função muscular: atividade de base, tempo de contração, coordenação, relaxamento, duração, atividade reflexa (fibras lentas / fibras rápidas)
2. Função de reservatório (percepção da sensação de enchimento): primeira sensação, primeira sensação de urgência, volume máximo tolerado, reação do assoalho pélvico ao enchimento (= estar continente)
3. Consistência fecal: de pastosas para moles
4. Reconhecimento do problema de saúde, aceitamento do problema, exprimir (agrupar, armar o movimento) e liberar
5. Interação entre os componentes de continência supracitados
Otimizar um componente de continência → otimizar os componentes do mecanismo de continência → automatizar os exercícios do assoalho pélvico nas AVDs
Prover educação e aconselhamento
IA
• Instrução verbal
• EE para TMAP (m.
puborretal / EAE)
• EE isolada
• BFB

Tratamento

Quando há dúvidas
sobre a capacidade
de contração do assoalho pélvico

IB
• Treinamento para
redução do ângulo
anorretal
• Treinamento do
assoalho pélvico durante a estabilização do tronco

IC
• TMAP
• BFBf

ID
• Exercícios para
combater fatores
desfavoráveis
• TMAP
• BFBf

IIA
• TMAP
• BFBf

IIB
• TMAP
• BFBf

III
• TMAP
Nota: recuperação
completa improvável

IVA
• Visar fatores impeditivos quando possível
• Informar ao paciente que tipo de terapia poderá ou não
alcançar resultados
• TMAP
• BFBf

IVB
• Visar fatores impeditivos quando
possível
• Informar ao paciente que tipo de
terapia poderá ou
não alcançar resultados
• TMAP
• BFBf

• Controle voluntário

do assoalho pélvico
presente: TMAP
• Controle voluntário

ausente: encaminhar
para o médico

Evolução

Avaliando os resultados finais: Escore de Wexner, Efeito Global Percebido, Diário Defecatório

Acompanhar

Checkup em datas pré-definidas → novo plano de tratamento rápido (se necessário)
EE = eletroestimulação; TMAP = treinamento da musculatura do assoalho pélvico; EAE = esfíncter anal externo; BFB = biofeedback (eletromiografia, manometria ou balonete retal)
a. sem problema neurológico (motor); problema neurológico local (motor): lesão do n. pudendo (S2-S4), iatrogênica; problema neurológico central: incoordenação
b. sem problema neurológico: laceração de 3º/4º graus, traumas, diarreia de transbordamento, expulsão paradoxal; problema neurológico central ou local (sensitivo): lesão do n. pudendo (S2-S4), iatrogênica
c. controle voluntário (percepção/consciência)
d. prolapso dos órgãos pélvicos (POP)
e. diarreia por transbordamento, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerosa
f. biofeedback (eletromiografia, manometria, balonete retal): somente se o progresso do tratamento estiver sendo insuficiente, para acelerar os resultados
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