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contagem de CD4 abaixo de 500 céls/mm³ OR = 4,15 [IC
95% 1,92 – 8,96]. Conclusões: é alta a prevalência de
lesões intra-epiteliais vulvares em pacientes infectadas
pelo HIV. A imunodeficiência, a presença de lesões intra-
epiteliais no colo e a idade abaixo de 26 anos estão as-

sociadas à presença de lesões intra-epiteliais da vulva.
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Resumo de Tese

Objetivo: analisar as alterações nos parâmetros: Pad Test;
diário miccional; estudo urodinâmico e índice de qualida-
de de vida em pacientes portadoras de incontinência
urinária de esforço, tratadas com exercícios do assoalho
pélvico com biofeedback de eletromiografia de superfície.
Pacientes e Método: quatorze pacientes com IUE com-
pletaram o treinamento durante 12 semanas consecuti-
vas. Os exercícios eram compostos de períodos de contra-
ção sustentada alternados com períodos de relaxamento
muscular. Ao término do tratamento, foi solicitado às pa-
cientes que reproduzissem em casa exercícios diários de
manutenção sem supervisão. Os parâmetros objetivos
foram analisados: pré tratamento, pós tratamento imedi-
ato e após três meses após o término do estudo. Resul-
tados: a perda urinária, no Pad Test, variou em média de
14,21 g para 1,86 g (p < 0,0001). No diário miccional, o
número de episódios de perdas reduziu em média de 8,1
para 0,4 (p < 0,0001) e a freqüência miccional passou de
7,9 para 5,8 micções por dia (p = 0,0021). Entre os
parâmetros urodinâmicos avaliados, a pressão de perda
sob esforço (PPE) evoluiu de 103,9 cmH2O para 142,8
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cmH2O (p < 0,0001); e a capacidade cistométrica máxima
aumentou de 249,2 ml para 367,8 ml (p = 0,0015), com
aumento significativo do volume verificado no momento
do primeiro desejo miccional (p = 0,0056). As diferenças
observadas após o término do tratamento mantiveram-se
após três meses de seguimento. Foi verificada uma asso-
ciação linear entre os parâmetros Pad Test e PPE no perí-
odo após o tratamento imediato, os quais se apresenta-
ram inversamente correlacionados. Houve melhora signi-
ficativa em todos os domínios do questionário King’s Health
Questionnaire. Conclusão: o protocolo proposto, determi-
nou alterações significativas nos parâmetros objetivos es-
tudados e sobre o índice de qualidade de vida. O aprendi-
zado proporcionado pelo biofeedback e pelo treinamento,
seguido da manutenção dos exercícios, ainda que sem
supervisão, podem ter determinado a manutenção dos
bons resultados observados após 3 meses da interrupção
do programa de exercícios orientados.
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