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RESUMO
A Ginástica Abdominal Hipopressiva (GAH) é um método de treino usado no
tratamento e na prevenção de Disfunções do Pavimento Pélvico (DPP),
principalmente na Incontinência Urinária (IU) que atinge 35% da população
feminina com mais de 40 anos e na diástase abdominal que atinge mulheres
durante a gravidez e no pós-parto, causando desconforto, complicações posturais
e morfológicas, implicando negativamente na vida social destas. Objetivo: analisar
os mecanismos fisiológicos, morfológicos e alterações funcionais envolvidas nas
adaptações da GAH, sua eficácia em tratamentos de DPP e sua contribuição para
a saúde e qualidade de vida da mulher. Para a revisão de literatura adotada nesta
pesquisa, foram analisados e selecionados artigos publicados entre 2004 e 2020,
pesquisados nas bases Scielo, Pubmed e Google Acadêmico nos idiomas inglês,
português e espanhol. As palavras chaves que nortearam a pesquisa foram:
ginástica abdominal hipopressiva, saúde e qualidade de vida da mulher e
disfunções do pavimento pélvico. Os dados encontrados abordam que ao
fortalecer os músculos abdominais e pélvicos, a GAH reduz os sintomas das DPP,
apresentando redução dos sintomas de DPP e por fim, contribuindo diretamente
para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da mulher.
PALAVRAS-CHAVE: Assoalho Pélvico; Hipopressivo; Saúde da Mulher
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ABDOMINAL HIPOPRESSIVE GYMNASTICS AND WOMEN’S HEALTH: A
REVIEW OF THE METHOD AND ITS APPLICATIONS
ABSTRACT
Hypopressive Abdominal Gymnastics (HAG) is a training method used in the
treatment and prevention of Pelvic Floor Dysfunctions (PFD), mainly in Urinary
Incontinence (UI) that affects 35% of the female population over 40 years old and
in abdominal diastasis that affects women during pregnancy and postpartum,
causing discomfort, postural and morphological complications, negatively
impacting their social life. To analyze the physiological, morphological and
functional changes involved in the adaptations of HAG, its effectiveness in PFD
treatments and its contribution to women's health and quality of life. For the
literature review adopted in this research, articles published between 2004 and
2020 were analyzed and selected in the Scielo, Pubmed and Google Scholar
databases in English, Portuguese and Spanish. The key words that guided the
research were: hypopressive abdominal gymnastics, women's health and quality of
life and pelvic floor dysfunctions. The data found address that by strengthening the
abdominal and pelvic muscles, GAH reduces the symptoms of PPD, presenting
reduction in the symptoms of PPD and finally, directly contributing to the
improvement of health and quality of life of women.
KEYWORDS: Hypopressive; Pelvic Floor; Women's Health
INTRODUÇÃO
A Ginástica Abdominal Hipopressiva é um método postural e sistêmico
criado na década de 80 pelo Dr. Marcel Caufriez, com o intuito de tratamento do
assoalho pélvico (AP) de mulheres no pós-parto (HERNÁNDEZ, 2017). Após anos
de pesquisas, o método foi apresentado como tratamento para diversas
Disfunções do Pavimento Pélvico (DPP) principalmente na incontinência urinária
(IU) e diástase abdominal, além de vir a precaver tais disfunções
(RIAL;VILLANUEVA, 2012; FRANCHI;RAHMEIER, 2016; RIBEIRO et al., 2017).
Atualmente, são mais de 10 milhões de brasileiras com Incontinência
Urinária, totalizando em 35% da população feminina com mais de 40 anos (SBU,
2019), alterando a saúde e qualidade de vida dessas mulheres, despertando
sentimentos de vergonha e levando-as ao isolamento social. No terceiro trimestre
da gestação e no puerpério imediato a mulher pode ser acometida da diástase do
músculo reto abdominal (DMRA), causando alterações posturais e déficit na
função de sustentação dos órgãos pélvico-abdominais (RETT et al., 2009;
PASCOAL et al., 2014).
Esta revisão de literatura tem como objetivo analisar os mecanismos
fisiológicos, morfológicos e alterações funcionais envolvidas nas adaptações da
GAH, sua eficácia em tratamentos de DPP e sua contribuição para a saúde e
qualidade de vida da mulher.
MATERIAL E METODOS
Foi realizada uma revisão sistemática utilizando as palavras-chave: “saúde
da mulher”, “qualidade de vida”, “ginástica hipopressiva”, “ginástica abdominal
hipopressiva”. Também foram utilizadas junções de palavras-chave: “assoalho
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pélvico e saúde da mulher”, “incontinência urinária e saúde da mulher”, “ginástica
hipopressiva e incontinência urinária”. Para a definição das palavras-chave
utilizou-se a estratégia PICO com intuito de construir a pergunta para a busca
bibliográfica de evidências com o tema desta revisão. Após construída a pergunta,
as palavras-chave foram definidas e realizou-se a busca nas bases de dados
considerando os operadores booleanos “OR”; ”AND”. Foram utilizadas as bases
de dados Scielo, Pubmed e Google Acadêmico nos idiomas português, inglês e
espanhol, de acordo com o idioma mais adequado para a pesquisa em cada
plataforma citada anteriormente.
Foram escolhidos apenas os artigos científicos originais publicados entre os
anos de 2004 e 2020. Dentre eles, foram excluídos inicialmente aqueles em que o
título e resumo não remetiam à ginástica abdominal hipopressiva, às disfunções
do pavimento pélvico e à saúde da mulher. Posteriormente, foram excluídos os
artigos que, após a análise, não relacionavam os temas: ginástica abdominal
hipopressiva e disfunções do pavimento pélvico, também foram excluídos os
artigos que pesquisaram outros tratamentos tipos de intervenções para as
disfunções do pavimento pélvico e artigos que não estavam relacionados à saúde
da mulher.
Foram incluídos os artigos originais que avaliaram os efeitos da ginástica
abdominal hipopressiva em disfunções do pavimento pélvico, artigos que
relacionam esses temas com a saúde da mulher, além dos artigos que
pesquisaram os efeitos da GAH em dores lombares e os benefícios da GAH.
RESULTADOS
Após uma pesquisa nas bases da Scielo, Pubmed e em sites acadêmicos
como o Google Acadêmico foram selecionados inicialmente pelo título 732 artigos
originais e de revisão, 670 artigos foram excluídos após a leitura do resumo ou
texto na íntegra por não estarem dentro dos critérios de inclusão, 62 foram
aprovados nos critérios de inclusão e oito artigos foram selecionados para
discussão dos temas e resultados.
Os artigos selecionados com as temáticas Ginástica Abdominal
Hipopresseiva, Disfunções do Pavimento Pélvico e Saúde e Qualidade de Vida da
Mulher (QVS) foram divididos em três eixos temáticos:
GAH e DPP (n=2); GAH e benefícios (n=5); GAH e QV da Mulher (n=1),
sendo que alguns artigos relacionavam os temas entre si.
Para o tema GAH e DPP foram selecionados dois artigos originais
relacionando os temas “Ginástica Abdominal Hipopressiva” e “Disfunções do
Pavimento Pélvico”.
Para o tema GAH e seus benefícios foram selecionados cinco artigos
originais sobre os temas “Ginástica Abdominal Hipopressiva”, “Diástase” e “Dor e
Flexibilidade Lombar” para acrescentar no trabalho, esses não estão incluídos na
análise de relação entre Ginástica Abdominal Hipopressiva, Disfunções do
Pavimento Pélvico e Saúde Mulher.
Para o tema GAH e QV da Mulher foi encontrado um artigo original que
relacionava à Ginástica Abdominal Hipopressiva, Saúde e Qualidade de Vida da
Mulher. O resultado desse trabalho também está incluso no texto desse artigo.
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Abaixo apresenta-se o fluxograma da presente pesquisa, considerando os critérios
de inclusão e exclusão.
FIGURA 1- Fluxograma da busca e seleção dos estudos

Fonte: Os autores (2021)

Brevemente o Quadro 1 destaca dois resultados da relação entre GAH e
DPP encontrados nos estudos e posteriormente analisados junto a outros nesse
trabalho. Verificou-se melhoria de alguns sintomas relacionados as DPP como:
constipação intestinal, incontinência urinária e prolapso genital.
QUADRO 1 - Efeitos da GAH em tratamentos de DPP

Fonte: Os autores (2021)
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O Quadro 2 apresenta estudos que relacionam GAH, benefícios e QV, além
de informar dados tanto para os benefícios da GAH quanto a relevância que esta
tem na qualidade de vida e saúde da mulher.
QUADRO 2 - GAH e benefícios / GAH e QV

Fonte: Os autores (2021)

DISCUSSÃO
Ginástica Abdominal Hipopressiva (GAH): conhecendo esse mecanismo
A GAH é um método de treino onde há principalmente controle dos
músculos respiratórios e uso do diafragma para sua execução
(ARMESILLA;ANDRÉS, 2014). Através de exercícios posturais esistêmicos a
GAH proporciona a ativação de diferentes grupos musculares, controle respiratório,
promove o relaxamento do diafragma, diminuição da pressão intra-abdominal
(PIA), e por reflexo, tonifica a musculatura abdominal e dos Músculos do Assoalho
Pélvico (MAP) sem trazer sobrecarga para os mesmos (LÓPEZ;VILALLOBOS,
2018; JUEZ et al., 2019).
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As sessões de GAH possuem durações que variam entre 20-60 minutos,
dependendo do nível do praticante e do objetivo a ser alcançado. Deve-se repetir
cada exercício no máximo três vezes (RIAL;PINSACH, 2012; ARMESILLA;
ANDRÉS, 2014; HERNÁNDEZ, 2017). Possui quatro posturas básicas,
observadas na Figura 2, que podem ou não sofrer variações durante a sessão
com o auxílio do profissional, são estas: ortostática(a), sentada(b), quadrúpede(c)
e supina(d) (ITHAMAR et al., 2018).
É necessária uma série de técnicas posturais a serem realizadas antes do
início do protocolo para que a GAH tenha eficiência, são estas: autocrescimento
axial, abdução da escápula, rotação interna da articulação glenoumeral, avanço do
eixo gravitacional e respiração costal (RIAL;PINSACH, 2012; ARMESILLA;
ANDRÉS, 2014).
Após essas adaptações posturais, inicia-se o protocolo com uma inspiração
profunda e costal, elevando o gradil costal, seguida de uma expiração total e
apneia respiratória caracterizada pelo bloqueio da glote. Realiza-se a abertura das
costelas inferiores e elevação da caixa torácica, através da contração da
musculatura acessória inspiratória (músculo serrátil, escaleno, intercostais e
esternocleidomastoideo). A manutenção da apneia durante 10 a 25 segundos
perpetua a contração dos músculos acessórios da inspiração. Dessa maneira,
com o trabalho de toda essa musculatura, ocorre a aspiração diafragmática,
diminuindo a PIA, e ativando reflexamente, por meio de tração da fáscia
abdominal, os MAP. Após a manutenção da apneia, o praticante deve inspirar
lenta e profundamente, mantendo o mesmo ritmo respiratório (CAUFRIEZ et al.,
2007; RIAL;PINSACH, 2012).
FIGURA 2 – Posturas básicas da GAH

Fonte: Os autores (2021)
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Ativa-se principalmente o grupo muscular formado pelo transverso
abdominal, oblíquo interno (TrA/OI) e os MPP em todas as posições. Também
foram encontrados padrões de ativação semelhantes nas posições: supina,
quadrúpede e ortostática para o MAP e Oblíquo externo (OE). Além disso, o
músculo TrA/OI exibe diferenças significativas de ativação em posições em pé
(HERNÁNDEZ, 2017; ITHAMAR et al., 2018).
A repetição diária dos exercícios cria novos esquemas proprioceptivos de
longo prazo. A estimulação proprioceptiva repetitiva cria mudanças no esquema
corporal e respostas antecipatórias a alguns gestos e esforços (CAUFRIEZ et al.,
2007; RIAL;PINSACH, 2012).
Relação entre GAH e Disfunções do Pavimento Pélvico (DPP)
A GAH oferece benefícios no tratamento de DPP, como a IU, incontinência
fecal (IF), prolapso dos órgãos pélvicos, disfunções sexuais e dores lombares ou
lombalgias (RIAL;VILLANUEVA, 2012; FRIGO et al., 2014; DIÉRICK et al.,, 2018;
JUEZ et al., 2019).
Segundo a International Continence Society (ICS), a IU é uma condição na
qual ocorre queixa de qualquer perda involuntária de urina, categorizada em três
níveis, sendo eles: IU de esforço, que acontece durante tosse, espirro, risadas,
caminhada e saltos; hiperatividade visceral, onde há perda involuntária de urina
ligado ao forte desejo de urinar estando ou não com a bexiga cheia; e IU mista,
onde há perda de urina relacionada à urgência ou aumento da PIA (DEDICAÇÃO
et al., 2009). Está ligada ao envelhecimento (VIRTUOSO et al., 2015), à atrofia
dos músculos e tecidos (DIÉRICK et al., 2018). O comprometimento funcional do
sistema nervoso e circulatório também pode contribuir para o surgimento da IU,
pois reduzem a elasticidade e a contratilidade da bexiga (CARVALHO et al., 2014).
Além desses, também é fator de risco para IU a PIA hiperpressiva, pois esta
excede a pressão uretral máxima na ausência do músculo detrusor, causando um
possível escape de urina (ARMESILLA;ANDRÉS, 2014; ITHAMAR et al., 2018).
Observa-se também que a gestação e parto vaginal contribuem para um trauma
neuromuscular na musculatura do assoalho pélvico (MAP), contribuindo também
para um futuro quadro de IU (DEDICAÇÃO et al., 2009; RIAL;VILLANUEVA, 2012;
DIÉRICK et al., 2018).
O Prolapso dos Órgãos Pélvicos (POP) também é considerado uma DPP,
trata-se da descida ou herniação de uma ou mais estruturas pélvicas (vagina,
útero, reto, bexiga) da posição anatômica normal em direção à abertura da vagina
(MARTÍN-RODRÍGUEZ;BØ, 2017; KUNCHARAPU, 2010; DIÉRICK et al., 2018).
Existem vários fatores de risco incluindo etnia, obesidade, gravidez, parto natural,
idade avançada e PIA hiperpressiva (ARAÚJO et al., 2015), que podem levar à
perda de suporte pélvico, lesão e/ou perda do tônus do músculo elevador do ânus,
e consequentemente, POP (RESENDE et al., 2010; HORST;SILVA, 2016;
DIÉRICK et al., 2018).
A diástase do músculo reto abdominal (DMRA) é o aumento maior que
>2cm da distância dos músculo reto abdominal devido ao alongamento e/ou
afastamento desses feixes na linha alba (BENJAMIN et al., 2014). Geralmente
inicia-se no segundo trimestre da gestação, agravando-se no terceiro trimestre e
no puerpério imediato (RETT et al., 2009; BENJAMIN et al., 2014). Tem como
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principais fatores predisponentes a obesidade, multiparidade, macrossomia fetal,
flacidez de musculatura abdominal, polihidrâmnio e gestações múltiplas (RETT et
al., 2014). A DMRA não provoca diretamente desconforto ou dor, entretanto, com
a distensão excessiva pode haver interferência na capacidade da musculatura
abdominal na estabilização do tronco, gerando maior predisposição ao
desenvolvimento de dor lombar e lombalgias (RETT et al., 2009; BENJAMIN et al.,
2014).
É fator de risco para DPP, o aumento da pressão intra-abdominal (PIA)
(ARAÚJO et al., 2015), para entender o mecanismo da GAH e o porquê de sua
atuação ser eficiente, sem causar efeitos negativos sobre o AP, é necessária uma
breve revisão sobre a PIA e os músculos do pavimento pélvico (MPP).
Pressão intra-abdominal (PIA)
A PIA é a pressão compreendida dentro da cavidade abdominal
(MALBRAIN et al., 2006), oriunda da interação entre a parede abdominal e as
vísceras em seu interior, oscilando de acordo com a fase respiratória e a
resistência da parede abdominal (MILANESI;CAREGNATO, 2016). A PIA
aumentada (quando superior à variação da pressão em 12mmHg) pode gerar uma
série de complicações ao AP, pois aplica grande pressão sobre os órgãos do
pavimento pélvico (KORELO et al., 2011), como por exemplo enfraquecimento
muscular do períneo e enfraquecimento da musculatura abdominal, levando à
DPP (PINSACH et al., 2010).
Recentemente, alguns estudos têm apontado que a GAH é um método de
treino com grande eficácia no tratamento destas disfunções, na diástase e na dor
lombar (FRANCHI;RAHMEIER, 2016; BELLIDO-FERNÁNDEZ et al., 2018). Pelo
fato de em alguns momentos a PIA estar elevada, por exemplo, durante a tosse,
evacuação intestinal e até mesmo durante exercício físico - a GAH, como método
hipopressivo diminui a pressão intra-abdominal, reduzindo os efeitos negativos da
PIA elevada tal como, a sobrecarga dos MAP, ao mesmo tempo que fortalece os
MPP e os músculos abdominais pelo mecanismo de ativação da fáscia discorrido
anteriormente(PINSACH et al., 2010; RIAL;VILLANUEVA, 2012; SORIANO et al.,
2020). Essa diminuição da PIA tem como objetivos, provocar ativação das fibras
dos músculos estriados (especialmente fibras do tipo I) na região do assoalho
pélvico e na faixa abdominal, provocando assim sua tonificação. Além disso, visa
alcançar a padronização das tensões intrínsecas de todos os grandes grupos
musculares esqueléticos (CAUFRIEZ et al., 2007).
Músculos do Assoalho Pélvico (MAP)
É importante ressaltar que casos de enfraquecimento, estiramento ou
lesões dos MAP ocorrem também por falta de conhecimento proprioceptivo,
ativação, treino e fortalecimento destes (ARAÚJO et al., 2015; FERREIRA et al.,
2015). Os MAP são os músculos que fecham a pelve e suportam as vísceras
abdominopélvicas, resistindo a aumentos da PIA, auxiliando na estabilização
lombopélvica, proporcionando ação esfincteriana uretral e anal, função sexual e
permitindo a passagem do feto pela vagina durante o parto (ALMEIDA et al., 2011).
Destaca-se o músculo elevador no ânus, formado pelo Pubococcígeo (PC) e
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Iliococcígeo (IC) e o Puboretal, pois estes são os principais responsáveis pelo
suporte dos órgãos pélvicos (RESENDE et al., 2010).
O sinergismo e comunicação entre os MAP, músculos abdominais e
músculos respiratórios se dá através das fáscias e aponeuroses. A aspiração
diafragmática promove pressão negativa na cavidade abdominal pois o diafragma
está ligado anatomicamente ao TrA, ao realizar a aspiração diafragmática o TrA é
suspenso e por meio de sua ligação à crista-ilíaca, também há suspensão e
sucção dos MAP (ITHAMAR et al., 2018; RESENDE et al., 2018). Esta ativação de
maneira reflexa dos MAP é realizada por meio de tração da fáscia abdominal, que
é conectada à fáscia endopélvica (VASCONCELO, 2009; COSTA et al., 2011). Ou
seja, o movimento diafragmático está ligado aos MAP e esses estão
correlacionados à respiração, dessa forma o controle respiratório é uma
importante
ferramenta
para
fortalecimento
destes
músculos
(HANKYU;DONGWOOK, 2015; RESENDE et al., 2018).
Tratamento da DPP, Saúde e Qualidade de Vida (QV) da mulher
Após análise de diversos artigos, pode-se observar que o tempo de
tratamento da DPP irá variar diante do caso e do objetivo a ser alcançado, mas na
maioria dos artigos analisados, o tratamento teve em média 12 sessões e dessa
maneira pode-se obter resultados positivos com relação as DPP (FRIGO et al.,
2014; RIBEIRO et al., 2017; RESENDE et al., 2018).
Em um estudo realizado por Frigo et al. (2014) com três mulheres, idades
entre 20 e 23 anos com constipação intestinal, foram realizadas duas sessões
semanais, com duração de 40 a 45 minuto, durante o período de cinco semanas.
Após o tempo de tratamento as pacientes relataram que a dor e desconforto
abdominal haviam diminuído e a dor após a evacuação foi cessada. Além disso,
as pacientes também relataram que conseguiam relaxar durante a evacuação e
que o número de evacuações semanais aumentou de três vezes na semana em
média (antes da intervenção com a GAH) para todos os dias (após a intervenção
com a GAH) (FRIGO et al., 2014).
No estudo de Valente et al. (2015), participaram seis mulheres, com idade
entre 55 e 70 anos com IU de esforço. Foram realizadas duas sessões semanais
durante quatro semanas, com duração de 50 minutos cada. Após o tempo de
tratamento, as pacientes demonstraram estar satisfeitas com o resultado. O artigo
apresentou resultado satisfatório na avaliação da força perineal e ativação do
músculo TrA (aumentou 100% após a intervenção de GAH) (VALENTE et al.,
2015).
O estudo de Soriano et al. (2020) foi realizado com 40 mulheres de idades
entre 20 e 65 anos, sedentárias e que não estivessem grávidas ou em até dois
meses pós-parto. Foi aplicado um programa de GAH que perdurou por 12
semanas com total de 24 sessões, cada uma com duração de 30 minutos, sendo
que após as 12 semanas permaneceram em observação para que fosse avaliado
a eficácia de GAH em IU mesmo após o fim da realização dos treinamentos. Foi
utilizado o International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form
(ICIQ-SF) para avaliar a frequência e gravidade da IU. Ao final do estudo, as
participantes (86%) relataram sentimento de bem-estar e boa autoestima, além de
reduzir significativamente casos de IU através do fortalecimento do MPP. Relata
que após dois meses de repouso observaram-se efeitos do treinamento (força e
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resistência muscular dos MPP), mas que estes durariam em curto prazo,
ressaltando a importância do treinamento contínuo (SORIANO et al., 2020).
Navarro-Brazález et al. (2020) realizaram um estudo comparativo entre a
eficácia de GAH (metodologia de Caufriez), Treinamento dos Músculos do
Assoalho Pélvico (TMAP) e um protocolo que incluiu as duas intervenções.
Participaram do estudo 94 mulheres, com idades entre 20 e 65 anos que
apresentassem alguma DPP, sendo a mais comum a IU. Teve duração de oito
semanas e as participantes foram divididas em três grupos, cada grupo realizava
um dos métodos. Nesse estudo concluiu-se que, dentro do tempo de execução
não houveram diferenças significativas nos resultados de GAH e TMAP, mas que
se forem utilizados ambas as intervenções, a eficácia seria mais significativa, com
resultados que perduram até 12 meses após o fim do treinamento (NAVARROBRAZÁLEZ et al., 2020). Para corroborar com esse estudo, Jose-Vaz et al. (2020)
também apresentaram resultados relativamente semelhantes entre GAH e TMAP,
este estudo teve duração de 12 semanas e finalizou constatando que ambos
promovem melhora nos sintomas de IUE, gerando mais confiança nas
participantes, maior força nos MAP, consequentemente, melhorando a qualidade
de vida (avaliada pelo ICIQ-SF). Além disso, os autores ressaltam que nesse
estudo os TMAP obtiveram melhores resultados que a GAH (JOSE-VAZ et al.,
2020).
Observou-se que os aparelhos e métodos mais comuns utilizados nos
estudos foram: 1) para avaliação dos MAP, a palpação vaginal por meio do toque
bidigital e sonda endovaginal; 2) para quantificação da função muscular e força de
contração, a escala de Oxford, para medir força (P – power) e duração (E –
endurance) pelo sistema PERFECT. Para aquisição do sinal eletromiográfico,
utilizou-se um eletromiográfico de superfície (COSTA et al., 2011; FRIGO et al.,
2014; NAVARRO-BRAZÁLEZ et al., 2020).
Todos os dados recolhidos foram utilizados para observar e analisar a
saúde das voluntárias pré e pós-intervenção, os resultados obtidos serviram para
quantificar a diferença positiva que o método implicou na qualidade de vida e
saúde das mulheres participantes. Entende-se como Qualidade de Vida
Relacionada à Saúde a percepção do paciente sobre os efeitos da enfermidade e
da aplicação de um tratamento em diversos âmbitos (ARCANJO et al., 2008). Dito
isso, a GAH também impactou indiretamente na vida das mulheres, diminuindo o
sentimento de vergonha causado pela ocorrência de IU e constipação intestinal
(FRIGO et al, 2014; VALENTE et al., 2015; RIBEIRO et al., 2017), melhorando a
flexibilidade da coluna lombar e reduzindo o desconforto causado por lombalgias
(CAUFRIEZ et al., 2006; RIAL et al, 2013; BELLIDO-FERNANDÉZ et al., 2018).
É fato que as DPP causam inúmeros desconfortos, dores, problemas
psicológicos e sociais, abandono de exercício físico (CAETANO et al., 2009;
MARTINS et al., 2017; RESENDE et al., 2018). A GAH é apresentada como um
tratamento a essas disfunções, se mostrando eficaz nesses casos por ser um
método que diminui a PIA, logo, retirando a sobrecarga dos MAP, causando alívio
das dores e desconfortos, fortalecimento dos MAP e músculos abdominais e em
diversos casos diminuindo sintomas das DPP (VALENTE et al., 2015; MARTÍNRODRÍGUEZ;BØ, 2017; RIBEIRO et al., 2017).
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Além disso, a GAH também mostra grande efetividade no tratamento de
dores lombares e lombalgias (RIAL et al., 2013; BELLIDO-FERNÁNDEZ et al.,
2018; LÓPEZ;VILLALOBOS, 2018), aumento da flexibilidade lombar (CAUFFRIEZ
et al., 2006), melhorias na sensibilidade sexual devido ao aumento da circulação
sanguínea na região do assoalho pélvico (RIBEIRO et al., 2017; LÓPEZ;
VILLALOBOS, 2018), redução do perímetro da cintura e melhoria na qualidade de
vida de mulheres (FRIGO et al., 2014; VALENTE, et al., 2015; MARTÍNRODRÍGUEZ;BØ, 2017; RIBEIRO et al., 2017).
Pelo fato da GAH utilizar-se de exercícios realizados em apneia expiratória,
causando aumento da pressão arterial, ela não é recomendada para pessoas com
hipertensão arterial, cardiopatas, pessoas com problemas respiratórios, além de
também não ser recomendada para mulheres no período de gestação e pessoas
com doenças neuromusculares (ITHAMAR et al., 2018; LÓPES;VILLALOBOS,
2018 SORIANO et al., 2020).
CONCLUSÕES
Concluiu-se que a GAH fortalece e proporciona eficácia em tratamentos de
DPP, dores lombares e diástases. É um método que possui inúmeras posturas
que podem interferir na maior ou menor ativação do TrA e OI. Por ser um método
hipopressivo, que reduz a pressão intra-abdominal, a GAH fortalece os músculos
abdominais e do pavimento pélvico sem que haja sobrecarga sobre estes.
Ainda há divergências com relação ao tempo de tratamento das DPP, com
foco na IU, variando de quatro a doze semanas. Todos os estudos analisados
demonstraram uma redução dos sintomas da DPP, fortalecimento dos MAP,
melhora na qualidade de vida e saúde da mulher.
Independente do estilo de vida da mulher, é extremamente necessário que
ocorra o fortalecimento dos MAP para prevenção de DPP. Alguns estudos
apontam que ainda é um tabu falar sobre essas disfunções e várias mulheres se
sentem constrangidas para falar sobre IU, disfunção que mais atinge mulheres,
com alguma pessoa próxima ou profissional, dessa maneira os sintomas se
agravam.
Os resultados das pesquisas analisadas evidenciaram que a GAH é capaz
de reduzir os sintomas de disfunções do pavimento pélvico, e consequentemente
melhorar a saúde física e emocional, e impactar nos escores da QV.
Apesar dos resultados obtidos na prática da GAH demonstrarem que esta é
uma ferramenta eficiente para lidar com DPP, é necessário mais pesquisas neste
tema que busquem a padronização dos métodos de prescrição da GAH, para que
possam ser utilizados na prática clínica com maior clareza. Sugere-se que esses
estudos considerem as informações desta revisão, tendo em vista que a GAH foi
mais eficaz quando realizada durante 12 semanas, com duas sessões semanais
de duração entre 30 e 45 minutos, utilizando das quatro posturas básicas
apresentadas pelo Caufriez. Para a realização de uma pesquisa original deve-se
atentar ao método de avaliação da força dos MAP, utilizando aqueles que foram
apresentados como mais recorrentes nos estudos, além disso, também sugere-se
que após 12 semanas da intervenção de GAH sejam realizadas novas avaliações
para quantificar a duração dos efeitos pós intervenção.
A limitação dessa pesquisa foi fazer a comparação entre os artigos
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analisados, pois alguns tiveram um método de padronização diferente quanto à
realização do método de GAH e duração do estudo. Os achados desta pesquisa
são importantes para demonstrar que a GAH é um método eficiente naquilo que
se propõe, tornando-se um método de fácil acesso, servindo como estratégia na
promoção de saúde da população, tornando-se assim uma ferramenta promissora
para a prevenção e controle de DPP.
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