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A REVISTA
A Revista Eletrônica da Inspirar é um periódico de acesso aberto, gratuito e bimestral, 
destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de Ciências da Saúde, 
de autores brasileiros e de outros, contribuindo, desta forma, para o crescimento e 
desenvolvimento da produção científica. 

MISSÃO
Publicação de artigos científicos que contribuam para a expansão do conhecimento 
da área da saúde,  baseados em princípios éticos.

OBJETIVO
Propiciar meios de socialização do conhecimento construído, tendo em vista o 
estimulo à investigação científica e ao debate acadêmico. 
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Prezados Alunos,

O 3º Congresso de Fisioterapia Pélvica este ano aconteceu em Fortaleza nos dias 20 a 23 de Maio de 2015. Esse é um evento 
de extrema importância e muito esperado por todos nós que trabalhamos com a Fisioterapia Pélvica. Cada ano neste congresso 
temos a oportunidade de unificarmos nossas ideias, protegermos e valorizarmos nossa profissão!

Ficamos extremamente honrados em divulgar os artigos recebidos durante este maravilhoso evento.

        Faculdade Inspirar
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GESTÃO DO PROCESSO: Cuidados paliativos uma visão 
interdisciplinar na neoplasia urogenital avançada

PROCESS MANAGEMENT : PALLIATIVE CARE INTERDISCIPLINA-
RY VISION IN ADVANCED UROGENITAL CANCER.

Danielle de Mello Florentino1, Liliam Hennemann-Krause2

1-Fisioterapeuta do INTO, Mestranda em Telessaúde e Telemedicina-Uerj, especialista em 
Fisioterapia Oncológica (INCA); 

RESUMO

Introdução: O câncer uroginecológico avançado representa um desafio junto à equipe de saúde frente ao controle de sintomas. 
A progressão da doença oncológica ainda é vista como o limitador de ações e estratégias em saúde. No Brasil o número de serviços 
que atendam em cuidados paliativos ainda é rarefeito e condiciona-se em maior número nas grandes capitais. Esta especialidade 
ainda é recente em nosso país e carece de profissionais especializados. Os centros que contemplam esta assistência estão inseri-
dos em Unidades e Centros de Alta complexidade (UNACON e CACON). Como característica os tratamentos oferecidos nestas 
unidades são compostos por equipes multi e interdisciplinares (fisioterapeuta, médico, enfermeiro, odontólogo, fonoaudiólogo, 
musicoterapeuta, nutricionista, assistente social, técnico de enfermagem). A equipe de cuidados paliativos tem em seu diferencial 
a abordagem biopsicossocial e espiritual. Este olhar propicia ao paciente minimizar seus sintomas por mais angustiantes que 
sejam dando-lhes suporte e qualidade de vida, incluindo a sua família. A interdisciplinaridade resgata a vida, gera apropriação 
do desejo do paciente e o coloca como gerenciador de suas necessidades. Para tal o Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, otimiza seu atendimento a partir do gerenciamento dos processos de cuidados deste a admissão no 
serviço a medidas terapêuticas de controle de sintomas. A gerencia de sintomas em cuidados paliativos requer cautela, escuta e 
tomada de decisões em momento oportuno e consensual. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo demonstrar que através do 
uso de uma escala de avaliação da capacidade funcional, Karnorfsky (KPS), e de sintomas, Edmonton (ESAS) é possível mapear 
e conduzir o controle de sintomas seja no âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Desta forma este trabalho foi baseado na 
rotina de atendimento do ambulatório do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário Pedro Ernesto- UERJ para 
elaboração de um fluxograma. Resultados: As neoplasias uroginecológicas localmente avançadas recorrentes ao serviço são 
de colo de útero, vulva, endométrio bexiga, próstata, pênis e testículo, submetidos previamente ou não a tratamento cirúrgico, 
quimioterápico e radioterapia. Dentre as complicações encontradas citamos a dor, linfedema de genitália, membros inferiores, 
hidronefrose, estenose vaginal, incontinência urinária e fecal, obstrução uretral, obstrução intestinal, constipação, metástase óssea, 
pulmonar, síndrome de compressão medular, ascite, disúria e sangramentos. São adotadas as seguintes medidas, primeira consulta 
consiste de uma avaliação inicial a partir de uma ficha padronizada, escala de KPS e ESAS, exame físico e estabelecimento de 
controle sintomático de acordo com a queixa e mediante uma abordagem interdisciplinar. O retorno de atendimento ocorre se-
manal, quinzenal e mensal consequente ao quadro funcional. Na primeira avaliação e as subsequentes o paciente é acompanhado 
por todos os membros da equipe com suas abordagens específicas podendo retornar em interconsultas conforme a necessidade. 
Além disso, são oferecido suporte de comunicação via telefone e internet (telessaúde e email) como meios de acompanhamento e 
monitoramento do paciente mesmo que a distância. Nos casos de agravamento e não controle do sintoma conforme avaliação da 
equipe o paciente é encaminhado para uma unidade de pronto-atendimento para internação no próprio hospital ou junto a rede de 
urgência e emergência mais próxima ao domicílio do paciente assistido. Conclusão: A elaboração e estruturação de uma rotina 
de atendimento a pacientes de câncer urogenital avançado possibilita a identificação precoce de sintomas, gerenciamento e seu 
controle. Tal estratégia gera indicadores de assistência que resulta em maior segurança ao paciente e nas ações efetuadas pela 
equipe. O cuidado ocorre independente do cenário terapêutico, o que possibilita a qualidade de assistência, ações e resoluções 
que beneficiam o paciente. Assegura a vida, propiciando o cuidado até o fim da vida, resgata as atitudes de um olhar direcionado 
ao paciente, suas necessidades bem como minimiza as angustias da equipe e família.

Palavras Chaves: Neoplasias Uroginecológicas; Cuidados Paliativos, Administração de serviços de saúde.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA NO PRIMEIRO COMANDO DO 
FISIOTERAPEUTA  

FREQUENCY OF CONTRACTION OF PELVIC FLOOR IN WOMEN 
WITH URINARY INCONTINENCE FIRST IN COMMAND PHYSICAL 

THERAPIST
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Pernambucana de Saúde (FPS). 

RESUMO

Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma condição onde ocorre a perda involuntária da urina gerando um problema 
social e higiênico. A ineficiência funcional dos músculos do assoalho pélvico (MAP) é fator relevante na etiologia da incontinência 
urinária. O treinamento dos MAP  é realizado na prática clínica da Fisioterapia e é considerado pela Sociedade Internacional de 
Continência (International Continence Society – ICS) como tratamento de primeira escolha para mulheres com IU. Para avaliar 
a intensidade de contração dos MAP é realizada uma avaliação manual pelo fisioterapeuta verificando a presença ou ausência de 
contração voluntária visível após comando verbal. Objetivo: avaliar a frequência de contração dos músculos do assoalho pélvico 
em mulheres com incontinência urinária no primeiro comando verbal do fisioterapeuta. Método: estudo descritivo e retrospecti-
vo, de caráter quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Medicina Integral Prof.Fernando Figueira (CEP – IMIP). 
Foi realizado no serviço ambulatorial de Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia do IMIP no período de 2011 a 2013. Foram 
coletados dados de 152 prontuários de mulheres com faixa etária de 40 a 80 anos com diagnóstico de IU, patologias associadas 
que foram encaminhadas para o setor de saúde da mulher do IMIP. Por se tratar de uma pesquisa com prontuários, foi dispensado 
a assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido. Foram coletadas informações relativas à identificação das pacientes, 
diagnóstico, perda urinária, história obstétrica, procedimentos realizados, vida sexual, cirurgias ginecológicas prévias, patologias 
associadas, e capacidade de contração dos músculos do assoalho pélvico mediante comando verbal do fisioterapeuta. Resulta-
dos: O estudo foi realizado com 152 prontuários, em que a maioria das mulheres (46,1%) tinha idade menor que 50 anos; 25,0% 
tinha entre 50 e 60 anos e 28,9% maior ou igual a 60 anos. A maioria da amostra era casada (51,7%) e tinha ensino fundamental 
incompleto (3,8%).  Em relação a prevalência de comordidades, 44,7% apresentava hipertensão arterial sistêmica; 15,8% tinha 
diabetes mellitus; 3,9% hepatite e 14,5 bronquite crônica. Quanto a consciência perineal foi observado no presente estudo que a 
freqüência da contração dos músculos do assolho pélvico (MAP) sob o primeiro comando do fisioterapeuta foi presente na maior 
parte das pacientes (74,21%). Conclusão: de acordo com os resultados encontrados, mesmo que a amostra do estudo tenha sido 
composta por mulheres com incontinência urinária, foi encontrado que a maioria das participantes apresentou contração muscular 
perineal presente ao receber o comando verbal do examinador.  

 
Palavras-chave: Períneo, Assoalho pélvico, Estudo descritivo. 



 Página - 20

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 7 • Número 4 • OUT/NOV/DEZ 2015

FORÇA DE PRESSÃO PERINEAL EM MULHERES 
NULIGESTAS: ESTUDO DESCRITIVO 

PERINEAL PRESSURE IN FORCE NULLIPAROUS WOMEN : STUDY 
DESCRIPTION
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Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). 

RESUMO

Introdução: A musculatura da região perineal superficial auxilia na função sexual, o diafragma urogenital responde pelo 
mecanismo de continência urinária e o esfíncter anal é responsável por manter a continência fecal. Devido a essas funções e 
ao suporte que oferece aos órgãos pélvicos, a musculatura do assoalho pélvico é considerada como uma unidade funcional. A 
manutenção de um bom grau de força da musculatura perineal é necessária para que esta estrutura seja capaz de desempenhar 
suas funções de forma eficiente. A fraqueza dessa musculatura pode desencadear danos a mulher (incontinência urinária, fecal, 
disfunção sexual e prolapsos de órgãos pélvicos) colocando-a em situações que podem lhe causar constrangimento, provocando 
o afastamento do convívio social e afetando sua qualidade de vida. Para identificar a graduação da contração dos músculos pe-
rineais, são utilizadas a avaliação digital clínica, a avaliação da pressão, avaliação da atividade eletromiográfica e avaliação da 
força através da dinamometria. A palpação digital vaginal e a avaliação perineométrica dos músculos do assoalho pélvico (MAP) 
são métodos simples e de baixo custo, usados frequentemente na prática clínica. São poucos os estudos que analisam a função 
dos MAP em nuligestas, não estando disponível na literatura valores que sirvam como referência do padrão de normalidade. 
Objetivo: avaliar a força da pressão perineal em nuligestas. Método: estudo observacional de corte transversal aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP (CAAE 02808612.0.0000.5201) realizado no Instituto Paraibano de Pesquisa Professor 
Joaquim Amorim Neto, na cidade de Campina Grande (PB) com 38 nuligestas. Na avaliação digital vaginal, a participante foi 
orientada a realizar uma contração dos MAP e a intensidade graduada pela escala de Oxford. Para avaliação pressórica foi utili-
zado perineômetro (Perina Stim Quarck) com sonda revestida e lubrificada, sendo solicitado a participante que realizasse cinco 
contrações voluntárias máximas dos músculos do assoalho pélvico, com duração de cinco segundos e repouso de 10 segundos 
entre as contrações. Resultados: na avaliação física, foi verificada contração dos MAP em todas as participantes e a maioria 
(84,2%) obteve grau igual ou superior a três, de acordo com a escala de Oxford. Com relação a avaliação pressórica 31,6% da 
amostra apresentaram média de pressão entre 5 e 10cmH2O; 15,7% entre 10 e 15cmH2O; 10,5% entre 20 e 25cmH2O e 10,6% 
força de pressão perineal maior que 25cmH2O. A amostra pesquisada apresentou com média geral, na força de pressão perineal, 
de 15,6 ± 7,2cmH2O (pressão mínima de 5,2cmH2O e máxima de 32,8cmH2O). Conclusão: foi verificada contração dos MAP 
em todas as participantes do estudo, com pressão mínima de 5,2cmH2O e máxima de 32,8cmH2O.

Palavras-chaves: Assoalho pélvico, Nuligestas, Manometria.
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PREVALENCE OF PELVIC DYSUNCTION FLOOR IN NULLIPAROUS
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RESUMO

Introdução: A literatura aponta que disfunções (AP) podem ser causadas ou potencializadas pela gravidez, aumento do índice 
de massa corpórea, multiparidade, parto vaginal, segundo período do parto prolongado, peso do recém-nascido, trauma perineal e 
outros fatores mecânicos, endócrinos e neurais. Muitas mulheres têm procurado os serviços da fisioterapia pélvica com queixas de 
disfunção no AP, mas sem apresentar episódios claros que possam ter causado ou potencializado essa disfunção. Associado a isso, 
são escassas as pesquisas que enfatizam o estudo da função e disfunção do AP em nuligestas. Objetivo: verificar a prevalência 
de disfunções no assoalho pélvico em mulheres nuligestas. Método: o estudo é do tipo corte transversal, aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP (CAAE 02808612.0.0000.5201), tendo 
participado 38 mulheres nuligestas, com idade entre 18 e 33 anos. A coleta de dados foi realizada através de um questionário, 
sendo abordadas questões sobre características biológicas, sociais, hábitos de vida, características da vida sexual, características 
uroginecológicas e características clínicas dos MAP (avaliação digital vaginal). Os dados foram analisados através da análise 
estatística descritiva simples. Resultados: a amostra teve idade média de 23,9±3,2 anos; índice de massa corpórea (IMC) de 23,2 
(±2,2). A maioria das participantes eram estudantes universitárias (65,7%); 42,1% praticavam exercício físico. Todas as parti-
cipantes tinham vida sexual iniciada, 84,2% apresentava prática de atividade sexual durante o período da coleta. Com relação à 
dispareunia, 21,1% da amostra relataram apresentar esse desconforto e 7,9% relataram perda de urina durante a relação sexual. 
Ainda com relação às características sexuais na amostra estudada, todas as participantes que tinham atividade sexual ativa du-
rante o período da coleta relataram ter relação sexual com apenas um parceiro. Em relação ao histórico no número de parceiros 
de relações sexuais: 55,2% relataram ter tido apenas um parceiro na sua vida sexual; 23,7% tiveram dois parceiros e 21,1% da 
amostra relataram histórico de três ou mais parceiros. Na avaliação física, a maioria das participantes (84,2%) obteve grau igual 
ou superior a três, de acordo com a escala de Oxford. Conclusão: apesar de todas as participantes envolvidas no presente estudo 
serem nuligestas, livres de fatores causadores ou potencializadores para disfunção do AP foi encontrada presença de disfunção 
sexual e urinária na amostra estudada. 

Palavras-chaves: Nuligestas. Assoalho pélvico. Estudo transversal.
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 ANÁLISE DA SINTOMATOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA 
DE MULHERES NO CLIMATÉRIO

ANALYSIS SYMPTOMATOLOGY AND WOMEN OF QUALITY OF 
LIFE IN CLIMACTERIC
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Araújo1, Mikaelle Araujo Nascimento1, Gisélia Cicera dos Santos1. 
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RESUMO

Introdução: O aumento da expectativa de vida tem possibilitado que um número cada vez maior de mulheres vivencie um 
terço de sua vida no climatério, Visto que a mensuração da qualidade de vida ajuda a identificar e monitorar necessidades especí-
ficas de mulheres no climatério, o que possibilita o direcionamento de uma assistência mais adequada, percebeu-se a necessidade 
de realizar um trabalho com o objetivo geral de avaliar a qualidade de vida de mulheres no climatério na cidade de Maceió, 
Alagoas. Trata-se de um estudo observacional, analítico de caráter transversal, com mulheres entre 45 e 60 anos, moradoras da 
zona urbana de Maceió, Alagoas, em 2013. Os aspectos socioeconômicos, sócio-demográficos e de condições de saúde, foram 
coletados por meio de um formulário de coleta de dados. A intensidade da sintomatologia do climatério foi obtida por meio do 
Índice Menopausal de Blatt-Kupperman (IMBK). Já a qualidade de vida foi avaliada com a aplicação do questionário Saúde da 
Mulher (QSM). A análise dos dados foi realizada pelo teste do Qui-quadrado, análise de variância (ANOVA) e regressão linear 
simples. A comparação entre grupos ocorreu por meio do teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn. 
Em todas as análises considerou-se como significante o valor de p≤ 0,05. A intensidade dos sintomas do climatério foi classifi-
cada como leve por 41,92% das mulheres pesquisadas e o sintoma mais vivenciado foi nervosismo (86,47%). A análise global 
da avaliação da qualidade de vida por meio do QSM revelou escore médio de 70,99±19,03. Houve maior comprometimento nas 
dimensões sintomas somáticos e humor deprimido. O menor comprometimento foi observado para os sintomas vasomotores e 
função sexual. A análise de correlação entre os valores individuais avaliados para o QSM e os valores do IMBK, resultou em 
relevante correlação positiva (r= 1 e p<0,0001), demonstrando haver correspondência entre os resultados observados com as duas 
metodologias. A qualidade de vida foi regular e a sintomatologia climatérica foi classificada como moderada ou acentuada pela 
maior parte das mulheres, havendo a necessidade de um acompanhamento sistematizado destas.

Palavras-chaves: Climatério. Menopausa. População Urbana. Estudos Transversais.



 Página - 23

Suplemento 1 • Volume 7 • Número 4 • OUT/NOV/DEZ 2015

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
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RESUMO

A mielomeningocele é caracterizada por protrusão cística, que contém a medula espinhal e meninges, causada por falha no 
fechamento do tubo neural, durante a quarta semana de gestação. Este defeito congênito é a causa mais freqüente de transtornos 
vesicais de origem neurológica na infância. A disfunção vesical, neste caso, também chamada de bexiga neurogênica por sua 
origem neurológica, ocasiona diversos sintomas urinários dentre eles a incontinência urinária paradoxal ou por transbordamento, 
o que significa que a bexiga jamais se esvazia completamente, podendo levar ao refluxo vesicoureteral e finalmente a insuficiência 
renal. Os objetivos desta pesquisa foi estudar os efeitos do tratamento fisioterapêutico no trato urinário inferior de uma criança 
portadora de mielomeningocele, verificar os resultados do tratamento fisioterapêutico na dissinergia vesico-esfincteriana e avaliar 
o tônus muscular de repouso antes e depois do tratamento. Foi selecionada uma criança portadora de mielomeningocele residente 
no município de Belém - PA, do sexo masculino, com dissinergia vesico-esfincteriana. Esta foi submetida a tratamento fisioterapêu-
tico, envolvendo cinesioterapia, eletroterapia e tratamento comportamental no período de Outubro de 2012 à Novembro de 2012. 
Concluídas nove sessões de fisioterapia, não foi observada uma melhora significativa no quadro de perda urinária do paciente e 
nem relatada redução do número de troca de fraldas diariamente (uma média de 4 trocas), porém a mãe do voluntário relatou que 
após algumas sessões, observou que quando trocava a fralda do paciente, a mesma encontrava-se menos “encharcada” do que 
a de costume. Além disso, de acordo com os relatos do paciente, houve melhora na sensibilidade, no controle esfincteriano e na 
percepção da musculatura. Devido à amostra e tempo insuficientes o protocolo não obteve resultados satisfatórios.

Palavras-chaves: Mielomeningocele; Bexiga Neurogênica; Biofeedback; Eletroestimulação
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RESUMO

Introdução: A endometriose é caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial em áreas fora da cavidade endometrial. 
Há uma prevalência de 5 a 15% das mulheres no período reprodutivo e de 3% na pós-menopausa, e mulheres inférteis, pode 
alternar entre 20 a 50%. Os principais sintomas da endometriose são: dor pélvica crônica, dismenorréia, infertilidade, dispareunia 
de profundidade, sintomas intestinais e urinários cíclicos, como dor ou sangramento ao evacuar e/ou urinar durante o período 
menstrual. Objetivo: analisar as repercussões álgicas, após o tratamento com a técnica de eletroacupuntura na endometriose. 
Metodologia: O estudo constitui-se de uma revisão integrativa de literatura realizada por uma consulta de artigos científicos nas 
bases de dados SciELO e PubMed, publicados entre os anos de 1999 a 2015, disponíveis na íntegra e resumos. Os descritores 
utilizados foram Endometriose, dor pélvica e acupuntura. Inicialmente foram selecionados 89 artigos, mas somente 12 foram 
incluídos, pois estavam em consonância ao objetivo do presente estudo. Resultados: A literatura aponta uma correlação entre 
a dor pélvica e a capacidade de alívio para tal sintoma apresentado com uso da acupuntura. A acupuntura foi aplicada para um 
dos principais sintomas da endometriose, a dismenorreia e dor pélvica crônica, mostrando-se válido e confiável nas populações 
analisadas. Sua validade e confiabilidade indica um importante uso na prática clínica em pacientes com endometriose, ao mostrar 
alivio nos sintomas, como as dores pélvicas, melhorando assim, sua qualidade de vida. Além de importante utilização na prática 
clínica, ele mostra ser eficaz associados a medicamentos durante o tratamento, não proporcionando efeitos colaterais. Conclusão: 
A utilização da eletroacupuntura mostrou-se um excelente recurso para alivio do quadro álgico, mas com poucas pesquisas nesta 
área tem-se a necessidade de ser realizado mais pesquisas. Logo a eletroacupuntura pode ser um recurso importante para analgesia 
das dores pélvicas que se originam em decorrência da endometriose.

Palavras-chaves: Endometriose; dor pélvica; acupuntura.
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RESUMO

Introdução: O assoalho pélvico é formado pelo conjunto de partes moles que envolvem a pelve, sendo as principais estru-
turas as fáscias, ligamentos e ainda uma variedade de músculos intrínsecos e extrínsecos. Essas estruturas têm como principais 
funções a de sustentar e suspender os órgãos pélvicos e abdominais. Algumas condições podem afetar a atividade normal dessas 
estruturas e levar a alterações na sua função. A Fisioterapia Uroginecológica é a área que busca prevenir e tratar as várias disfunções 
que podem acometer o assoalho pélvico tais como: incontinência urinária, incontinências fecais, disfunções sexuais, alterações 
ocasionadas pela dor pélvica crônica, dentre outras promovendo a reeducação funcional do sistema. Objetivo: O presente estudo 
tem como objetivo realizar uma revisão das principais disfunções do assoalho pélvico, bem como da atuação da fisioterapia e 
suas formas de tratamento. Metodologia: O estudo consta de uma revisão integrativa de caráter qualitativa. Para a realização da 
pesquisa, realizamos uma busca por artigos nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e em portais indexados. Os 
critérios de inclusão utilizados foram: estudos disponíveis com texto completo, publicados nos últimos cinco anos, escrito em 
língua portuguesa que estavam indexados em revistas nacionais e disponíveis gratuitamente. Resultados: Ao total, onze trabalhos 
foram avaliados e mostraram que abordagem da fisioterapia pode se relacionar ao tratamento de diversos distúrbios do assoalho 
pélvico, dentre eles a incontinência urinária e fecal, prolapsos dos órgãos pélvicos, disfunções sexuais e dor pélvica crônica.  
Entre as técnicas mais utilizadas temos a cinesioterapia do assoalho pélvico que se baseia nos exercícios de Kegel. Pode ainda 
ser associada ao uso de cones terapêuticos, eletroestimulação, biofeedback e massagem hipopressiva, buscando sempre trabalhar 
musculatura perineal. Conclusão: Podemos concluir que a fisioterapia tem apresentado diversos recursos para o tratamento ligado 
às disfunções do assoalho pélvico, com objetivo de fortalecer o mesmo, demonstrando eficácia na conscientização e aprendizagem 
da contração da musculatura que proporciona melhora na qualidade de vida das pacientes.

Palavras-chaves: Recursos fisioterapêuticos; Disfunções do assoalho pélvico; Tratamento.
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 RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO DE EXTENSÃO 
GRUPO DE MULHERES ÁGAPE
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RESUMO

Projeto de extensão desenvolvido para oferecer aos alunos vivência no planejamento e na execução de atividades em edu-
cação em saúde na área de fisioterapia na saúde da mulher. Com o objetivo de contribuir e favorecer atenção especial à mulher 
foi desenvolvido grupo de mulheres, denominado Ágape. Mediante planejamento prévio, as reuniões ocorriam quinzenalmente, 
em uma instituição de ensino superior, para discutir temas relacionados à saúde da mulher em seus diferentes aspectos, como 
conscientização corporal, prevenção de câncer de mama, sexualidade feminina; uso de métodos contraceptivos; ciclo menstrual e 
tensão pré-menstrual. Os temas eram introduzidos por meio de comunicação oral e outras linguagens como teatro e comunicação 
visual, posteriormente as mulheres eram incentivadas a participar da roda de conversa, expondo suas experiências e dúvidas.  A 
participação das mulheres durante o projeto lhes possibilitou a entender o funcionamento do seu corpo bem como das possíveis 
mudanças e disfunções associadas aos diferentes ciclos de sua vida, assim como favoreceu o compartilhamento de informações 
e a interação social.

Palavras-chave: Saúde da mulher, prevenção, qualidade de vida.
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USO DE APLICATIVOS PARA EQUIPAMENTOS DE 
TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO E 

REEDUCAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO.

APPLICATIONS USING CELL PHONES FOR EQUIPMENT USED IN 
EDUCATION AND REHABILITATION OF PELVIC FLOOR .

Leonilde Oliveira1, Selma Noguchi1, Paulo Oliveira2 e Thalyta Costa2.
1-Docentes Clinica Escola de Fisioterapia / Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ)/ Belém/ Pará/ 

Brasil.
2-Discentes do Curso de fisioterapia da Escola Superior da Amazônia(ESAMAZ)/Belém/Pará.

RESUMO

Introdução: Em um mundo tecnológico, integrar novas tecnologias entre profissionais da área de saúde e seus pacientes 
ainda é um pouco freqüente e um desafio para esses profissionais. Embora alguns ainda se sintam inseguros e despreparados, 
muitos profissionais da área da saúde já perceberam o potencial dessas ferramentas e procuram levar novidades para seus pa-
cientes, seja com uma atividade prática no computador, com video game, tablets e até mesmo com um celular. Nos últimos anos 
temos presenciado um crescimento de vendas dos chamados smartphones e iphones, ou dispositivos móveis capacitados a realizar 
ligações telefônicas, instalar e executar aplicativos disponibilizados na internet. Rapidamente os smartphones e iphones estão 
substituindo os telefones celulares convencionais por oferecerem, entre outros recursos, uma grande variedade de aplicativos que 
atendem diversas necessidades do público em geral. Objetivo: identificar os aplicativos disponíveis em equipamentos utilizados 
na telefonia celular que odem ser utilizados na educação e reeducação dos músculos do assolao pélvico. Matérias e Métodos: 
Foram pesquisados aplicativos disponíveis para smartphones com tecnológia androide. Foi utilizado para busca de aplicativos 
na base de dados playstore palavras como assoalho pélvico, kegel e incontinência urinária. Resultados: Foram encontrados e 
descritos 30 aplicativos que utilizam tecnologia androide disponiveis na lingua portuguesa, inglesa e espanhol, apresenta em 
sua descrição informações que permitem ao usuário realizar exercicios ativos de contração dos músculos do assoalho pélvico, 
assim como informações sobre esta região feminina. Conclusão: Existem vários aplicativos direcionados ao público feminino 
que prometem facilitar, não só o acesso à informação instantânea, como a identificação de disfunfunções doa ssoalho pelvico e 
orientações de como executar exercicios de contração dos músculos do pavimento pélvico. Aos profissionais da área da saúde, 
cuja profissão sempre exige precisão e informações atualizadas sobre a área, os aplicativos prometem mais agilidade em tarefas 
práticas. Aos pacientes, os aplicativos ajudam no controle da ou na facilatação da execução de exercicios de contração ativa dos 
músculos do assoalho pélvico. 

Palavras-chave: Saúde da Mulher, Educação, Saúde Feminina, Incontinência de Urgencia, Incontinência de Esforço.
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ANÁLISE DA PRESENÇA DE SINTOMAS DE PERDA 
URINÁRIA E QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES NO 

CLIMATÉRIO

ANALYSIS OF LOSS URINARY SYMPTOMS OF THE PRESENCE AND 
QUALITY OF LIFE IN WOMEN IN CLIMACTERIC

Patrícia Viana da Rosa¹; Bianca Ramos Labandeira²; Thaís Duarte Campos da Silva²; Caroline 
Helena Lazzarotto de Lima² 

 1-Fisioterapeuta, docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA)

2-Fisioterapeutas do Grupo de Estudos em Fisioterapia Pélvica da UFCSPA

RESUMO

O climatério, caracterizado pela diminuição dos hormônios estrogênio e progesterona e pela irregularidade menstrual, é 
um fenômeno fisiológico que ocorre pelo esgotamento dos folículos ovarianos, em todas as mulheres iniciando-se por volta dos 
40 anos de idade, sendo acompanhado por uma série de sintomas, entre eles a incontinência urinária. O objetivo deste estudo foi 
analisar os sintomas de perda urinária em mulheres no climatério e avaliar o impacto da IU na qualidade de vida entre mulheres 
climatéricas. A população do estudo foi constituída por 53 mulheres com idade com idade média de 47,1 (± 4,5), que responderam 
a uma avaliação contendo informações sobre dados de identificação, condições gerais de saúde, informações gineco obstétricas e 
utilizado o questionário “International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form” (ICIQ-SF) para avaliar a para 
avaliar a qualidade de vida e quantificar a perda urinária. Destas mulheres, 66% apresentaram algum sintoma de perda urinária. 
Houve associação positiva entre o escore total do ICIQ-SF e a idade, também com o IMC, porém não houve associação com o 
tipo nem com o número de partos. Ao final foi identificado na maioria das mulheres do estudo algum sintoma de perda urinária, 
porém o impacto na vida destas mulheres ainda é subjetivo. 

Palavras-chave: Fisioterapia; Incontinência Urinária; Climatério.
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 TIPO DE PARTO E FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO 
PÉLVICO EM MULHERES CLIMATÉRICAS

TYPE OF DELIVERY AND MUSCLE STRENGTH PELVIC FLOOR IN 
WOMEN WEATHER

Autores: Monayane Matias¹, Larissa Varella², Vanessa Braga Torres2, Priscylla Angelo² e Maria  
Thereza Micussi³ 

 1-Acadêmica, (Departamento de fisioterapia/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte /
Natal/RN/Brasil)

2-Mestranda, (Programa de pós-graduação em Fisioterapia/ Departamento de fisioterapia/ 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Natal/RN/Brasil)

3-Professora do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia, (Departamento de fisioterapia/ 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Natal/RN/Brasil)

RESUMO

Introdução: As modificações hormonais no climatério geram mudanças em todo o organismo, dentre elas, a fraqueza na 
musculatura do assoalho pélvico (MAP). Objetivo: Avaliar a força da MAP em mulheres climatéricas e comparar com o tipo de 
parto. Materiais e métodos: Estudo analítico, transversal. A população foi composta por mulheres no período pós-menopausa (45 
a 85 anos de idade). Foi aplicada uma ficha de avaliação de dados sociodemográficos e gineco-obstétricos e realizado teste de 
força muscular e perineometria. Realizou-se uma análise descritiva e testes comparativos no SPSS. Resultados: Foram avaliadas 
37 mulheres com idade média de 59,3 (±8,2), tempo médio de pós-menopausa de 12,9 anos (±9,2) e média de gestações de 3,6 
(±2,9). 38,9% das mulheres tiveram partos normais, 27,8% cesariana e 25% tiveram ambos os partos, duas mulheres abortaram, 
uma não teve gestação e uma não relatou o tipo de parto. Durante a avaliação, 11% das mulheres não conseguiram realizar a 
contração correta da MAP, destas 2 tiveram partos normais e as outras duas não tiveram partos. A média de força da MAP para as 
mulheres que tiveram partos apenas normais foi de 2,92 (± 0,86) e a de perineometria foi de 41,7cmH2O (± 21,1). Para aquelas 
que tiveram apenas partos cesarianos a média foi de 2,90 (±1,5) para o TFM e 41,98cmH2O (±22,57).  Nas mulheres que tiveram 
os dois tipos de parto essas médias foram de 3,5 (±1,6) e 39,8cmH2O (± 19,6). Conclusão: Os dados sugerem um fator protetor 
do parto cesariano sobre a musculatura do assoalho pélvico.

Palavras-chave: Pós-Menopausa, Cesárea, Assoalho Pélvico, Parto Normal.
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 PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM 
MULHERES SEDENTÁRIAS E PRATICANTES DE JUMP

PREVALENCE OF URINARY INCONTINENCE IN SEDENTARY  
WOMEN AND JUMP PRACTITIONERS

Patrícia Viana da Rosa1; Vanessa Dias de Oliveira2; Anelise Mallmann2; Leila Roseana Zavarize2;  
Caroline Helena Lazzarotto de Lima2 

 1-Fisioterapeuta, Docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  
(UFCSPA)

2-Fisioterapeutas do Grupo de Estudos de Fisioterapia Pélvica da UFCSPA

RESUMO

Introdução: A incontinência urinária (IU), definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como qualquer 
perda involuntária de urina, é considerada um problema de saúde pública mundial. Diversos são os fatores de risco associados à 
IU, entre eles o sedentarismo, a idade, a paridade, cirurgias pélvicas, obesidade, tabagismo e a prática de atividades físicas de alto 
impacto, como o jump. Objetivos: Analisar a prevalência de incontinência urinária, os sintomas e fatores de risco em mulheres 
praticantes de jump em comparação com sedentárias. Materiais e Métodos: Estudo observacional transversal do qual participa-
ram 80 mulheres, sedentárias e praticantes da modalidade jump, que responderam a questionário de caracterização da amostra e 
prática de atividade física, e ao International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF). Resultados: 
Mulheres praticantes de jump tem uma prevalência 5,83 vezes maior de IU quando comparadas às mulheres sedentárias. Mulheres 
com um filho tem 3,55 vezes maior a prevalência de IU quando comparadas com as mulheres sem filhos. Por fim, mulheres com 
dois ou mais filhos tem uma prevalência 5,25 vezes maior de IU quando comparadas com as mulheres sem filhos. Conclusão: 
Neste estudo, a prática de jump se mostrou relacionada com um aumento da prevalência de IU feminina.

Palavras-chaves: Incontinência Urinária; Mulheres; Exercício; Sedentarismo
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DISTRIBUIÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS NA SAÚDE DA 
MULHER NO BRASIL

PHYSIOTERAPISTS DISTRIBUTION OF HEALTH OF WOMEN IN 
BRAZIL 

Leonilde Oliveira1 ,Labibe Menezes¹ , Luciana Avelar²  e Elke Silva2.
 1-Docentes do curso de Fisioterapia ESAMAZ/Belém/Pa/Brasil,  
2- Discentes do curso de Fisioterapia ESAMAZ/Belém/Pa/Brasil.

RESUMO

Introdução: A resolução COFFITO N° 372, de 6 de novembro de 2009, reconheceu a saúde da mulher como especialidade 
própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta, este profissional é caracterizado pelo exercício em todos os níveis de atenção a 
saúde, em todos as fases do desenvolvimento humano, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recu-
peração e reabilitação da cliente/paciente/usuários, nos seguintes ambientes: hospitalar, privado, público, militares, ambulatorial no 
atendimento à população. Objetivo: Demonstrar a distribuição geográfica  de especialista em fisioterapia na Saúde da Mulher no 
Brasil. Matérias e Métodos: Os dados dos profissionais aprovados na prova de especialidades, proposta pelo  COFFITO,  foram 
obtidos através do edital onde foi publicado o resultado final das provas de especialista aplicada no ano de 2012. A distribuição 
dos fisioterapeutas por estado brasileira ( UF)  foi demonstrada atráves da construção de um mapa utilizando o  software Qgis 
2.4. Resultados: Observou-se que existem no Brasil especialista em fisioterapia na saúde da Mulher concentrados na região Sul 
e Sudeste do país, seguido das regiões nordeste e Norte. Conclusão: Os profissionais aprovados na prova de especialidades em 
fisioterapia na saúde da mulher, com maior número na região site Sudeste do Brasil, porém não representam geograficamente 
a distribuição de profissionais que atuam na especialidade no país, considerando-se o crescimento dos cursos de pós graduação 
lato sensu na referida área de atuação.      

Palavras-chaves: Modalidades de fisioterapia, fisioterapeutas, educação, educação de pós graduação,saúde da mulher.
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 PERFIL DAS PACIENTES COM DISTÚRBIOS DO TRATO 
URINÁRIO INFERIOR ASSISTIDAS PELO SETOR DE 
FISIOTERAPIA NO SERVIÇO DE GINECOLOGIA DO 

HOSPITAL DA PIEDADE - RJ 

PROFILE OF PATIENTS WITH DISTURBANCES OF THE URINA-
RY TRACT ASSISTED BY SECTOR LOWER IN PHYSICAL THERAPY 

SERVICE OF MERCY HOSPITAL GYNECOLOGY - RJ

Eliane de Oliveira Guedes de Aguiar1, Daniely Reis de Assis2, Roberto Luiz Carvalhosa dos Santos3 
e Tereza Maria Pereira Fontes4. 

 1-Coordenadora do Serviço Voluntário de Fisioterapia Pélvica do Setor de Ginecologia do  
Hospital Municipal da Piedade, Rio de Janeiro - Brasil. 2-Acadêmica do Serviço Voluntário de 

Fisioterapia Pélvica do Setor de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade, Rio de Janeiro - 
Brasil. 3-Chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade. 4-Coordenadora de 

Ensino do Serviço de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade.

RESUMO

Introdução: De acordo com a definição da International Continence Society (ICS), a Incontinência Urinária (IU) é caracte-
rizada como qualquer queixa de perda urinária involuntária. Onde o relato do paciente tem grande importância. Classificada em: 
IU de esforço (IUE) com perda urinária aos esforços, tosse ou espirros; IU de urgência descrita por perda involuntária da urina 
acompanhada ou precedida por um desejo incontrolável de urinar ou mista quando estão presentes os dois sintomas supracitados. 
Estudos apontam que de 30 – 43% das mulheres brasileiras são acometidas com IU sendo a IUE a mais prevalente. Por possuir um 
caráter negativo na qualidade de vida uma maior importância tem sido dada a IU com criação de serviços específicos e centros de 
estudos para direcionarem a um melhor tratamento desta disfunção. A IU vem sendo tratada por meio de cirurgias, medicamentos e 
exercícios fisioterápicos, que são considerados primeira linha de tratamento segundo a Sociedade Internacional de Continência, por 
apresentar baixos custos, baixos riscos e eficiência. Muito em embora a fisioterapia seja considerada primeira linha de tratamento, 
no Brasil encontramos poucos locais de atendimento público que realizem serviço de fisioterapia pélvica. Sendo assim temos pou-
cos dados referentes a essas mulheres. Objetivo: Analisar a incidência de distúrbios do trato urinário inferior apresentados pelas 
pacientes atendidas no setor Fisioterapia Pélvica do ambulatório de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade (HMP) - RJ. 
Materiais e métodos: Foi realizada uma analise retrospectiva das fichas de avaliação fisioterapêutica das pacientes atendidas no 
Serviço de Ginecologia HPM, pontuando os seguintes dados: idade, estado civil, presença, tipo e grau de prolapso, bem como a 
presença e tipo de incontinência. Resultados: Foram utilizados dados de 63 pacientes. A maioria (61,9%) tinha idade entre 50 a 69 
anos, (49,2%) eram casadas, sendo a urgência (33,33%) o quadro mais recorrente, seguido de (31,74%) de incontinência mista e 
(49,2%) sem demonstrar qualquer tipo de prolapso. Conclusão: Este estudo apresenta dados que colaboram para o conhecimento 
da incidência dos distúrbios miccionais apresentados pelas assistidas no setor Fisioterapia Pélvica do ambulatório de Ginecologia 
do Hospital Municipal da Piedade – RJ, visando ainda estratégias preventivas e de reabilitação nesse setor.

Palavra-chave: Incontinência Urinária, Fisioterapia, Cistocele e Doenças Urogenitais Femininas.
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 ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA PARASSACRAL 
PARA BEXIGA HIPERATIVA EM CRIANÇAS. O PAPEL DA 

CONSTIPAÇÃO

ELECTROSTIMULATION TRANSCUTANEOUS PARASACRAL FOR 
OVERACTIVE BLADDER IN CHILDREN . THE ROLE OF  

CONSTIPATION 

Maria Luiza Veiga1, Elen Veruska Costa1, Maria Clara Carvalho1, Innah Portella1, Ubirajara Barroso 
Junior1 

 1-Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

RESUMO

Introdução: Uma das vantagens da Eletroestimulação Transcutânea (EET) para Bexiga Hiperativa (BH) na criança é o 
seu efeito positivo sobre a constipação. Objetivo: Explorar ainda mais o papel de constipação no desfecho de crianças com BH 
que foram submetidos a Eletroestimulação Transcutânea Parassacral (EETP). Materiais e Métodos:  Avaliação prospectiva de 
crianças com BH isolada que se submeteram a EETP. Os critérios de inclusão: crianças com urgência, com ou sem incontinência, 
resíduo pós miccional desprezível (menos de 10% da capacidade esperada da bexiga ou inferior a 20 ml), urofluxometria em forma 
de sino ou torre. Foram excluídos pacientes com alterações neurológicas ou anormalidade anatômica do trato urinário inferior. 
Vinte sessões de EETP (10 Hz) foi realizado 3 vezes por semana, sessões de 20 minutos. O resultado do sintoma do trato urinário 
inferior foi avaliada pela escala visual analógica (EVA). Constipação foi avaliado por questionário Roma III antes e após o trata-
mento. Resultados: Foram estudadas 46 crianças, sendo 21 (45%) constipadas. Das crianças constipadas 12 (60%) eram meninas 
(idade média de 6,8 ± 2,44) e 16 (61,5%) meninas no grupo não constipadas (idade média 7,8 ±3,08). A resolução completa dos 
sintomas de BH foi encontrado em 46% dos pacientes. A constipação foi resolvido 78% dos pacientes. Dos 21 pacientes que 
tiveram resolução completa dos sintomas de BH (9, 43% eram constipados antes do tratamento) e de 25 pacientes sem resolução 
completa dos sintomas de BH (12, 48% eram constipados antes do tratamento). Esta diferença não foi significativa (p = 0,480). 
Dos pacientes que resolveram a constipação após o tratamento (n = 11), 6 (54,5%) apresentaram os sintomas de BH resolvidos e 
de 9 pacientes que não resolvidos constipação após EETP, 5 (55,6%) tiveram a HB completamente resolvido. Conclusão: EETP 
melhora a BH, bem como a constipação. A presença de constipação antes do tratamento não foi associada a um pior prognóstico 
para a resolução de sintomas de BH. A resolução da constipação com EETP também não esteve associada à resolução da BH.

Palavras-Chave: Constipação, Bexiga hiperativa, Eletroestimulação Transcutânea.
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NÚMERO DE SESSÕES DA ELETROESTIMULAÇÃO 
TRANSCUTANEA PARASSACRAL PARA RESOLUÇÃO 
COMPLETA DA BEXIGA HIPERATIVA EM CRIANÇAS. 

SERÁ QUE ISSO IMPORTA?

NUMBER OF SESSIONS TRANSCUTANEOUS ELECTRIC  
STIMULATION PARASACRAL FOR RESOLUTION FULL  

OVERACTIVE BLADDER IN CHILDREN . DOES MATTER THAT?

Maria Luiza Veiga1, Ana Paula Queiroz1, Ana Aparecida Martinelli Braga1, Ubirajara Barroso Jr.1  
1 – Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

RESUMO

Introdução: As crianças com Bexiga Hiperativa (BH) foram tratadas com sucesso com 20 sessões de Eletroestimulação 
Transcutânea Parassacral (EETP). No entanto, este número (20 sessões) é empírica e não há nenhum estudo para demonstrar se 
isso é suficiente ou se mais sessões são necessárias. Objetivo: Identificar o número de sessões de EETP necessário para alcançar 
resposta completa dos sintomas em crianças com HB. Materiais e Métodos: Nós avaliamos nossa base de dados de pacientes 
coletados prospectivamente. Somente os pacientes com HB isolada foram incluídos. Todos os pacientes tinham sintoma de ur-
gência, baixo resíduo pós miccional e uma curva em forma de sino na urofluxometria. As crianças foram tratadas com 20 sessões 
de EETP, por 20 minutos, três vezes por semana. O aparelho utilizado foi o Dualpex Uro 961, corrente bifásica, frequência de 10 
Hz, largura de pulso de 700μs. A avaliação dos sintomas foi realizada pela Escala Analógica Visual (0 a 10). Foi considerada a 
resolução completa se os pacientes atingissem a pontuação 10. O resultado de cada sessão foi avaliado. Resultados: 69 pacientes 
(42, 60,9%) do sexo feminino, com idade média de 8,44 (± 3,05) anos foram analisados. A taxa de resolução completa em cada 
sessão: 20ª sessão - 38 (55,1%), 19ª sessão - 30 (43,5%); 18ª e 17ª sessão - 27 (39,1%), 16ª sessão - 22 (31 9%), 15ª e 14ª sessão - 
18 (26,1%); 13ª - 14(20,3%), 12ª e 11ª sessão - 11 (15,9%); 10ª sessão - 12 (17,4%), 9ª sessão - 7 (10,1%) - 8ª sessão - 8 (11,6%), 
7ª sessão - 7 (10,1%), 6ª sessão - 6 (8,7%), 5ª sessão - 5 (7,2%), 4ª e 3ª sessão - 2 (2,9%), 2º sessão ou menos - 0%. Depois de 
atingir 100% de resposta completa, 12 (17,4%) relataram piora, mas todos atingiram novamente resposta completa posterior-
mente. Conclusão: Este estudo é o primeiro a avaliar o resultado da EETP em cada sessão. Notamos que é possível ter resolução 
completa dos sintoma já a partir da terceira sessão. A taxa de resposta completa aumenta progressivamente com o número de 
sessões e uma pequena porcentagem (17%) ainda pode ter piora dos sintomas, apesar de uma melhora inicial completa. Na 10ª 
sessão (meio de tratamento) apenas 17% tiveram resolução completa e no final do tratamento 55%. Estes resultados demonstram 
que são necessários um número mínimo de 20 sessões e provavelmente mais sessões ainda seriam necessárias em muitos casos.

Palavras-chave: Crianças, Bexiga Hiperativa, Eletroestimulação Transcutânea.
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO NA INTERNET SOBRE 
EXERCÍCIOS PARA MELHORIA DA FUNÇÃO SEXUAL 

FEMININA

QUALITY INFORMATION ON THE INTERNET EXERCISES FOR  
IMPROVING THE FEMALE SEXUAL FUNCTION

Caroline Funchal1, Joana Moreira², Renata Cristina Mazini Alves3, Gustavo F. Sutter Latorre4 
 1-Fisioterapeuta, pós graduada em fisioterapia pélvica/uroginecologia funcional, Faculdade 

Inspirar, Florianópolis - Santa Catarina - Brasil. caroline@perineo.net;
2-Fisioterapeuta, pós graduada em fisioterapia pélvica/uroginecologia funcional, Faculdade  

Inspirar. Portal Perineo.net, Florianópolis, Santa Catarina- Brasil. joana@perineo.net;
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Inspirar, Florianópolis – Santa Catarina - Brasil. instituto.lumen@hotmail.com;
4-Fisioterapeuta Pélvico, Portal Perineo.net, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

RESUMO

Introdução: É crescente o interesse do público feminino pelo incremento do desempenho sexual. Por ser forma discreta, 
rápida e barata de pesquisa, a internet é um dos meios mais acessíveis deste tipo de informação, no entanto não se sabe a respeito 
da qualidade desta informação. Objetivo: Descrever a qualidade da informação disponível na internet para a potencialização do 
desempenho sexual feminino. Metodologia: As 50 primeiras ocorrências de dez palavras-chave sobre melhoria do desempenho 
sexual no mecanismo de busca Google® foram estudadas e qualificadas por uma escala própria que pontuou o conteúdo. Re-
sultados: A maioria das páginas era inespecífica e sem cunho científico, sendo que 93,4% obtiveram escores abaixo dos 50% da 
escala de qualidade. Dos 60 sites incluídos 50% era escrita por jornalista, e 15% era supervisionado ou escrito por profissional de 
saúde. Um quarto das páginas tratava de dicas sobre vestuário, alimentação e etc, 45% descreveram exercícios aeróbicos como 
técnicas para melhoria do desempenho sexual, apenas 16,6% citaram os exercícios para o assoalho pélvico. Conclusão: A qua-
lidade do material na internet para a melhoria do desempenho sexual feminino não cumpre o papel de informar as reais técnicas 
para este fim, podendo servir de desserviço à sociedade. É urgente uma melhor ligação entre o conhecimento científico específico 
e os meios de publicidade em massa.

Palavras-chaves: Informação, internet, exercícios, função sexual feminina.
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RESUMO

Introdução: A função sexual feminina é um tema constante de debates, mesmo numa época de liberdade sexual, visto que 
muitas mulheres ainda apresentam disfunções relacionadas a sexualidade, que por sua vez resulta da interação de vários fatores, 
como psicológicos, sociais e biológicos. Considerando a escassez de estudos com mulheres jovens, entre 18 a 25 anos e que a 
função sexual é um fator importante na vida da mulher interferindo principalmente em sua qualidade de vida, se faz necessário um 
estudo que aborde tal faixa etária de forma objetiva e quantitativa. Objetivo: por isso, esta pesquisa teve como objetivo Avaliar 
a função sexual em acadêmicas de fisioterapia do CESUPA. Materiais e métodos: para tanto, realizou-se uma pesquisa de caráter 
descritivo, tipo corte transversal, com uma abordagem quantitativa com 40 universitárias nos meses de Outubro a Dezembro de 
2014. Incluíram-se universitárias com idade entre 18 a 25 anos, com vida sexual ativa, que tenha realizado atividade sexual nas 
ultimas quatro semanas e que estejam matriculadas regularmente no curso de fisioterapia do CESUPA. Utilizou- se o questionário 
FSFI (Female Sexual Function Index). Resultados: o questionário foi aplicado a 40 mulheres com idade entre 18 a 25 anos, sendo 
avaliados seis domínios (desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor). Destes as médias foram, desejo (5,11), exci-
tação (4,45), lubrificação (4,32), orgasmo (4,21), satisfação (4,86) e dor com (3,55) apresentando menor e maior média do escore 
nos domínios dor e desejo, respectivamente. Segundo Pacagnella et al (2008) os escores variam de 2 a 36 pontos ,onde escores 
menores ou iguais a  26 pontos significam  disfunção sexual. Constatou-se na pesquisa que em 100% (40) das mulheres avaliadas 
22,5% (9) apresentaram disfunção sexual, 2,5% (1) se encontram em grupo de risco para disfunção sexual, devido ao escore 26,4 
pontos e 75% (30) das participantes apresentaram uma função sexual normal com escore maior que 26 pontos. Ao correlacionar os 
domínios avaliados com a presença de disfunção sexual as mulheres que apresentaram disfunção (22,5%) têm seu pior escore no 
domínio orgasmo e melhor escore no domínio desejo. Conclusão: A análise do estudo demostrou que as participantes, de forma 
geral, possuem uma boa função sexual. Dentre as participantes com disfunção sexual o domínio orgasmo obteve menor escore, 
sugerindo presença anorgasmia. Mesmo que a presença de disfunção sexual esteja presente na vida de diversas mulheres jovens, 
estudos relacionados à sua etiologia e incidência ainda são escassos, portanto sugere-se que se façam mais estudos a respeito do 
tema, tendo em vista que essa disfunção interfere na qualidade de vida feminina, influenciando como esta se relaciona consigo 
mesma e com a sociedade em geral. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Desejo, Saúde Sexual, Orgasmo.
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RESUMO

Introdução: a atuação sinérgica entre os músculos do assoalho pélvico (MAPs) e o transverso do abdômen (TrA) é impor-
tante em indivíduos com dor lombar crônica (DLC), pois auxilia na estabilidade lombo-pélvica. A ultrassonografia (US) transab-
dominal, extensivamente utilizada na avaliação da função dos MAPs em mulheres incontinentes, hoje vem sendo referência para 
avaliação desses músculos na população com DLC. Porém, poucos estudos exploram a função muscular dos MAPs por meio da 
US transabdominal nesses indivíduos. Objetivo: investigar a função dos MAPs por meio de um protocolo de avaliação com US 
transabdominal em indivíduos com DLC, e comparar a função destes músculos em contração isolada dos mesmos e em contração 
associada com o TrA, através da manobra de sucção abdominal. Materiais e métodos: o estudo do tipo observacional transversal, 
executado no Laboratório de Análise do Movimento Humano da Universidade Federal do Ceará, foi realizado com 16 mulheres 
com DLC, através da avaliação dos MAPs com a US transabdominal para a contração isolada dos MAPs e contração simultânea 
deste grupamento muscular com o TrA. Na US transabdominal, o movimento na direção cefálica pélvica da bexiga é indicação 
da contração dos MAPs. A média de 3 contrações foi considerada para análise, sendo o deslocamento da bexiga comparado entre 
as tarefas, tendo como referência a posição basal deste órgão. Resultados: durante a contração isolada dos MAPs, detectou-se, 
em média, discreto movimento de subida da base da bexiga (0,03 ± 0,57), sendo que 38% da amostra (n=6) apresentou descida 
da base da bexiga nesta situação. A média do valor durante a contração dos MAPs associada com o TrA demonstrou a ocorrência 
de movimento de descida da base da bexiga (-0,07 ± 0,95), mostrando ineficiência da função dos MAPs durante as manobras ab-
dominais. Não houve diferença significativa entre as tarefas de contração isolada dos MAPs e de sinergismo com o TrA (p>0,05). 
Estes resultados indicam que mulheres com DLC têm redução da função dos MAPs. Conclusão: observa-se a existência de déficit 
da função dos MAPs durante a contração associada com o TrA. Portanto, a avaliação dos MAPs deve ser realizada previamente 
a qualquer treinamento funcional deste grupamento muscular em mulheres com DLC, considerando que a redução de sinergismo 
pode contribuir para a instabilidade da coluna lombar durante tarefas cotidianas. Para isto, a US transabdominal é um instrumento 
clínico útil e adequado para mostrar alterações de função muscular dos MAPs.

Palavras chave: Lombalgia. Assoalho pélvico. Ultrassom.
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RESUMO 

Introdução: O curso de especialização na modalidade residência surgiu, inicialmente, como uma especialidade para mé-
dicos e tornou-se possível aos demais profissionais de saúde a partir de 30 de junho de 2005, com a lei nº 11.129. A residência 
multiprofissional constitui-se como uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, onde é possível mesclar teoria e 
prática em uma rotina de 60 horas semanais. No estado do Ceará, a Escola de Saúde Pública disponibiliza o programa de residên-
cia com ênfase hospitalar, em especial, na área de concentração definida como “cancerologia”. Além de atividades obrigatórias 
no programa de residência o fisioterapeuta pode participar de estudos multiprofissionais e mesas redondas. Um exemplo é a que 
ocorre no serviço médico de urologia, onde o fisioterapeuta participa das decisões no tratamento do paciente estudado.  Objeti-
vo: O estudo propõe uma reflexão a respeito da importância da participação do fisioterapeuta-residente nas mesas redondas do 
serviço médico de urologia oncológica e o impacto de sua participação nesse cenário de atuação.  Materiais e Métodos: Trata-se 
de um estudo baseado em dados obtidos em diários de campo, com relato de fisioterapeutas-residentes que participam das mesas 
redondas do serviço médico de urologia no Instituto do Câncer do Ceará. As mesas redondas acontecem todas as terças de 13 
às 15 horas, seguida de visitas aos leitos realizadas pela equipe médica e multiprofissional. Previamente à mesa redonda, uma 
equipe de residentes multiprofissionais realiza uma visita aos leitos de pacientes pré e pós-cirúrgicos e estudam os prontuários que 
serão posteriormente avaliados. Todas as informações obtidas nessa pesquisa foram analisadas e relacionadas a dados teóricos. 
Resultados: É possível observar a tentativa de inclusão de uma equipe multiprofissional em um ambiente, que até pouco tempo, 
era considerado estritamente médico. O fisioterapeuta apresenta uma importância ímpar nesse cenário de atuação, surgindo como 
tarefa própria de sua atuação a análise da capacidade funcional do paciente e a atuação na prevenção e tratamento de complicações 
pós-cirúrgica, a exemplo da incontinência urinária. Conclusão: A mesa redonda do serviço de urologia oncológica surge como 
um importante instrumento na formação do residente fisioterapeuta, ao expor, a esse profissional, a visão do profissional médico 
no prognóstico e tratamento do paciente, além de possibilitar sua inclusão nesse serviço, através da tomada de decisões. 

Palavras-chaves: Residência Multiprofissional; Fisioterapia em Cancerologia; Urologia Hospitalar; Fisioterapia em Urologia.
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RESUMO

Introdução: A incontinência urinária é definida como a queixa de qualquer perda involuntária de urina, seu quadro clínico é 
demonstrável por uma infinidade de sintomas, a exemplo da urgência miccional, noctúria e polaciúria. Na incontinência urinária, 
as principais formas de apresentação são o esforço, a urgência e a mista. A bexiga hiperativa surge como uma de suas condições 
clínica, com sintomas sugestivos de disfunções do trato urinário baixo e se caracteriza pela elevada frequência urinária. Uma de 
suas formas de tratamento é a fisioterapia que traz efeitos benéficos na redução de suas complicações. Diversas ferramentas são 
usadas pelo fisioterapeuta para a avaliação e tratamento da incontinência urinária como o diário miccional, o biofeedback, a ele-
troestimulação transcutânea, a cinesioterapia, entre outras.  Objetivos: Analisar a evolução do quadro de incontinência urinária 
em paciente diagnosticada com bexiga hiperativa idiopática de origem não neurológica submetida ao tratamento fisioterapêutico. 
Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de caso de paciente nuligesta de 32 anos com queixa de hiperatividade vesical 
acompanhada em um serviço ambulatorial de fisioterapia, a coleta de dados de prontuário ocorreu no mês de janeiro de 2015. 
Resultados: Paciente L.A., sexo feminino, foi direcionada a fisioterapia por encaminhamento médico, apresentando o diagnóstico 
de urgência miccional idiopática de origem não neurológica. Durante a anamnese, paciente relata início dos sintomas há cerca 
de um ano, após infecção urinária de repetição. Passou por tratamento clínico medicamentoso, onde não apresentou sucesso 
satisfatório no quadro de urgência. Na avaliação, foi solicitado preenchimento de diário miccional durante três dias anteriores ao 
primeiro atendimento fisioterapêutico, sendo observado o número de 27 micções diárias; na avaliação bidigital a paciente apre-
sentou Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico (AFA) grau dois. O tratamento fisioterapêutico iniciou com eletroestimulação 
transcutânea do nervo tibial posterior e fortalecimento perineal por cinesioterapia, além de orientações semanais para reeducação 
vesical, através da terapia comportamental. Após cinco sessões a paciente relatou melhora significativa que foi corroborada com 
os dados do diário miccional, onde a frequência urinária reduziu para 15 a 18 micções/dia. Após 10 sessões as melhoras perma-
neceram e paciente registrou em seu diário miccional a quantidade satisfatória de 8 a10 micções diárias. Ao fim de 15 sessões 
foi realizada uma reavaliação, que apresentou como resultado uma melhora na avaliação do AFA, atingindo o grau quatro e a 
manutenção da quantidade de micções diárias em nível fisiológico. Conclusão: Foi possível observar uma evolução satisfatória 
no quadro de hiperatividade detrusora que repercutiu na melhora da qualidade de vida da paciente. A partir dos resultados obtidos 
é possível observar que a combinação de técnicas fisioterapêuticas foram eficazes para o tratamento, repercutindo na normalização 
das micções e melhora da força muscular.

Palavras-chaves: Incontinência urinária; Bexiga hiperativa; Modalidades de fisioterapia;
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RESUMO

A próstata, glândula de dimensões diminutas, localizada na base da bexiga, pode ser sede de dois processos patológicos 
distintos. A incontinência urinária (IU) no homem está muito relacionada com a idade e com as alte¬rações que se desenvolvem 
na próstata sejam elas benignas, como a hiperplasia benigna da próstata (HPB) ou maligna como o câncer de próstata. Nos casos 
de incontinência pós-prosta¬tectomia radical, devemos considerar o tempo necessário para a recuperação espontânea da conti-
nência. Outra patologia que tem como consequência a IU é a bexiga neurogênica. O trauma raque medular (TRM), tem como 
consequência a IU e a fisioterapia tem papel fundamental na reabilitação da pessoa após uma TRM. O objetivo do trabalho foi 
demonstrar as técnicas da fisioterapia pélvica, no combate da incontinência urinária após a prostatectomia radical, trauma raqui-
medular, bexiga neurogênica e bexiga hiperativa. O presente artigo consiste em uma revisão bibliográfica, tendo como proposta 
verificar os estudos que fizessem referência, a abordagem fisioterapêutica nas causas determinantes da incontinência urinária 
masculina. Nos resultados e discussão verificamos a fisioterapia pélvica tem efeitos significativos no tratamento da incontinência 
urinária no homem com TRM, prostatectomizado, com bexiga hiperativa ou neurogênica. É descrita a eficácia do tratamento 
fisioterápico nestes problemas, sendo apontados recursos e técnicas como terapia comportamental, biofedeback, eletroestimulação 
e cinesioterapia da musculatura do assoalho pélvico, todos com graus específicos de sucesso, no entanto ante a heterogeneidade 
metodológica dos estudos a comparação entre as eficácias relativas de cada modalidade não foram possíveis, sendo fundamental 
que novos ensaios clínicos realizem este tipo direto de comparação, no intuito de esclarecer qual modalidade terapêutica apresenta 
a melhor eficácia relativa. 
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RESUMO

Introdução:A bexiga hiperativa é definida pela Internacional Continence Society (ICS) como urgência, com ou sem in-
continência de urgência, geralmente acompanha por frequência e noctúria. A forma neurogênica de bexiga hiperativa decorre de 
afecções neurológicas que envolvam a inervação entre as estruturas responsáveis pelo sistema urinário. Objetivo: Verificar o efeito 
da eletroestimulação do tibial posterior associado à cinesioterapia sobre os sintomas de bexiga hiperativa neurogênica. Materiais 
e Métodos: Paciente L.R; sexo masculino, 20 anos, diagnóstico de bexiga hiperativa neurogênica decorrente de esquistosso-
mose medular. Apresentava sintomas urinários há 2 anos e procurou o serviço de Fisioterapia em abril de 2014 para melhora do 
quadro. Na avaliação inicial paciente apresentava frequência miccional de 15 vezes ao dia, noctúria de três vezes, com urgência 
miccional, não conseguindo segurar a urina por mais de 15 minutos. Relatou não ter percepção de contração perineal, queixa de 
flatos involuntários e incontinência fecal. Capacidade vesical de 120 ml segundo o estudo urodinâmico e avaliação diária feita 
pelo próprio paciente em um recipiente com medidas. Em um período de três meses de Fisioterapia, com periodicidade de duas 
vezes semanais, sendo uma hora cada sessão, foi submetido a tratamento por meio de eletroestimulação do tibial posterior bilateral 
associado à cinesioterapia. Para a eletroestimulação utilizou-se o aparelho Myomed, corrente interferencial, frequência 2000 Hz, 
AMF 2 Hz, frequência de modulação 5 Hz, por 30 minutos. Durante o procedimento foram associados exercícios de cinesioterapia 
específicos para assoalho pélvico. No período de três meses de tratamento, foi solicitado ao paciente um autocontrole miccional 
e mensuração da quantidade de urina eliminada, uma vez ao dia, sendo esta sempre no  mesmo horário. Resultados: Paciente 
apresentou frequência miccional de 7 vezes ao dia, noctúria de uma vez/dia, com melhora da urgência miccional, conseguindo 
segurar a urina por mais de 15 minutos. Apresentou percepção de contração perineal, melhora de flatos involuntários, da incon-
tinência fecal e aumento na capacidade vesical de 120 ml para 310 ml (258,33%). Conclusão: A eletroestimulação associada à 
cinesioterapia, neste caso, evidenciou melhora importante dos sintomas urinários apresentados pelo paciente.

Palavras-chaves: Bexiga Hiperativa, Tibial Posterior, Eletroestimulação.
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RESUMO

Introdução: Segundo a Sociedade Internacional de Contingência, a incontinência urinária (IU) pode ser definida como 
“queixa de qualquer perda involuntária de urina”, sua existência gera uma infinidade de transtorno na vida do individuo que a 
detém, interferindo diretamente em sua qualidade de vida. O câncer de próstata apresenta uma alta incidência no Brasil, ocasio-
nando altas taxas de morbidade e mortalidade. A cirurgia curativa mais comum para tal patologia é a prostatectomia radical, que 
na maioria das vezes ocasiona sequelas fisiológicas e psicológicas ao paciente, como a perda involuntária de urina. Objetivo: Este 
estudo tem como objetivo analisar, através de uma revisão de literatura, a importância da fisioterapia no tratamento e reabilitação 
de paciente com diagnóstico de incontinência urinária, decorrente da prostatectomia radical. Materiais e Métodos: Trata-se de 
um estudo baseado em revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de pesquisa eletrônicas, tais como: Pubmed, 
Lilacs, Medline com acesso realizado no mês de fevereiro de 2015. Os artigos foram selecionados com os seguintes critérios: sexo 
masculino, prostatectomia, presença de incontinência urinária e realizado tratamento fisioterápico. Foram utilizadas as palavras 
chaves ‘incontinência urinária’, ‘prostatectomia’ e ‘modalidades de fisioterapia’, em língua inglesa e portuguesa, no período de 
2007 a 2015. Resultados: Através da pesquisa bibliográfica foram localizados 09 artigos. Verificou-se que a incontinência uriná-
ria em paciente submetidos à prostatectomia radical decorre de lesões esfincterianas relacionadas ao procedimento cirúrgico que 
inclui a remoção da uretra prostática, tal ação traz como consequência a sobrecarga do esfíncter uretral externo. A incontinência 
urinária masculina ultrapassa os limites fisiológicos e traz consigo transtornos psicológicos como a depressão e o isolamento. 
A análise dos artigos demonstrou que a fisioterapia surge como uma eficaz modalidade de tratamento, por meio do uso de uma 
diversidade de técnicas e instrumentos, a exemplo do biofeedback, da eletroestimulação funcional, da cinesioterapia e do treina-
mento funcional. Todos esses métodos têm como resultado uma melhora na eficácia do esfíncter uretral e um progresso no quadro 
de incontinência. Conclusão: A partir da análise dos dados, foi possível observar a importância da fisioterapia no tratamento da 
incontinência urinária em paciente pós-prostatectomizados, por tratar-se de uma modalidade com reduzidas reações adversas, de 
baixo custo econômico e que proporciona resultados rápidos aos sintomas, além de uma melhora na qualidade de vida.

 
Palavras-chaves: Incontinência urinária. Prostatectomia. Modalidades de fisioterapia.
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RESUMO 

Introdução: A International Continenc e Society (ICS) define incontinência urinária (IU) como qualquer perda involun-
tária de urina pela uretra. A idade é considerada o principal fator de risco; as taxas de prevalência, dependendo do conceito e da 
população estudada, podem variar de 10% a 55% em mulheres entre 15 e 64 anos. Em geral atinge as mulheres principalmente 
por conta dos múltiplos partos e gestações que podem lesar a musculatura do assoalho pélvico (MAP) que também é responsável 
pela continência na mulher. Objetivos: Investigar a prevalência e a relação da via de parto como fator de risco para incontinência 
urinaria (IU) em pacientes atendidas na clínica escola de Fisioterapia em Gineco-obstetrícia da Universidade Federal do Piauí – 
UFPI, na cidade de Parnaíba no Piauí. Métodos: Estudo analítico onde foram realizados levantamentos de dados de informações 
coletadas das fichas de avaliação das pacientes atendidas na clinica escola de Fisioterapia em Gineco-obstetrícia, no período de 
Agosto de 2012 à Julho de 2013, no qual foi verificado e analisado o número de pacientes que apresentaram alguma gestação, o 
tipo e número de partos e se apresentaram ou não incontinência urinária após o parto. Resultados: Foram analisadas 46 fichas 
de gestantes, sendo todas multíparas, onde 36 pacientes tiveram parto vaginal, nas quais 13 apresentaram incontinência urinária 
de esforço (IUE), 11 apresentaram incontinência urinária mista (IUM), 8 apresentaram incontinência urinaria de urgência (IUU) 
e 4 não apresentaram nenhum tipo de IU. Apenas uma paciente teve parto cesárea e não apresentou IU. Das voluntárias 9  apre-
sentaram tanto parto normal quanto cesárea, dentre as quais 3 apresentaram IUE, 2 apresentaram IUU, 2 apresentaram IUM e 
2 não apresentaram nenhum tipo de IU. No estudo em questão, foi possível observar que não foi significativa a relação entre o 
tipo de parto e os tipos de IU apresentados no puerpério. Conclusão: Conclui-se que tanto o tipo quanto o número de partos são 
fatores desencadeantes de incontinência urinaria, pois causam mudanças anatômicas e funcionais no trato urinário feminino. Os 
inúmeros partos levam a traumas que muitas vezes podem levar a disfunções miccionais.

Palavras-chave: Fisioterapia. Parto. Incontinência Urinária.
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RESUMO 

A histerectomia é um procedimento cirúrgico de caráter irreversível, podendo ocorrer alterações fisícas e emocionais com 
perturbação à qualidade de vida das pacientes. Os benefícios e prejuízos a curto e longo prazo referentes à sexualidade são discu-
tíveis. Considerando a escassez de estudos na literatura acerca das repercussões no pós-operatório da histerectomia, esse estudo 
teve por objetivo: avaliar a sexualidade de mulheres no pós-operatório tardio de histerectomia vaginal e abdominal, identificar a 
influência da mesma na sexualidade e conhecer queixas/sintomas sexuais no pós-operatório. Estudo longitudinal com amostra de 
conveniência, população-alvo mulheres submetidas à histerectomia por patologias benignas no Hospital Universitário de Londrina 
(HU-UEL). Participaram 17 mulheres, após contato telefônico foram convidadas a comparecerem no Laboratório de pesquisa 
de Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia do HU-UEL para avaliação. Todas eram sexualmente ativas, com no mínimo 6 
meses de pós-operatório. Relizou-se avaliação das mesmas por meio de: anamnese, avaliação da sexualidade com aplicação do 
questionário Quociente de Sexualidade Versão Feminina – QS-F que avalia a qualidade geral do desempenho/satisfação sexual da 
mulher e exame físico do assoalho pélvico com a perineometria. Análise estatística: descritiva por meio de frequências absoluta 
e relativa, média e desvio padrão. Adotado nível de significância de 95% (p<0,05). Utilizando o software SPSS 17.5 for Windo-
ws. Resultados: A idade das pacientes variou de 38 a 52 anos (44±3,7 anos), todas casadas ou em relacionamento heterossexual, 
estável por pelo menos 1 ano. A via cirúrgica de escolha para a histerectomia foi abdominal para 9 (52,9%) pacientes e vaginal 
para 8 (47,1%). Referente à atividade sexual, todas eram ativas, e mantinham relação sexual com frequência: semanal, quinzenal, 
ou mensal. O tempo de retorno para as relações sexuais foi de 45 dias, embora as pacientes tenham relatado que tiveram poucas 
informações sobre a histerectomia e sua repercussão na sexualidade, fator que gerou insegurança. Os principais queixas/sintomas 
sexuais foram: dispareunia, dificuldade ou ausência de lubrificação, dificuldade ou ausência de orgasmo e hipodesejo sexual. 
Sobre as possíveis alterações na vida sexual após a cirurgia: 3 (17,6%) não tiveram sintomas pré e pós cirurgia,  9 (52,9%) apre-
sentaram sintomas que persistiram após a histerectomia, 2 (11,7%) referiram sintomas prévios que se resolveram pós cirurgia, 3 
(17,6%) não relataram sintomas pré, porém houve queixa pós cirurgia. Considerando os escores para o QS-F, quanto ao padrão de 
desempenho sexual constatou-se: 3 mulheres de bom a excelente, 9 regular a bom, 2 desfavorável a regular, 1 ruim a desfavorável 
e 2 nulo a ruim. Na perineometria mensurou os valores do pico máximo (35,47± 25,05 cmH2O), média de sustentação (22,29± 
16,53 cmH2O) e tempo da contração muscular (10,94± 4,68 cmH2O). Observou-se que o pico máximo e a sustentação da força 
de contração muscular apresentaram desvio padrão com valores extremos, dificultando qualquer comparação entre os sujeitos. O 
estudo sugere que a histerectomia tem impacto na sexualidade feminina, podendo gerar insegurança, dúvidas e alterações físicas 
que influenciam no retorno à vida sexual e à sexualidade. Faz-se necessário novas pesquisas, com amostras mais amplas e ava-
liação pré operatória para quantificar o impacto real da histerectomia na qualidade de vida sexual da mulher. 

Palavras-chaves: Histerectomia. Sexualidade. Fisioterapia Uroginecológica.
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RESUMO 

Introdução: A International Continenc e Society (ICS) define incontinência urinária (IU) como qualquer perda involun-
tária de urina pela uretra. A idade é considerada o principal fator de risco; as taxas de prevalência, dependendo do conceito e da 
população estudada, podem variar de 10% a 55% em mulheres entre 15 e 64 anos. Em geral atinge as mulheres principalmente 
por conta dos múltiplos partos e gestações que podem lesar a musculatura do assoalho pélvico (MAP) que também é responsável 
pela continência na mulher. Objetivos: Investigar a prevalência e a relação da via de parto como fator de risco para incontinência 
urinaria (IU) em pacientes atendidas na clínica escola de Fisioterapia em Gineco-obstetrícia da Universidade Federal do Piauí – 
UFPI, na cidade de Parnaíba no Piauí. Métodos: Estudo analítico onde foram realizados levantamentos de dados de informações 
coletadas das fichas de avaliação das pacientes atendidas na clinica escola de Fisioterapia em Gineco-obstetrícia, no período de 
Agosto de 2012 à Julho de 2013, no qual foi verificado e analisado o número de pacientes que apresentaram alguma gestação, o 
tipo e número de partos e se apresentaram ou não incontinência urinária após o parto. Resultados: Foram analisadas 46 fichas 
de gestantes, sendo todas multíparas, onde 36 pacientes tiveram parto vaginal, nas quais 13 apresentaram incontinência urinária 
de esforço (IUE), 11 apresentaram incontinência urinária mista (IUM), 8 apresentaram incontinência urinaria de urgência (IUU) 
e 4 não apresentaram nenhum tipo de IU. Apenas uma paciente teve parto cesárea e não apresentou IU. Das voluntárias 9  apre-
sentaram tanto parto normal quanto cesárea, dentre as quais 3 apresentaram IUE, 2 apresentaram IUU, 2 apresentaram IUM e 
2 não apresentaram nenhum tipo de IU. No estudo em questão, foi possível observar que não foi significativa a relação entre o 
tipo de parto e os tipos de IU apresentados no puerpério. Conclusão: Conclui-se que tanto o tipo quanto o número de partos são 
fatores desencadeantes de incontinência urinaria, pois causam mudanças anatômicas e funcionais no trato urinário feminino. Os 
inúmeros partos levam a traumas que muitas vezes podem levar a disfunções miccionais.

Palavras-chaves: Fisioterapia. Parto. Incontinência Urinária.
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RESUMO 

 Introdução: A Bexiga Hiperativa é definida como uma síndrome clínica caracterizada pela presença de urgência, com ou 
sem urge-incontinência, geralmente acompanhada de frequência e noctúria, desde que na ausência de infecção comprovada ou 
outras patologias óbvias (International Continence Society, 2010). O funcionamento da bexiga urinária depende da interação entre 
o sistema miogênico e neurônico e tais sistemas são à base das duas principais teorias apresentadas para tentar explicar a origem 
da Bexiga Hiperativa (BH), no entanto, os mecanismos envolvidos são complexos e a etiologia e fisiopatologia da BH não estão 
completamente esclarecidas. Alguns estudos têm apontado para uma disfunção do sistema nervoso autônomo, trazendo o foco 
para a teoria neurogênica da origem da BH. Objetivos: Analisar a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) de mulheres com 
Bexiga Hiperativa na situação de repouso. Material e métodos: Trata-se de um estudo transversal, com amostra composta por 
mulheres com diagnóstico de Bexiga Hiperativa, avaliadas através da aplicação de um questionário de identificação geral, pelo 
questionário OAB-V8 e a avaliação do controle autonômico, realizada através da coleta do traçado eletrocardiográfico e posterior 
análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) no domínio do tempo e da frequência. Resultados: Foram incluídas no 
estudo um total de 11 mulheres (53,4 ± 5,8 anos). A média do escore obtido no questionário OAB-V8 foi de 26,45 (± 5,50), a 
VFC demonstrou grande modulação da atividade parassimpática, indicada pela variável HF (nu), que representa o componente 
de alta frequência da VFC, correspondente a 74,5 (66,35 – 77,3), e diminuição do balanço autonômico, demonstrado pela vari-
ável LF/HF 0,34 (0,29 – 0,50). Conclusão: No presente estudo foi possível verificar o aumento da atividade parassimpática de 
mulheres com BH na situação de repouso, o que poderia explicar, em parte, o aumento da frequência urinária dessas mulheres. 
No entanto, esses dados são preliminares, suscitando estudos com maior número amostral e desenhos experimentais que avaliem 
especificamente a relação entre sistema nervoso autonômico e a Bexiga Hiperativa.

Palavras-chaves: Bexiga Urinária Hiperativa, Sistema Nervoso Autônomo, Variabilidade da Frequência Cardíaca.
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RESUMO 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher propõe que as ações sejam voltadas ao ciclo gravídico-puerperal, 
ao climatério, à redução da morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis, incluindo o câncer e as doenças crônicas não 
transmissíveis. Dentre as doenças não transmissíveis podemos incluir os acometimentos pélvicos, como as incontinências urinárias, 
a dor pélvica crônica e as disfunções sexuais, as quais geram grande impacto psicológico e social, reduzindo a qualidade de vida 
das mulheres. O Projeto de Extensão da UFCSPA “Mulher de A à  Z” desenvolve suas ações para comunidade que é assistida 
no Hospital Fêmina de Porto Alegre/ RS, desde o ano de 2012. Tem como objetivo desenvolver ações na promoção à saúde das 
mulheres e prevenção de agravos uroginecológicos. Em sua atuação no Ambulatório de Fisioterapia Pélvica, os atendimentos 
são realizados semanalmente com uma duração aproximada de 45 minutos por acadêmicos supervisionados por profissionais 
Fisioterapeutas. No período de 2012 a 2014 foram realizados 464 atendimentos a 58 mulheres encaminhadas ao serviço de Fi-
sioterapia Pélvica do Hospital Fêmina. A média de idade das mulheres foi de 48,3 anos, sendo (60%) destas casadas, a queixa de 
perda urinária foi o principal sintoma referido (52%). As principais causas de atendimento foram a incontinência urinaria mista, 
incontinência urinária esforço, dor pélvica, dispareunia e outros. Os atendimentos desenvolvidos pelo projeto Mulher de A à Z 
tem se mantido ao longo do presente ano buscando cada vez mais alcançar a melhora física, psicológica e social das mulheres 
acometidas por patologias pélvicas. 

Palavras-chave: Saúde da Mulher, Promoção da Saúde, Prevenção.  
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RESUMO 

Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma disfunção do assoalho pélvico que acarreta diversos prejuízos nas esferas 
sociais, econômicas e psicológicas. É definida como perda involuntária de urina e constitui um problema de saúde pública de-
vidosua alta prevalência e desconhecimento da população com relação ao tratamento. É mais prevalente em mulheres, sendo os 
principais fatores de risco a idade e a paridade. Assim como no caso das doenças reumáticas, que também cometem em sua maioria 
mulheres idosas. Objetivo: Descrever uma atividade de educação em saúde sobre IU e seu tratamento fisioterapêutico em um 
evento voltado para um grupo de idosos com doenças reumáticas. Materiais e Métodos: Relato de experiência, descritivo, quali-
tativo alusivo à atividade de educação em saúde, realizada em dezembro de 2014 em um evento direcionado a idosos reumáticos 
promovido pelo grupo GARCE (Grupo de Apoio a Paciente Reumáticos do Ceará). Instrumentos: Foram desenvolvidos dois 
bannerssobre “Anatomia e Funções do Assoalho Pélvico e Tipos de Incontinência Urinária” e sobre “Prevenção e Tratamento”, 
um questionário que visava conhecer o perfil das participantes e seu nível de conhecimento acerca dos temas abordados e um 
folder informativo. Descrição da atividade: Inicialmente o questionário composto de perguntas básicas sobre a IU foi aplicado 
entre as participantes, em seguida foram apresentados o conteúdo exposto nos banners, com o intuito de explicar o assunto de 
maneira clara, objetiva e interativa, com momento destinado para tirarem as dúvidas. Após a explicação, foi realizada uma dinâ-
mica com exercícios do assoalho pélvico em posição ortostática para proporcionar maior conscientização dessa musculatura. Por 
fim, foi entregue um folder informativo sobre tudo que havia sido repassado às participantes. Resultados: A média de idade das 
23 mulheres que responderam o questionário inicial foi 63, 2 ± 14,8anos, o IMC de 25,8 ± 4,3 kg/m² e 3,8 gestações. Apenas 8 
(34,7%) sabiam o que era incontinência urinária. No entanto quanto questionadas sobre a perda de urina em situação de esforço 
ou urgência, 69,5% referiram alguma queixa, sendo mais prevalente as queixas de urgência e urge-incontinência. As participan-
tes mostraram-se interessadas e participativas durante a atividade de educação em saúde. As orientações repassadas melhoraram 
a percepção dessas mulheres sobre os principais sinais e sintomas oriundos da IU e proporcionaram a identificação de alguns 
sintomas presentes entre elas fortalecendo e incentivando à busca pelo tratamento. Conclusão: Diante do envelhecimento da 
população e consequente aumento das morbidades associadas, conclui-se que é necessária a realização de mais intervenções de 
educação em saúde envolvendo um grupo populacional maior para que a conscientização acerca dos problemas oriundos da IU 
possam ser prevenidos e/ou tratados adequadamente proporcionando maior qualidade de vida.

Palavras-chave: Educação em saúde. Diafragma da Pelve. Incontinência Urinária.
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RESUMO 

Introdução: No Brasil em média 83% das gestantes tem prevalência de algum tipo de algia durante a gestação, dentre 
elas 80% apresentam queixa de dor lombopélvica, em especial a lombalgia pélvica, que pode trazer complicações para o período 
gestacional. Objetivo: Verificar quais efeitos de um protocolo fisioterapêutico aplicado em gestantes que apresentam lombalgia 
pélvica. Metodologia: Estudo experimental, quanti-qualitativo, realizado no período de três meses com 12 gestantes, utilizando 
um protocolo fisioterapêutico e uma entrevista elaborados pelos próprios autores com exercícios respiratórios, massagem clássica, 
alongamentos ativos e exercícios para o assoalho pélvico. A avaliação das gravidas investigava algumas variáveis como a dor, o 
teste de dor lombar posterior e uma entrevista sobre a interferência da dor sobre as atividades diárias. Para inclusão na pesquisa as 
gestantes deveriam estar realizando regularmente as consultas de pré-natal, possuir idade gestacional a partir do segundo trimestre, 
com teste de dor lombar posterior positivo, faixa etária entre 15- 35 anos, primigestas ou com até duas gestações anteriores.  Todas 
as voluntárias participaram exclusivamente do protocolo da pesquisa, desta forma, não houve interferência de outras atividades 
físicas. Resultados: Participaram 12 voluntarias, com média da idade de 32,25 ± 3,63 anos, a maioria (60%) estava entre a 18ª e 
26ª semana e 80% eram primigestas. O teste foi positivo em 100% das gestantes antes das condutas, e posteriormente apenas 20% 
se manteve o teste positivo. A variável de dor obteve melhora quando comparada antes e após o protocolo, antes do protocolo 8% 
das gestantes caracterizaram a dor em grau leve, 58% com dor moderada e 33% dor intensa; após o protocolo, 100% das gravidas 
caracterizou a dor em grau leve. Além da redução da dor, o presente trabalho conseguiu proporcionar melhor desempenho nas 
atividades das voluntarias, menor comprometimento na realização das atividades associado aos relatos de sensação de relaxamento, 
maior disposição, melhor consciência corporal e autoconfiança nessa nova fase da vida. Conclusão: Obtiveram-se vários efeitos 
positivos com a aplicação do protocolo realizado para estas gestantes. Houve redução da dor e uma melhor percepção/aceitação 
corporal desta fase, puderam vivenciar a gestação sem o incomodo causado pela dor lombopelvica. Novos estudos devem ser 
feitos para replicação do protocolo, com um numero maior da amostra para verificação dos reais efeitos alcançados.  

Palavras-chave: Fisioterapia, Lombalgia Gestacional, Gestantes.
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RESUMO 

Introdução: Para haver equilíbrio, ou controle postural, deve haver controle da posição corporal no espaço, buscando 
estabilidade e orientação espacial. Para que haja manutenção do equilíbrio, dispomos de informações provenientes dos sistemas 
somatossensorial, vestibular e visual, assim como da interação neuromuscular para o melhor funcionamento dessa capacidade 
física. Com o envelhecimento, existem perdas sensório-motoras, as quais geram pior desempenho em atividades que envolvem 
tais sistemas, como, por exemplo, o controle postural estático. Objetivo: Analisar o controle postural em idosas incontinentes, 
na faixa etária de 60 a 80 anos de idade, nas condições de olhos abertos e fechados. Materiais e Métodos: Participaram do es-
tudo 25 idosas incontinentes, com massa de 67,98 ± 14,70 kg, estatura de 1,64 ± 0,09 m e idade de 65,11 ± 4,21 anos. Os dados 
do COP foram obtidos através de uma plataforma de força AMTI OR6-6 1000, na frequência de 100 Hz. Foram realizadas três 
tentativas de cada situação, com um tempo de duração de 30 segundo cada. As variáveis utilizadas no estudo foram: área de 
oscilação (COPárea), velocidade média de oscilação (COPvel), amplitude ântero-posterior (COPap) e amplitude médio-lateral 
(COPml) da oscilação. Estes dados foram filtrados por filtro passa-baixa Butterworth de 4ª ordem, com frequência de corte de 
10 Hz. Para a análise estatística utilizou-se os testes Shapiro-Wilk, teste t de Student e teste de U de Mann-Whitney. O nível de 
significância adotado foi de 5%. Resultados: A variável COPap apresentou diferenças estatísticas nas condições de olhos abertos 
e olhos fechados (p<0,001); o COPml não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre as condições de olhos abertos 
e olhos fechados (p=0,546); o COPvel apresentou diferença entre as condições de olhos abertos e olhos fechados (p<0,001); e 
COPárea não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre as condições de olhos abertos e olhos fechados (p= 0,476) 
no grupo de idosas incontinentes avaliadas. Conclusão: As idosas incontinentes apresentaram maiores amplitudes de oscilação 
ântero-posterior e de velocidade média de oscilação na condição de olhos fechados quando comparados com a situação de olhos 
abertos. Mostrando a importância da visão na manutenção do controle postural nessa fase da vida.

Palavras-chave: Equilíbrio Postural, Incontinência Urinária, Visão Ocular, Idosos.
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RESUMO 

Introdução: Na população brasileira, o segmento etário que mais cresce é o do idoso. E em 2025 o Brasil será a 6ª população 
mais idosa do mundo. E devido ao aumento da população idosa no mundo, busca-se uma melhor compreensão desse fenômeno 
e suas consequências na população. O sobrepeso pode causar desequilíbrio postural nos idosos, devido ao aumento da massa em 
diferentes segmentos causando limitação nas articulações. Sendo a obesidade definida como um acúmulo excessivo de gordura, 
levando ao comprometimento da saúde, estando, inclusive, dentre os fatores associados à incontinência urinária em mulheres. 
Objetivos: Comparar o controle postural de idosas com incontinência urinária, divididas em três grupos conforme o biotipo: peso 
normal, com sobrepeso e obesas na condição de olhos abertos, na faixa etária de 60 a 80 anos de idade. Materiais e Métodos: 
Participaram do estudo 25 idosas incontinentes, com massa de 67,98 ± 14,70 kg, estatura de 1,64 ± 0,09 m e idade de 65,11 ± 4,21 
anos. Os dados do COP foram obtidos através de uma plataforma de força AMTI OR6-6 1000, na frequência de 100 Hz. Foram 
realizadas três tentativas de olhos abertos, com um tempo de duração de 30 segundo cada. As variáveis utilizadas no estudo foram: 
índice de massa corpórea (IMC), área de oscilação (COPárea), velocidade média de oscilação (COPvel), amplitude ântero-posterior 
(COPap)e amplitude médio-lateral (COPml) da oscilação. Estes dados foram filtrados por filtro passa-baixa Butterworth de 4ª 
ordem, com frequência de corte de 10 Hz. Para a análise estatística utilizou-se os testes Shapiro-Wilk, teste de Kruskal Wallis e 
Anova de uma via. O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: A variável IMC apresentou diferenças estatísticas 
entre os grupos de idosas incontinentes com peso normal, idosas incontinentes com sobrepeso e idosas incontinentes obesas (p< 
0.0001). Entretanto todas as variáveis do equilíbrio postural não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos (COPap, p= 0,2795; COPml, p= 0,4917; COPvel, p= 0,2289; COPárea, p= 0,8934). Conclusão: As idosas incontinentes 
não apresentaram modificações no controle postural em função do biótipo: peso normal, com sobrepeso e obesas.  Mostrando que 
no grupo avaliado o biótipo não é fator interveniente no equilíbrio postural, sendo similar entre os grupos.

Palavras-chave: Equilíbrio Postural, Incontinência Urinária, Sobrepeso, Obesidade, Idosos.



 Página - 52

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 7 • Número 4 • OUT/NOV/DEZ 2015

INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES IDOSAS: UM 
INQUÉRITO DOMICILIAR

URINARY INCONTINENCE IN WOMEN ELDERLY : A HOUSEHOLD 
SURVEY

Joane Ribeiro Severo¹, Guilherme Tavares de Arruda², Hedioneia Maria Foletto Pivetta³, Melissa  
Medeiros Braz³.

1-Fisioterapeuta, Mestranda em Ciências do Movimento Humano, Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

2-Acadêmico do Curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS,  
Brasil

3-Professor Adjunto do Curso de Fisioterapia, Departamento de Fisioterapia e Reabilitação,  
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil

RESUMO 

Introdução: A incontinência urinária, ou perda involuntária de urina, tem sua ocorrência aumentada com o avanço da idade, 
pelas modificações funcionais e estruturais no sistema urinário relacionadas ao processo de envelhecimento, principalmente entre 
as mulheres, que sofrem também influências hormonais durante o seu ciclo de vida e o hipoestrogenismo durante o climatério e 
a menopausa. Com o crescimento da população de idosos, estima-se o aumento da ocorrência de IU, o que acaba por repercutir 
em problemas psicossociais nos indivíduos acometidos, afetando sua qualidade de vida.

Objetivo: Investigar a incidência de incontinência urinária em mulheres idosas.
Materiais e Métodos: Estudo observacional realizado com idosos do sexo feminino. Para a coleta de dados, foi utilizado 

o International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF), que é um questionário simples e breve com 
a função de caracterizar a perda de urina em idosos e avaliar a repercussão da incontinência urinária na vida diária. Foi realizado 
um inquérito domiciliar em dois bairros da parte leste de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Os idosos da amostra 
receberam as devidas orientações sobre a pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido como garantia de 
sigilo e anonimato.

Resultados: Foram pesquisadas 43 idosas com idades variando de 60 a 96 anos (71,95 ± 8,33). Destes, 21 (48,84%) re-
feriam possuir perdas urinárias. Dentre as incontinentes: 52,38% relataram perder urina uma vez por semana ou menos, 9,53% 
duas ou três vezes por semana, 14,28% uma vez ao dia, 9,53% diversas vezes ao dia e 14,28%  afirmaram perder urina o tempo 
todo. Sobre a quantidade de urina que o indivíduo pensava perder: 62% afirmaram perder uma pequena quantidade, 19% uma 
quantidade moderada e 19% uma grande quantidade. Em relação às ocasiões em que se perde urina: 14 mulheres afirmaram perder 
antes de chegar ao banheiro, 13 perdem ao tossir ou espirrar, 1 quando está dormindo, 1 quando está praticando atividades físicas, 
2 perdem sem razão óbvia e 2 perdem o tempo todo. Apenas 7 idosas assinalaram mais de uma opção. Os escores do ICIQ-SF 
variaram de 0 a 21 (9,28 ± 5,02) para as mulheres incontinentes, indicando IU de impacto grave. 

Conclusão: Foi alta a prevalência entre as idosas, com impacto grave. Diante disso, ressalta-se a importância do cuidado 
fisioterapêutico a fim de melhorar os sintomas e a repercussão da IU sobre a qualidade de vida destas mulheres.

Palavras-chave: Idosos, incontinência urinária, Inquérito de saúde.
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RESUMO 

Introdução: A Bexiga Hiperativa é definida como uma síndrome clínica caracterizada pela presença de urgência, com ou 
sem urge-incontinência, geralmente acompanhada de frequência e noctúria, desde que na ausência de infecção comprovada ou 
outras patologias óbvias (International Continence Society, 2010). O funcionamento da bexiga urinária depende da interação entre 
o sistema miogênico e neurônico e tais sistemas são a base das duas principais teorias apresentadas para tentar explicar a origem 
da Bexiga Hiperativa (BH), no entanto, os mecanismos envolvidos são complexos e a etiologia e fisiopatologia da BH não estão 
completamente esclarecidas. Alguns estudos têm apontado para uma disfunção do sistema nervoso autônomo, trazendo o foco 
para a teoria neurogênica da origem da BH. Objetivos: Analisar a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) de mulheres com 
Bexiga Hiperativa na situação de repouso. Material e métodos: Trata-se de um estudo transversal, com amostra composta por 
mulheres com diagnóstico de Bexiga Hiperativa, avaliadas através da aplicação de um questionário de identificação geral, pelo 
questionário OAB-V8 e a avaliação do controle autonômico, realizada através da coleta do traçado eletrocardiográfico e posterior 
análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) no domínio do tempo e da frequência. Resultados: Foram incluídas no 
estudo um total de 11 mulheres (53,4 ± 5,8 anos). A média do escore obtido no questionário OAB-V8 foi de 26,45 (± 5,50), a 
VFC demonstrou grande modulação da atividade parassimpática, indicada pela variável HF (nu), que representa o componente 
de alta frequência da VFC, correspondente a 74,5 (66,35 – 77,3), e diminuição do balanço autonômico, demonstrado pela vari-
ável LF/HF 0,34 (0,29 – 0,50). Conclusão: No presente estudo foi possível verificar o aumento da atividade parassimpática de 
mulheres com BH na situação de repouso, o que poderia explicar, em parte, o aumento da frequência urinária dessas mulheres. 
No entanto, esses dados são preliminares, suscitando estudos com maior número amostral e desenhos experimentais que avaliem 
especificamente a relação entre sistema nervoso autonômico e a Bexiga Hiperativa. 

Palavras-chave:Bexiga Urinária Hiperativa, Sistema Nervoso Autônomo, Variabilidade da Frequência Cardíaca.
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RESUMO 

Introdução: A integridade dos músculos do assoalho está relacionada a uma boa função na continência urinária e fecal, 
no suporte dos órgão pélvicos, na função sexual, no parto e na manutenção da postura e estabilização da pelve. Objetivos: Ca-
racterizar funcionalmente as mulheres com disfunções do assoalho pélvico atendidas no Serviço de Fisioterapia Uroginecológica 
da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). Metodologia: Estudo retrospectivo com caráter descritivo e abordagem 
quantitativa que caracterizou clinicamente as mulheres atendidas pelo Serviço Ambulatorial de Fisioterapia da MEAC – através 
do projeto de extensão PROFISM – Projeto Fisioterapia na Saúde da Mulher da Universidade Federal do Ceará. A avaliação foi 
realizada com o toque vaginal bidigital, com o objetivo de observar a contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico 
(MAP) da paciente. A força muscular do assoalho pélvico foi medida por meio do esquema PERFECT (power, endurance, re-
petition, fast, every, contractions, timed) que avalia a condição da musculatura do assoalho pélvico quanto a força, duração da 
contrações, repetições e o número contrações rápidas. Os critérios de exclusão foram mulheres que apresentavam diagnóstico de 
câncer ginecológico e aquelas que apresentavam prontuários e fichas de avaliação fisioterapêutica com informações incompletas. 
Realizada análise descritiva, utilizando médias e desvios-padrão para variáveis contínuas com distribuição normal; e frequências 
e porcentagens para as variáveis categóricas. Dados de 59 mulheres foram considerados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da UFC com parecer de número 703.010. Resultados: A perda urinária aos esforços foi referida por 
42 (95,45%) mulheres, sendo que as principais atividades de perda foram rir, tossir, caminhar, agachar e erguer peso. A média de 
força de contração perineal foi 2,02 (DP±0,85) com 40,82% dos casos classificados com grau 3. Houve correlação da força da 
musculatura do assoalho pélvico com todos os tipos de incontinência urinária, sendo mais frequentes mulheres com incontinência 
urinária de esforço (IUE) que apresentarem força de grau maior que 3 e mulheres com incontinência urinária de urgência (IUU) e 
incontinência urinária mista (IUM) com grau menor que 2 (p=0,0007). Conclusão: A perda urinária aos esforços foi o sintoma mais 
referido dentre as mulheres deste estudo.  Existe associação entre a força do MAP e tipo de incontinência apresentada pela mulher.

Palavras-chave: Assoalho pélvico. Força muscular. Fisioterapia, incontinência urinária.
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RESUMO 

Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma patologia que acomete indivíduos de todas as idades, de prevalência em 
mulheres e que interfere diretamente na qualidade de vida. Vários estudos demonstram a importância dos exercícios de forta-
lecimento do assoalho pélvico no tratamento da IU de esforço.  Os cones vaginais podem ser utilizados no fortalecimento dos 
músculos do assoalho pélvico (MAP), pois proporcionam recrutamento das fibras musculares tipo I e II; melhora da propriocep-
ção e contribui para contrações mais eficazes. A cinesioterapia com cones vaginais (CV) é um tratamento efetivo para disfunção 
da musculatura do assoalho pélvico. Objetivo: Verificar a eficácia da cinesioterapia associada ao cone vaginal num grupo de 
mulheres incontinentes em atendimento individual simultâneo. Materiais e Métodos: Foram selecionadas aleatoriamente quatro 
mulheres, com média de idade 57.5 anos, submetidas à cinesioterapia com cone vaginal, uma vez/semana. O protocolo previu 
uma avaliação inicial, um programa de 16 semanas de intervenção e uma reavaliação. Para o processo de avaliação utilizou-se: 
1) Entrevista semi-estruturada que abordou história pregressa, início dos sintomas, fatores desencadeantes da perda de urina, 
ingesta líquida, hábitos urinários e intestinais; 2) Avaliação subjetiva do assoalho pélvico (AP) por meio de palpação digital; 3) 
Avaliação objetiva do AP com perineômetro (Peritron 9300, Neen Healthcarel, Austrália). Resultados: A análise do pico, média 
de sustentação e duração da contração muscular, demonstrou que houve um incremento de 16.84% no pico de pressão, 28.9% 
na média de sustentação e 7.14% na duração da contração. Na avaliação subjetiva do AP, observou-se uma melhora da força 
muscular em comparação à avaliação inicial. Conclusão: A utilização da cinesioterapia associada ao cone vaginal no grupo em 
estudo mostrou-se eficaz no fortalecimento da musculatura do AP.

Palavras-chave: Incontinência Urinária, Cinesioterapia, Assoalho Pélvico.
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RESUMO 

A musculatura do assoalho pélvico (MAP) tem característica transversal e suporta as vísceras. Tem funções variadas como 
a manutenção da continência urinária e fecal, o suporte dos órgãos abdominais, o auxílio no aumento da pressão intra-abdominal, 
a promoção no suporte na respiração e na estabilização do tronco, além de promover o parto e o intercurso sexual onde suas 
contrações involuntárias são as características principais do orgasmo.  Porém, estudos apontam que 30% das mulheres não con-
seguem exercitar corretamente a musculatura do assoalho pélvico.  Atualmente, a mulher tem procurado os cuidados com mais 
frequência, em busca de soluções para certos problemas que vem a interferir a sua qualidade de vida, que estão relacionados a 
função sexual. Metodologicamente, trata-se de uma revisão bibliográfica com elaboração de um manual prático educativo.  O 
manual foi elaborado a partir de levantamento de dados através de uma leitura criteriosa sobre o tema. Os resultados foram inter-
pretados e foi realizado uma seleção dos principais exercícios relacionados com o alongamento e fortalecimento da musculatura 
do assoalho pélvico. O manual foi elaborado com características de ser prático, educativo e de fácil entendimento com ilustra-
ções e linguagem de fácil acesso. O manual de cinesioterapia é de extrema importância para a prevenção de disfunções sexuais 
e enfoca a satisfação sexual. Conclui-se que a atuação do fisioterapeuta na reeducação perineal do assoalho pélvico, tem como 
finalidade melhorar a força de contração das fibras musculares, promover a reeducação abdominal e um rearranjo estático lombo 
pélvico através do desenvolvimento de exercícios, aplicação de aparelhos e técnicas. Não existe na literatura uma padronização 
de qual é a força muscular do assoalho pélvico normal para mulheres em determinadas faixas etária, mas os estudos apontam 
que a reeducação da musculatura do assoalho pélvico torna-se necessária com finalidade preventiva ou até mesmo curativa da 
patologia, além de melhorar a função sexual.  

Palavras-chaves: Assoalho pélvico, Sexualidade, Cinesioterapia.
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RESUMO 

A mulher passa por várias fases durante seu ciclo de vida, sendo muitas vezes, vivenciada por dificuldades e insatisfações 
no âmbito sexual as quais tendem a repercutir na sua qualidade de vida sexual. A escassez de conhecimento sobre a própria se-
xualidade, sobre a fisiologia da resposta sexual, problemas pessoais e os conflitos conjugais são capazes de desencadear sérios 
problemas emocionais nas mulheres e conseqüentemente alterar a sua resposta sexual. O estudo objetiva avaliar o padrão de 
desempenho sexual feminino e sua relação com a qualidade de vida sexual. Trata-se de um estudo descritivo, analítico e explora-
tório,  com abordagem quantitativa cuja  amostra foi composta por 50 mulheres sexualmente ativas acadêmicas de uma faculdade 
de ensino superior no município de João Pessoa, as quais participaram voluntariamente do estudo e tiveram relação sexual nos 
últimos seis meses. A coleta de dados ocorreu no período de maio a junho de 2014 e foi utilizado um  questionário de avaliação da 
qualidade de vida sexual feminina (QS-F), a qual avalia o desejo e interesse sexual, preliminares, excitação da mulher e sintonia 
com o parceiro, conforto na relação sexual, orgasmo e satisfação sexual. Observou-se que 54% da amostra tem idade entre 20 
e 30 anos, sendo em sua maioria com tempo de vida sexual entre 2 e 5 anos (36%). O resultado da avaliação, de acordo com o 
padrão de desempenho sexual, aponta que 38% têm desempenho sexual bom a excelente, 48% regular a bom, 10% desfavorável 
a regular e 4% de ruim a desfavorável. Espera-se que o estudo subsidie profissionais envolvidos com a problemática, intervindo 
na melhora da qualidade de vida sexual. A sexualidade é um processo amplo e muitas vezes complexo. Projeta-se no corpo todo, 
não se limitando aos órgãos sexuais ou ao ato sexual, mas também abordando amplamente o complexo biopsicosociocultural da 
função sexual humana que depende de nossa cultura a qual diferencia a sexualidade masculina da feminina.

Palavras-chave: Qualidade de vida. Sexualidade. Desempenho sexual. 
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RESUMO 

Estima-se que 40 a 45% das mulheres têm alguma queixa de disfunção sexual. A disfunção sexual na mulher é definida 
como qualquer desordem relacionada ao desejo sexual, excitabilidade, orgasmo e ou dor sexual que resulta em sofrimento pessoal 
e pode ter impacto na qualidade de vida. Atualmente é mais reconhecida a importância da saúde sexual para a longevidade das 
relações afetivas e como parte da saúde global e bem-estar do indivíduo. Independente do gênero, o aspecto prazeroso do sexo 
tem demonstrado maior importância do que a sua finalidade reprodutiva. Assim, o objetivo do estudo é investigar a prevalência de 
disfunções sexuais em mulheres sexualmente ativas. Trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa. 
A população foi constituída por estudantes do curso de fisioterapia das Faculdades ASPER do sexo feminino sexualmente ativas. 
A amostra foi aleatória e composta por 50 mulheres, que concordaram em participar da pesquisa, e aceitaram assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Foi utilizado como instrumento de avaliação um questionário elaborado pela autora da pesquisa 
com base no Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F) elaborado por Abdo (2006) na pesquisa realizada por Morais; Carva-
lho, (2010) e Kaplan, H. S. (1999), com questões que incluem dados pessoais, rotina sexual, saúde e conscientização corporal, 
dispareunias, anorgasmias, vaginismo e desejo sexual. De acordo com os resultados, a faixa etária da amostra foi entre 18 e 40 
anos sendo 82% entre 18 e 30 anos e 18% entre 31 e 40 anos.  Verificou-se que a amostra foi constituída por 34% casadas, 30% 
solteiras, 10% viúvas e 6% divorciadas. Em relação a raça, 48% brancas, 32%  negras e 20% amarelas. Em relação ao tipo de 
relacionamento, 28% relataram ter relacionamento entre 4 e 7 anos, 22% mais de 7 anos, 20% entre 1 e 3 anos e 14% menos de 
1 ano.  Todas as pesquisadas apresentaram ao menos um dos problemas de desejo sexual A prevalência de falta de pensamentos 
eróticos e hipoatividade do desejo mostraram-se mais prevalentes. A prevalência da disfunção de orgasmo vaginal e clitoriano 
juntos foi de 18% sendo chamado de anorgasmia primária, quando a mulher nunca experimentou o orgasmo. Apenas 24% das 
pesquisadas  se sentiam sempre satisfeitas nas relações sexuais. Conclui-se que a satisfação sexual é um dos fatores psicológicos 
mais avaliados na área das disfunções sexuais. Contudo, trata-se de um tema ainda pouco discutido porém mulheres da sociedade 
atual estão cada vez mais exigentes e interessadas em resolver ou conhecer a função sexual para melhorar sua satisfação, prevenir 
e tratar as disfunções sexuais para ter uma melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Disfunção sexual, Sexualidade, Resposta sexual.
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RESUMO 

Introdução: A Incontinência urinária (IU) é muitas vezes  erroneamente interpretada como parte natural do envelhecimento.  
Alterações  que  comprometem o  convívio social, como  vergonha, depressão e isolamento,  frequentemente fazem parte do quadro 
clínico,  causando grandes transtornos aos pacientes e  familiares. Objetivo: Identificar a prevalência de incontinência  urinária 
em  idosas participantes da Universidade Aberta da Terceira Idade, bem como traçar o perfil da população que apresenta sintomas 
urinários e o impacto na sua qualidade de vida. Método: Estudo transversal, onde participaram mulheres com idade superior a 60  
anos. Foram incluídas 28 idosas com idade entre 60 e 78 anos; naa primeira fase da pesquisa, foi aplicado o primeiro questionário, 
com 11 questões, afim de  verificar os  sintomas urinários além de informações   sobre menarca e  menopausa,. Nas idosas que 
responderam “sim” entre a 5ª e a 8ª pergunta, foi  aplicado o segundo questionário - King’s Health -  para verificar a qualidade de 
vida de mulheres com incontinência rinária, que contém perguntas sobre a limitação no desempenho de tarefas, limitação física  
e social, relações pessoais, emoções, sono e energia destas mulheres que convivem com o problema. Resultados: A média de 
idade das pacientes foi de 66 anos; 43% apresentavam perda urinária; o tempo dos sintomas variou em média em 9,6 anos;75 
% apresentavam noctúria e 43% faziam uso de protetor higiênico.   Os resultados também mostraram um impacto significativo 
na qualidade de vida das pacientes esse  impacto  foi mais marcante nos domínios medidas de gravidade, seguido de impacto da 
IU, percepção geral da saúde e sono/energia. Conclusão: Neste estudo, os principais sintomas encontrados foram a polaciúria, a 
noctúria, a urgência miccional e a perda urinária aos esforços. Os sintomas apresentados eram mais evidenciados em participantes 
multíparas, com história prévia de cirurgia ginecológica, porém não houve evidências de que o parto normal foi desencadeante 
destes sintomas.O impacto dos sintomas na qualidade de vida das participantes foi bastante significativo .

Palavras-chave: Idoso; Qualidade de vida; Incontinência urinária; Fisioterapia; Uroginecologia.
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RESUMO 

Introdução:  A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define a Incontinência Urinária (IU), como qualquer perda 
involuntária de urina. A IU é classificada em Incontinência Urinária de Esforço (IUE )a perda de urina ao esforço como no espirro 
ou na tosse, Incontinência Urinária de Urgência (IUU) é a  perda involuntária de urina associada ou imediatamente precedida 
por urgência miccional e Incontinência Urinária Mista (IUM),que é a associação de ambas citadas anteriormente (Feldner, et al; 
2005; Nazário et al, 2009). A IU é prevalente em adultos e de duas a quatro vezes mais comuns em mulheres do que em homens. 
Sua incidência aumenta linearmente com a idade, podendo ser considerada como uma síndrome geriátrica, devido à alta preva-
lência e ao impacto negativo na qualidade de vida do idoso (Melo et al, 2012). Objetivo: Avaliar os resultados após um ano do 
término do protocolo de Fisioterapia Pélvica em mulheres com Incontinência Urinaria de Esforço e Incontinência Urinaria Mista 
atendidas pelo serviço de fisioterapia do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Silva - Vila Nova Cacho-
eirinha. Método: Foram avaliadas 29 pacientes com incontinência urinária ,através da ficha de avaliação da fisioterapia pélvica, 
teste manual da musculatura do assoalho pélvico e o diário miccional. O estudo analisou os dados, da literatura e das avaliações 
das pacientes com IUE e IUM atendidas no serviço hospitalar, contribuindo para avaliar a efetividade terapêutica da Fisioterapia 
Pélvica, possibilitando o aprimoramento do protocolo utilizado no serviço e beneficiando as pesquisas cientificas realizada nesta 
área da Fisioterapia. Resultados: Os resultados obtidos desta pesquisa  mostraram que parte da amostra ainda apresentava como 
queixa principal a  perda urinária (62,1%); Foi observado uma predominância em relação aos casos de IUE(41,4%) comparado 
as IUM (37,9%) e IUU(13,8%). Historia miccional: 48,3% das pacientes ainda realizavam troca de forro em algum momento do 
dia; 55,2% ainda relataram episódios de perda antes de chegar  ao banheiro. Conclusão: Concluímos através dos dados analisados 
que as pacientes melhoraram o grau de força muscular do assoalho pélvico, porém, houve um predomínio de pacientes que ainda 
relatam a perda de urina, pois as orientações após o tratamento não foram seguidas.

Palavras-chave: Incontinência, perda, urina, qualidade de vida, fisioterapia. 
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RESUMO 

Introdução: A educação em saúde objetiva possibilitar ao Homem a mudança nos seus hábitos de saúde, apoiando na 
conquista de sua autonomia, constituindo-se de ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-
-doença, incluindo fatores de risco e proteção à saúde. O Projeto de Extensão em Fisioterapia na Saúde da Mulher (PROFISM) 
da Universidade Federal do Ceará tem o objetivo de promover atendimento a mulheres com disfunções do assoalho pélvico 
através de estratégias promotoras de saúde e terapêuticas. Objetivo: Descrever as atividades de educação em saúde oferecidas às 
mulheres com incontinência urinária atendidas pelo PROFISM. Materiais e Métodos: Relato de experiência, descritivo, quali-
tativo alusivo às atividades de educação em saúde desenvolvidas no período de setembro a outubro de 2014. As atividades foram 
divididas em 04 encontros com duração de 15 a 20 minutos, uma vez por semana, em grupo de 05 participantes, antes do grupo 
de treinamento da musculatura do assoalho pélvico (MAP). Descrição das atividades: No primeiro encontro o tema estabelecido 
foi “Anatomia e função da MAP” onde foi explicado “O que é o assoalho pélvico?”, “Quais as estruturas fazem parte?” e “Quais 
as funções do assoalho pélvico?” com auxílio de imagens. O segundo encontro sobre o tema “Tipos de incontinência urinária” foi 
apresentado a diferença entre os termos continência e incontinência e suas relações com a MAP, principais tipos de incontinência 
urinária, prevalência entre os sexos, impacto social e psicológico com o auxílio de uma simulação teatral. No terceiro encontro 
foi abordado “A importância do treinamento da MAP” mostrando a “função”, “por que essa musculatura enfraquece?”, “como 
posso tratar?”, “como posso prevenir?” com o auxílio de fichas de papel e um quadro branco. No quarto e último encontro foi 
explanado os “Bons hábitos contra a perda involuntária de urina” através de imagens que retratavam os bons e maus hábitos.  
Ao término de cada atividade era destinado um momento para as integrantes tirarem dúvidas e trocarem suas experiências. Re-
sultados: As participantes interagiram satisfatoriamente nas atividades e mostraram-se interessadas para contribuir e absorver 
os conhecimentos repassados, por conseguinte, demonstraram maior conscientização sobre sua situação em saúde, interesse em 
adaptar seus hábitos de vida para essa nova condição, menor número de faltas nos encontros consecutivos e melhora das relações 
interpessoais e terapeuta-paciente. Conclusão: As atividades de educação em saúde constituíram uma ferramenta para auxiliar 
o tratamento de incontinência urinária das mulheres atendidas pelo projeto, proporcionando autonomia para tomada de decisão 
sobre os cuidados com sua saúde e maior adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Educação em saúde, saúde da Mulher., diafragma da Pelve. incontinência urinária.
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RESUMO 

Introdução: As disfunções do assoalho pélvico (DAP) feminino incluem a incontinência urinária, incontinência anal e fecal, 
prolapsos de órgãos pélvicos, dor pélvica crônica e disfunções sexuais. A fisioterapia é o tratamento de primeira escolha nas DAP, 
e vem ganhando reconhecimento pelo baixo custo,poucos efeitos colaterais e eficácia comprovada. Objetivos: Caracterizar clini-
camente as mulheres com disfunções do assoalho pélvico atendidas no Serviço de Fisioterapia Uroginecológica da Maternidade 
Escola Assis Chateaubriand (MEAC). Metodologia: Estudo retrospectivo com caráter descritivo e abordagem quantitativa que 
caracterizou clinicamente as mulheres atendidas pelo Serviço Ambulatorial de Fisioterapia da MEAC – UFC através do projeto de 
extensão PROFISM – Projeto Fisioterapia na Saúde da Mulher da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFC  com parecer de número 703.010. Por meio dos prontuários e fichas de avaliação 
fisioterapêutica os seguintes dados foram levantados: dados sociodemográficos (idade, estado civil e profissão, escolaridade, peso 
e altura); a queixa principal, histórico ginecológico e reprodutivo; dados quantos aofluxo urinário e sintomas ede esvaziamento e 
enchimento vesical; condições do sistema intestinal, hábitos alimentares e de ingesta hídrica, fumo, ingestão de bebida alcoólica 
e realização de atividades físicas. Os critérios de exclusão foram mulheres que apresentavam diagnóstico de câncer ginecológico 
e aquelas que apresentavam prontuários e fichas de avaliação fisioterapêutica com informações incompletas. Realizada análise 
descritiva, utilizando médias e desvios-padrão para variáveis contínuas com distribuição normal; e frequências e porcentagens para 
as variáveis categóricas. Resultados: Dados de 59 mulheres foram considerados. A maior parte das mulheres se declarou casada 
ou mora com companheiro (60,37%), com média de idade de 54,17 (DP±10,46) anos, 57,78% com vida sexual ativa e com índice 
de massa corporal (IMC) média de 29,52 (DP±5,55) kg/m². Observou-se que 39 (66,10%) apresentavam incontinência urinária, 
32 (54,23%) prolapsos de órgãos pélvicos, 18 (43,91%) de incontinência fecal e anal, 15 (25,42%) tinham disfunções sexuais. 
O número de gestações e o maior peso do recém-nascido foram os fatores de risco mais significantes quando relacionados com 
as disfunções mais frequentes entre as mulheres da amostra. Conclusão: A maior parte das mulheres apresenta incontinência 
urinária como a principal disfunção do assoalho pélvico e que o número de gestações e o maior peso do recém-nascido são fatores 
de risco relevantes quanto às disfunções do assoalho pélvico.

Palavras-chave: Diafragma da Pelve. Perfil de saúde. Fisioterapia, incontinência urinária.
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FUNÇÃO ANAL DE PACIENTES COM CANCÊR 
COLORRETAL ÁPOS RADIOTERAPIA: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
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PY COLORECTAL CANCER: A LITERATURE REVIEW
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RESUMO 

Introdução: O câncer colorretal abrange tumores que acometem um seguimento do intestino grosso (cólon) e o reto. É tra-
tável e na maioria dos casos curável, quando detectável precocemente, antes de se espalhar para outros órgãos. O câncer colorretal 
é tratado cirurgicamente, com quimioterapia e radioterapia, trazendo aos pacientes reações adversas como fadiga e radiotermite. 
No câncer colorretal ocorre principalmente a estenose retal e a incontinência anal. Objetivos: Identificar as disfunções anais em 
pacientes com câncer colorretal após radioterapia. Materiais e Métodos: Para este objetivo a coleta de informações foi realizada 
nas seguintes bases de dados: LILACS, MEDLINE, PUBMED, SCIENCE DIRECT, SCIELO e referências bibliográficas dis-
poníveis na Biblioteca da Universidade da Amazônia (Unama) e Universidade do Estado do Pará (UEPA), no período de agosto 
a novembro de 2012. Os descritores utilizados foram: efeitos adversos, disfunções do assoalho pélvico, radioterapia, câncer 
colorretal. Resultados: Foram encontrados 1.907 artigos desses 812 foram excluídos por abordarem outros tratamentos como 
cirúrgico, quimioterápico e/ou medicamentoso, 490 foram excluídos por não abordarem sintomas adversos da radioterapia, 365 
artigos abordavam outros tipos de câncer, 182 que abordavam o câncer associado a outra patologia, 24 não se enquadraram no 
critério de inclusão quanto ao idioma e 25 artigos tinham sua data de publicação inferior ao ano 2000. Portanto restaram 9 artigos 
plausíveis de discussão. Conclusão: A revisão de literatura observou que a radioterapia no tratamento de câncer colorretal ocasiona 
danos nos tecidos adjacentes ao tumor, além de distúrbios gastrointestinais e disfunções no assoalho pélvico. Dentre os principais 
distúrbios avaliados a incontinência fecal é a disfunção que acarreta grandes prejuízos na qualidade de vida.

Palavras-chave: Assoalho pélvico, Efeitos adversos, Radioterapia e Câncer colorretal.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA FUNÇÃO SEXUAL EM 
MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA QUE FAZEM TERAPIA 
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RESUMO 

Introdução: O climatério é um período determinado por intensas oscilações hormonais, ocasionando diversos sintomas 
podendo interferir na resposta sexual, a reposição hormonal é um dos tratamentos que podem determinar uma boa reposta sexual 
em mulheres na pós-menopausa. Objetivo: foi avaliar e comparar o índice de função sexual em mulheres na pós-menopausa 
que fazem terapia de reposição hormonal (TRH). Método: Os dados foram coletados em 156 mulheres entre 51 e 70 anos, na 
pós-menopausa que estivessem ou não fazendo uso de terapia de reposição hormonal por estradiol, os instrumentos utilizados 
foram o Female Sexual Function Index (FSFI) e outro de questões socioeconômicas. Resultados: O escore do FSFI geral na pós-
-menopausa foi de 25.86, 48,8% das mulheres encontram-se com escore geral abaixo de 26, o escore do desejo e excitação foram 
os mais baixos em toda a amostra.Os domínios específicos e o escore geral do FSFI não diferiram estatisticamente se a mulher 
fazia ou não terapia de reposição hormonal, Desejo (p = 0,253), Excitação (p = 0,742), Lubrificação (p = 0,518), Orgasmo (p = 
0,737), Satisfação (p = 0,786), Dor (p = 0,852) e FSFI (p = 0,665). Conclusão: Conforme os parâmetros de corte pra disfunção 
sexual estabelecido pela literatura, ocorreu um declínio da função sexual na pós-menopausa na amostra pesquisada. Mulheres 
na Pós-menopausa que faziam uso de TRH apresentaram escores geral de função sexual maiores que aquelas que não fazem, 
contudo, essas diferenças não foram significativas para a resposta sexual.

Palavras-chave: Terapia de reposição hormonal, Função sexual, pós-menopausa.
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RESUMO 

Introdução: A maioria das mulheres sofre algum tipo de trauma perineal no parto, em razão de lacerações perineais es-
pontâneas ou de episiotomia. Dentre os riscos e prejuízos da episiotomia estão a dor intensa, a perda sanguínea, incontinência 
urinária e fecal, dispareunia, piora da função sexual e aumento da taxa de infecção e problemas na cicatrização, além de não 
prevenir lacerações graves de terceiro e quarto graus. Devido à falta de evidências científicas de seus benefícios as altas taxas de 
episiotomia tem sido motivo de preocupação e de realização de estudos em busca do seu real efeito sobre a integridade perineal 
e saúde materna. Objetivo: Identificar a eficácia de recursos não-cirúrgicos na manutenção da integridade do assoalho pélvico 
pela diminuição de lacerações perineais espontâneas no parto normal. Materiais e Metodologia: Revisão sistemática seguindo 
o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). As bases de dados pesquisadas 
foram Pubmed, Cochrane e Science Direct, pesquisando artigos em inglês. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada 
segundo a Escala de PEDro. A análise crítica foi feita por dois avaliadores de forma independente, e um terceiro avaliador foi 
consultado na persistência de discordâncias. Resultados: A primeira análise resultou em 10 artigos. Após a aplicação dos critérios 
de inclusão, exclusão e análise crítica, foram selecionados 5 ensaios clínicos controlados de alta qualidade metodológica. Dos 
5 estudos incluídos, 3 avaliaram a eficácia da técnica de massagem perineal durante o segundo estágio do trabalho de parto, um 
o treinamento da musculatura do assoalho pélvico com o dispositivo EPI-NO®, e um a técnica de automassagem perineal pré-
-natal diária. Conclusão: Considerando os trabalhos analisados nesta revisão pode-se inferir que o uso do dispositivo Epi-No® 
apresenta maior efeito protetor no assoalho pélvico que as outras técnicas estudadas. Se faz necessário a continuidade de estudos 
a fim de se chegar a resultados mais concretos sobre os métodos mais efetivos na prevenção do trauma perineal no parto vaginal 
tendo em vista as grandes intercorrências e prejuízos que o mesmo apresenta à saúde da mulher.

Palavras-chaves: Obstetrícia, Ginecologia, Episiotomia, Prevenção, Gravidez, Tratamento.
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RESUMO 

Introdução: O tratamento inicial da incontinência urinária de esforço (IUE) é a fisioterapia específica através do treina-
mento da musculatura de assoalho pélvico (TMAP), mas a cirurgia do tipo sling transobturatório (TOT) é bastante realizada por 
ser considerado tratamento de escolha para as pacientes que são incomodadas por sintomas persistentes, e que não realizaram 
tratamento fisioterapêutico. Objetivos: Comparar e avaliar se o TMAP versus cirurgia TOT favorecem e/ou melhoram a qualidade 
de vida (QV) e a função sexual (FS) de mulheres, através da melhora subjetiva da IUE. Método: O ensaio clínico prospectivo, 
foi realizado com 30 mulheres submetidas ao TMAP e 30 submetidas ao TOT. Todas preencheram o questionário de qualidade 
de vida (IQoL) e de função sexual – Índice de função sexual feminina (FSFI) antes do tratamento e após 10 sessões de TMAP e 4 
meses após TOT. Resultados: Houve melhora significativa da QV no grupo TMAP e TOT sem diferença entre grupos (p=0,548). 
A melhora da FS global foi significativa no grupo TMAP (p < 0,000) enquanto que no TOT não houve melhora na FS global 
(p = 0,191). Na análise dos seis domínios do FSFI (desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor) houve melhora 
significativa em todos os domínios no grupo de TMAP e no grupo TOT houve diferença estatisticamente significativa apenas no 
desejo. Não houve associação das variáveis descritivas com os resultados da QV e FS após o tratamento nos dois grupos estuda-
dos. Conclusão: O TMAP é uma opção para melhorar a FS e QV de mulheres com IUE, enquanto que o TOT também é indicado 
para melhorar QV e desejo sexual dessas mulheres.

Palavras-chave: Slings suburetrais, diafragma pélvico, incontinência urinária por estresse, sexualidade e qualidade de vida.
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RESUMO 

A incontinência urinária (IU) é caracterizada por qualquer perda involuntária da urina por mínimo de esforços físico que 
seja. Essa disfunção tem afetado cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, embora essa patologia atinja principalmente o 
sexo feminino, ela pode apresentar-se em ambos os sexos e em diferentes idades.  O entendimento errado de que a IU é um pro-
cesso “normal” decorrente do estado de envelhecimento natural, faz com que muitas pessoas deixem de procurar auxilio medico 
e tratamento específico, levando essas pessoas a uma serie de transtornos, inclusive de ordem psicológica. Entre os métodos 
terapêuticos que mais se sobressaíram nos últimos anos esta a assistência da fisioterapia. Desta forma, o nosso estudo tem como 
objetivo identificar o papel do fisioterapeuta no tratamento da Incontinência Urinária. Quanto à metodologia, trata-se de um estu-
do de revisão integrativa, de caráter descritivo e abordagem qualitativa. Todo o levantamento bibliográfico ocorreu nas bases de 
dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e em suas bases indexadas. Selecionamos apenas trabalhos publicados em periódicos 
nacionais no período de 2002 a 2014, que estivessem disponíveis em língua portuguesa e que abordassem alguma competência da 
fisioterapia na IU. No total, utilizamos doze trabalhos científicos que serviram como base para a produção do estudo. Para facilitar 
a investigação os trabalhos foram distribuídos em uma tabela que segue o corpo do estudo segundo autores, título do trabalho, 
tipo de pesquisa e amostra, objetivos, revista e ano de publicação. O tratamento fisioterapêutico tem como principal objetivo 
promover o fortalecimento muscular através de contrações voluntárias que promovem a reeducação da musculatura do assoalho 
pélvico e períneo que resulta em melhoras do tônus muscular e resistência uretral juntamente com os demais músculos. Podemos 
concluir a partir das evidencias encontradas que a fisioterapia possui relevante papel no tratamento de IU, reduzindo ou até mesmo 
eliminando essa perda involuntária de urina. Entre as principais ações no tratamento da IU, esta o uso da cinesioterapia e outras 
técnicas específicas, tais como o uso dos cones vaginais e/ou do biofeedback que promovem a conscientização e o treinamento 
da musculatura do assoalho pélvico, sendo essas ações de enorme impacto positivo para a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras- chave: Incontinência Urinaria; Fisioterapia; qualidade de vida. 
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RESUMO 

Introdução: No período decorrente do parto, também chamado de puepéio, as mulheres experimentam diferentes problemas 
que podem trazer alterações físicas, emocionais e sociais afetando as necessidades sexuais da mulher. O puerpério é dividido em três 
estágios: imediato, tardio e remoto. Objetivo: Verificar se os fatores obstétricos e ginecológicos, como o tipo de parto, paridade, 
amamentação e uso de contraceptivo oral podem afetar a função sexual de mulheres no puerpério remoto. Materiais e Método: 
Foram pesquisadas192 mulheres no período de dois a seis meses após o parto na faixa etária de 18 a 43 anos responderam a um 
questionário socioeconômico e o questionário Female Sexual Function Index (FSFI) para avaliar a função sexual. Resultados: 
Não foi encontrada diferença significativa na função sexual entre mulheres que tiveram parto normal e cesariana (p=0,23,NS) 
que faziam ou não uso de contraceptivo hormonal (P=0,33, NS), e entre mulheres multíparas e primíparas (p=0,44, NS). O úni-
co resultado significativo foi em relação à amamentação, mostrando que as mulheres que estavam amamentando apresentaram 
pior índice de função sexual do que mulheres que não estavam amamentando (U=2754, 000, p=0,018, r= -0,170).Conclusão: A 
amamentação foi o único fator que influenciou a função sexual de mulheres no puerpério remoto. Essa influencia negativa pode 
estar relacionada com o desgaste físico e modulação hormonal provocada pela amamentação que podem ter um efeito negativo 
sobre a função sexual dessas mulheres.

 Palavras-chave: Função sexual, puerpério e fatores obstétricos e ginecológicos.
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RESUMO 

Introdução. International Continence Society (ICS) define a Incontinência Urinária (IU) como a queixa de qualquer perda 
involuntária de urina. Atualmente, a IU é considerada um problema de saúde comum entre as mulheres e determina repercussões 
negativas em suas vidas. Dentre os métodos de tratamento conservadores a fisioterapia se destaca, dispondo de vários técnicas que 
favorecem a função e contração muscular consciente dos músculos do assoalho pélvico (MAP). Objetivo. Mensurar e comparar 
a força dos MAP no pré e pós-tratamento fisioterapêutico com biofeedback manométrico (BM) e método pilates (MP). Mate-
riais e Métodos. O estudo foi realizado durante o período de abril à agosto de 2014 na Clínica de Fisioterapia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste. A amostra foi constituída por 14 mulheres com queixa de perda involuntária de urina. 
Os critérios de inclusão selecionados foram: apresentar IU, início dos sintomas há pelo menos dois anos, ausência de prolapsos 
de órgãos pélvicos graves, estar no período da menopausa, ter disponibilidade para participar do tratamento e assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Como critérios de exclusão: ter realizado cirurgia há menos de 5 anos e qualquer tratamento 
fisioterapêutico para incontinência, estar em período reprodutivo, apresentar acometimento neurológico, ser tabagista, apresentar 
quadro de infecção vaginal e não comparecer às sessões de tratamento por duas vezes consecutivas. Após a seleção da amostra, as 
voluntárias responderam um questionário para coleta de dados pessoais e dos sintomas de IU e foram submetidas, individualmente, 
a uma avaliação clínica através de exame físico e mensuração dos potenciais de ação dos MAP com o perineômetro de pressão da 
marca Quark, modelo Perina® 996-2.  A amostra foi então, aleatoriamente, dividida em dois grupos de tratamento: grupo BM, no 
qual as paciente eram atendidas individualmente e executavam um protocolo de contrações rápidas e mantidas com perineômetro 
pressórico, e o grupo MP, no qual era aplicado um protocolo composto por exercícios do método pilates. Os atendimentos foram 
realizados duas vezes por semana durante onze semanas. Após o término das sessões, as pacientes foram reavaliadas. Para análise 
dos dados foram utilizados métodos estatísticos apropriados à natureza dos dados utilizando-se p-valor da significância dos testes 
(p < 0,05).  Resultados. Na análise dos resultados das contrações rápidas e mantidas do pré e pós-tratamento dos dois métodos, 
observou-se melhora significativa pós-tratamento somente nas contrações rápidas do BM (p = 0.023). Comparando-se os dois 
grupos do estudo não foram observadas diferenças significativas entre as médias pós-tratamento das contrações rápidas (p=0.639) 
e mantidas (p=0.461). Conclusão. O BM apresenta melhora significativa na força das contrações rápidas, porém, comparando-se 
os dois grupos, não foram observadas diferenças significativas entre as médias pós-tratamento das contrações rápidas e mantidas.

Palavras-chave: Qualidade de vida, Incontinência Urinária, Modalidades de Fisioterapia.
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RESUMO 

Introdução: Durante a gravidez o corpo da mulher passa por uma série de adaptações dentre elas o estiramento da mus-
culatura abdominal, chamado de diástase do músculo reto abdominal (DMRA), que é indispensável para permitir o crescimento 
uterino, além disso, durante a fase de expulsão no parto vaginal mais sobrecarga é imposta a esta musculatura já fragilizada. Quando 
excessiva a DMRA pode comprometer a integridade e a resistência funcional da parede abdominal, predispondo a dores em região 
lombar e instabilidade pélvica. Objetivo: Verificar a relação entre a incidência de DMRA pós parto vaginal e o encaminhamento 
para tratamento fisioterapêutico. Materiais e Métodos: Foram selecionadas e avaliadas puérperas no segundo dia de pós parto 
vaginal na maternidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná as quais cumpriam os critérios de inclusão do estudo. 
Dados obstétricos e clínicos foram coletados a partir dos prontuários de pacientes. A avaliação da DMRA foi realizada através 
de um paquímetro posicionado 4,5 cm acima e 4,5 cm abaixo da cicatriz umbilical com a paciente em decúbito dorsal durante 
flexão anterior de tronco. Foi considerada como DMRA medidas iguais ou maiores que 3 centímetros de acordo com os critérios 
de Noble que adota como patológica a DMRA acima de 3cm. Resultados: No período do estudo foram avaliadas 203 puérperas 
com idade média de 24,67 (±6,57) anos. 69,45% da amostra apresentaram DMRA maior que 3 cm. Nenhuma puérpera foi enca-
minhada para tratamento fisioterapêutico. Conclusão: Apesar de, a DMRA apresentar elevada incidência em puérperas de parto 
vaginal, e ter relação com disfunções diversas, o encaminhamento destas pacientes para tratamento fisioterapêutico não é comum.

Palavras-chave: Diástase Do Músculo Reto Abdominal, Gravidez, Puerpério, Fisioterapia.
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A FISIOTERAPIA NA INTERVENÇÃO DA DISPAREUNIA PÓS 
EPISIOTOMÍA COM CAUSA PSICOGÊNICA ASSOCIADA

PHYSICAL THERAPY IN THE INTERVENTION DYSPAREUNIA EPI-
SIOTOMY POST WITH CAUSE PSYCHOGENIC ASSOCIATED

Giulliana Gonçalez Faria Geraldo  
Acadêmica da Universidade Europeia de Madrid – UEM – Villaviciosa de Odon – Madrid –  
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RESUMO 

A episiotomía é uma das principais causas da dispareunia, devido a má cicatrização cirúrgica na região perineal. Além 
disso, o próprio momento do parto ou a dispareunia em si, pode oferecer a mulher uma série de causas psicogênicas como medo, 
frustração ou insegurança. Sendo assim, a proposta do trabalho é comparar três alternativas de tratamento. Sendo elas: um grupo 
controle que receba palestras semanais, um grupo de intervenções que receba relaxamento corporal e exercícios perineais, e um 
outro grupo de intervenções que receba tratamento de radiofrequencia perineal. Os dois grupos de intervenções citados recebe-
rão atendimento fisioterapeutico duas vezes na semana e também atendimento psicológico para o suporte emocional. O objetivo 
principal é estudar qual é a melhor abordagem para o tratamento da mulher com dispareunia pós episiotomía com alguma causa 
psicogênica associada. Os materiais utilizados serão o aparelho de radiofrequência para tratamento de 20 minutos com 448Khz 
de frequencia em modo capacitivo e térmico baixo, onde há uma bioestimulação com aumento de vascularização e hiperativação 
tecidual além do efeito anti álgico por se tratar de uma terapia endógena que aumenta o consumo de oxigênio, aumentando assim 
a produção de ATP. Uma bola suíça para exercícios de consciencia perineal e corporal. Luvas esterilizadas e lubrificante para 
massagem perineal. Creme de massagem para relaxamento corporal. A mostra contará com 30 mulheres, divididas em 3 grupos. 
Elas terão entre 20 e 30 anos, primíparas, que sofreram a episiotomía, que façam uso de pilula anticonceptiva, tenham dor du-
rante a relação sexual e uma causa psicogênica associada. O desenho do estudo é um estudo clínico aleatorizado, analítico, com 
avaliações a serem realizadas a curto, médio e longo prazo. As variavéis dependentes a serem utilizadas serão os testes aplicados: 
FSFI, Questionario de dor Mc Gill, Oxford e EVA. O cronograma constará de 15 semanas. Para que realizemos uma palestra para 
mulheres, entreguemos um questionário a ser respondido e a partir de então analisado para verificar as características das mulheres 
em relação ao critério de inclusão em nosso trabalho de intervenção. Logo, começaremos com as avaliações e intervenções, o que 
durará nove semanas. Nos restando assim, 2 semanas para reunião de dados e comparação estatística entre os resultados.  Após as 
15 semanas planejadas obteremos a hipótese que guia o trabalho: nula, alternativa e conceitual. Teremos através dos cálculos de 
moda, média e mediana realizados em cada grupo e entre os grupos o melhor tratamento oferecido em relação ao grupo controle: 
relaxamento corporal com exercícios perineais ou radiofrequencia perineal.

Palavras-chave: Dispareunia, Ondas De Rádio, Saúde Da Mulher, Sexualidade, Relaxamento.
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EFFECT OF WHOLE BODY VIBRATION GENERATED IN PLA-
TFORM SWING / VIBRATING THE CONSISTENCY OF THE RATS 

WISTAR FECES

Eliane de Oliveira Guedes de Aguiar1 Eric Heleno Freire Ferreira Frederico2, Carlos Alberto Sampaio 
Guimarães1, Mario Bernardo-Filho1,2  

1-Departamento de Biofísica e Biometria, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes,  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  

2-Programa de Pós-Graduação em Biociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil.

RESUMO 

Introdução: Os transtornos anorretais incluem incontinência fecal, impactação fecal com incontinência por transbordamento 
fecal, constipação crônica, dissinergias defecatória, hemorroidas e fissura anal. Muitas dessas situações clínicas estão relacionadas 
com a musculatura do assoalho pélvico. Tem sido mostrado que pacientes com incontinência fecal submetidos a vibrações geradas 
em plataforma oscilante/vibratória apresentam melhora do transito fecal. A vibração de corpo inteiro é uma forma de exercício 
que tem mostrado ser efetiva em indivíduos com uma série de problemas de saúde. É possível que a vibração de corpo inteiro 
(VCI) sinusoidal, tenha efeitos benéficos no tratamento dos músculos do assoalho pélvico enfraquecido. Estudos sugerem que 
a VCI de baixa intensidade, induzida através de uma plataforma de oscilação, pode ser uma terapia eficaz para reduzir a gravi-
dade dos sintomas em pacientes com constipação funcional crônica. Objetivo: Analisar seguindo uma adaptação da escala de 
Bristol, a consistência das fezes de ratos Wistar, após procedimentos com vibrações geradas em plataforma oscilante/vibratória. 
Métodos: Os procedimentos realizados nos experimentos foram aprovados pela “Comissão de Ética para o Cuidado e Uso de 
Animais Experimentais” do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com o 
parecer número CEA/005/2014. Os animais foram distribuídos em grupos: (i) controle (GC) e (ii) submetido à vibração gerada 
em plataforma com deslocamento sincrônico da base (GDS) com frequência de 50 Hz e amplitude de 0,78mm. Os animais foram 
submetidos aos tratamentos por 40 dias consecutivos. A consistência das fezes dos animais dos grupos GC e GDS foi avaliada 
qualitativamente seguindo uma adaptação da Escala de Bristol para fezes humanas. Análise estatística apropriada foi empregada 
para análise do efeito em cada condição para comparação dos achados nos dois grupos estudados. Resultados: A análise dos 
resultados, de acordo com a escala de Bristol adaptada, não mostrou diferença estatisticamente significativa, (p > 0,005), na con-
sistência das fezes entre os grupos. Conclusão: A vibração de corpo inteiro com a frequência de 50 Hz e amplitude de 0,78mm 
não levou a alteração da consistência das fezes dos animais analisados.

Palavras-chave: Constipação, Incontinência fecal, vibração gerada em plataforma, ratos Wistar.
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GESTÃO DO PROCESSO: FISIOTERAPIA NA ROTINA DE 
CIRURGIA ONCOGINECOLÓGICA

PROCESS MANAGEMENT : PHYSICAL THERAPY IN SURGERY ON-
COGINECOLÓGICA ROUTINE
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RESUMO 

O câncer Ginecológico é um importante problema de saúde pública, com números expressivos de incidência e altos índices 
de morbidade e mortalidade no Brasil. Os tratamentos oferecidos nos Centros de Alta Complexidade exigem abordagem interdis-
ciplinar, onde a Fisioterapia atua em amplas funções em diversas etapas do cuidado. Dado o conjunto complexo e multidisciplinar 
das atividades diárias deste serviço, é necessário gerir adequadamente seus aspectos operacionais, exigindo um número mínimo de 
etapas visando detectar, corrigir e prevenir problemas, para garantir a qualidade do resultado final. Gerenciar processos tem relação 
com a prevenção de erros, e é aspecto de suma importância em se tratando de saúde. Objetivo e Métodos: Este trabalho teve por 
objetivo mapear as etapas do atendimento da fisioterapia na rotina de cirurgias eletivas do Serviço de Ginecologia. Foi utilizado 
método de observação direta e análise de documentação de rotinas institucionais na confecção da ferramenta do fluxograma.
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Resultados: São diversas as cirurgias ginecológicas, sendo consideradas aqui grandes cirurgias laparotomias, histerecto-
mias via abdominal, exenterações pélvicas, vulvectomias radicais. Orientações preventivas circulatórias, respiratórias são dadas 
no pré operatório (Op). Precocemente, no primeiro dia de pós operatório (DPO), a paciente inicia a deambulação não havendo 
complicações como êmese, hipotensão ou sonolência excessivas. Sendo essa efetiva e segura, a paciente recebe alta do seguimento 
fisioterapeutico da internação (AF), marcando-se retorno ambulatorial nos casos indicados – ressecção de vagina e linfadenecto-
mias inguinais. Inviabilizada a marcha precoce, nova abordagem é feita no 2ºDPO. Impossibilitada a alta, a paciente segue com o 
acompanhamento da fisioterapia seguindo os critérios da rotina de suporte, conforme demanda apresentada. Havendo permanência 
hospitalar superior a 7dias após a AF, uma reavaliação é realizada. Conclusão: a partir da estruturação da rotina,fica mais claro o 
processo, possibilitando identificação de indicadores, melhor compreensão do processo pelos profissionais e residentes, avaliação 
continua das tarefa, conferindo ao serviço mais qualidade no seu exercício.

Palavras- chave: Neoplasias Pélvicas; Serviço Hospitalar De Fisioterapia; Administração Hospitalar; Hospitalização; 
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NECOLÓGICO
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RESUMO 

O câncer ginecológico no Brasil tem alta incidência, podendo ser o tratamento realizado por cirurgia, radioterapia e/ou 
quimioterapia. A cirurgia é prática freqüente na instituição, sendo em média 80 cirurgias/mês. A cinta abdominal é indicada pela 
fisioterapia a partir do primeiro dia de pós operatório em alguns casos de abordagem via abdominal, visando auxiliar o processo 
cicatricial sendo seu uso mantido por três meses consecutivos. A cinta auxilia a função muscular, a regressão do edema e favo-
rece a aderência da pele, evitando ocorrência de hérnias incisionais e deiscências. Dado a multiplicidade de critérios clínicos na 
elegibilidade do processo, observa-se a importância em defini-lo para controlar a quantidade de material dispensado e padronizar 
sua indicação. Uma ferramenta pode conferir sensibilidade e especificidade ao identificar corretamente indivíduos e condições de 
interesse. O controle do material otimiza a gestão dos recursos publicos. Objetivo: Objetivo deste trabalho foi criar uma ferramenta 
para registrar o processo da indicação da cinta abdominal visando especificidade e padronização da decisão pela fisioterapia.  
Método: Através da consulta da documentação da rotina institucional, análise da prática clínica e levantamento bibliográfico foi 
criado.o Guia para Indicação de Cinta Abdominal.
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Resultado: O Guia é composto por oito itens e a pontuação foi distribuida considerando as evidencias clinicas, sendo atri-
buibo maior pontuação aos quesitos/elementos de maior risco. A escala varia de 0-14, quanto mais elevada a pontuação, aumenta 
o criterio para a indicação da cinta. Dentre as pacientes submetidas a cirurgias, aquelas com incisão longitudinal são avaliadas 
pelos seguintes itens: tônus (normal ou flácido), número de laparotomias e/ou gestações paridas nos últimos cinco anos, correção 
de hérnia incisional, presença de massa ou ascite prévio, obesidade, diabetes e tabagismo nos últimos cinco anos. As pacientes 
que somem tres ou mais pontos recebem cinta abdominal. O guia não é utilizado para incisões transversas por apresentarem me-
nor incidência de descência e hérnia incisional ou no caso de cirurgias onde não foi posível a ressecção completa ou parcial do 
tumor. Conclusão: Na rotina clínica, a adaptação de cintas abdominais no pós operatório são freqüentes e realizada por distintos 
profissionais e são escassos seus relatos na literatura. A partir da criação desta ferramenta, é possível resumir e proporcionar uma 
visão clara e ampla do processo, orientando a atuação prática pelo fisioterapeuta, diminuindo a distribuição indiscriminada da 
cinta levando a uma redução do gasto. O adequado mapeamento favorece o criterio de elegibilidade, interfere na gerencia de custo 
material e possibilita criação de indicadores clínicos, levando ao controle da qualidade do processo.

Palavras- chave: Administração Hospitalar; Gestão De Recursos; Serviço De Fisioterapia.
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RESUMO 

O presente trabalho busca tecer considerações iniciais acerca da rede de serviço de fisioterapia na cidade do RJ e a neces-
sidade de ampliação dessa rede para encaminhamento das mulheres em tratamento oncológico que necessitam do serviço para 
continuidade do tratamento e recuperação da saúde. No Hospital do Câncer II (INCA/MS) são atendidas mulheres oriundas de todo 
país, encaminhadas de serviços públicos, através do SISREG – Sistema Nacional de Regulação, on-line, programa desenvolvido 
pelo DATASUS. A Fisioterapia atende pacientes em tratamento oncológico e/ou com complicações decorrentes da doença em 
todos os níveis de cuidado. De acordo com o Instituto, para controle e efetividade das ações em saúde faz-se necessário garantir 
a organização da rede, a integralidade e a qualidade dos serviços e ações em linha de cuidado nas diversas fases do tratamento e 
seguimento. Esse último ponto constitui-se escopo dessa discussão. Em 2014, foram estimados 15.590 novos casos de Câncer do 
colo do útero no país, configurando-se uma questão de saúde pública. Apesar de apresentar maior potencial de prevenção e cura, 
quando diagnosticado precocemente através de teste citopatológico, esse tumor apresenta alto índice de incidência, prevalência 
e mortalidade. (INCA, 2014), tendo em vista os determinantes sociais intrínsecos ao processo de adoecimento e de acesso aos 
serviços de saúde. Objetivo e Métodos: Com objetivo de identificar a atual Rede de Fisioterapia Oncológica-funcional, realizou-
-se um levantamento preliminar da rede de serviços de saúde do município do Rio de Janeiro, identificando a possibilidade de 
encaminhamento das usuárias para os serviços de fisioterapia local. 
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Resultado: Através da consulta realizada ao site da Prefeitura do RJ, foram identificadas 35 Unidades de Saúde - divididas 
em 10 áreas de planejamento. Dentre elas, 11 informavam possuir Centros de Reabilitação em Fisioterapia e apenas duas já tive-
ram pacientes referenciados. Conclusão: No universo da oncoginecologia, se faz necessário entender os determinantes sociais 
do adoecimento por câncer do colo de útero, suas implicações e o acesso à rede de serviços. Nesse levantamento preliminar, 
encontramos pontos e unidades isoladas no município no fornecimento do serviço de fisoterapia, onde é possível o encaminha-
mento. No entanto, não há uma parceria e articulação prévia para ampliação da rede e na identificação das demandas reprimidas. 
É importante o conhecimento dos respectivos serviços, suas áreas de abrangências e possibilidades de articulação com os serviços 
de alta complexidade a partir dos diversos níveis de atenção à saúde, seja na referência e/ou contrarreferência dos serviços de 
fisioterapia oncoginecológica.

Palavras- chave: Câncer Do Colo Do Útero; Serviço De Fisioterapia, Rede E Saúde.
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RESUMO 

Introdução: A vibração mecânica em plataforma ou whole-body vibration(WBV) inicialmente utilizadacomo um método 
de treinamento neuromuscular em atletasde elite para melhoriadedesempenhoe força muscular, tem se tornado popular em clí-
nicas defisioterapiaao redor do mundo como um método alternativo de tratamento e prevenção de algumas patologias. Estudos 
apontamque a WBVé um método tão eficiente quanto o treinamento físico, para diversos sistemas, destacando-se ohormonal e 
o músculo-esquelético. No entanto, são poucas aspesquisascientíficasdirecionadas ao efeito desta técnica sobre os músculos do 
assoalho pélvico. Objetivo: Verificara influência da vibração mecânica sinusoidalsobre a resposta musculardo assoalho pélvico 
em mulheres saudáveis e sedentárias, como um possível método de treinamento e prevenção de doenças pélvicas. Materiais e 
Métodos: Este estudo foi realizado no Ospedale PoliclinicoTor Vergata, na cidade de Roma /Itália. Durante o período do estudo 
foram avaliadas 52 mulheres saudáveis e sedentárias, destas 38(73,98%) foram excluídas, 28 (73,68%) por não cumprirem os 
critérios de inclusão e10 (26,32%) por se recusaram a participar. As participantesselecionadasforam distribuídas aleatoriamente em 
dois grupos: grupo experimentale grupo controlee, em ambos, eram posicionadas em ortostatismo com semiflexão de joelhossobre 
uma plataforma vibratóriada marcaGalileo 2000. A atividade muscular do assoalho pélvico foi registradaatravésde uma sonda 
vaginal manométricaconectada a um eletromiógrafo e um dispositivo neuroestimulador (MYOMED 632-Enraf Nonius-Medimar), 
ligado os 45 segundos. No grupo experimentala energia vibratória foi fornecida através da plataforma, há uma frequência de 30 
Hz com uma amplitude de onda de 4 mmpor e por 15 segundos com a plataforma em vibrando, após era feito uma pausa de 15 
segundos e a seguir mais 15 segundos em funcionamento. No grupo controle, as participantes foram posicionadas da mesma 
forma, pelo mesmo tempo, na mesma plataforma, porémnão foi fornecida a energia vibratória. Resultados: Participaram do es-
tudo 14 mulheres, com idade médiade 37 (±10,42) anos. Os resultados estatísticos obtidos pelo teste de Wilcoxon demonstraram 
um aumento da atividade dos músculos do assoalho pélvicodurante a sessão de vibração mecânica no grupo experimental em 
comparação ao grupo controle. A mediana no grupo experimental foi de 9,7 e no grupo controle apresentou 6,2, p-valor (unilate-
ral) 0,024 e p-valor (bilateral) 0,048. Conclusão: A vibração mecânica em plataformarecrutou os músculos do assoalho pélvico 
em mulheressaudáveis e sedentárias. Este estudo abre novas perspectivas sobre a prevenção de distúrbios do assoalho pélvico 
atravésde métodos de treinamento com a vibração mecânica em plataforma. No entanto, mais estudos científicos de segurança 
deverão ser realizadosa fim de evitar disfunções urológicas.

Palavras-chave: Assoalho pélvico, vibração mecânica, prevenção, mulheres.
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RESUMO 

As manifestações cutâneas dermatológicas acometem mulheres de diferentes idades e podem afetar várias regiões do corpo, 
inclusive a região da genitália externa. Dentre as alterações, destacam-se as hiperpigmentações causadas de modo geral pelas 
alterações na produção, transferência ou na perda de melanina da pele. A estética íntima é uma área em ascensão, visto que o pú-
blico feminino vem demonstrando um maior interesse na plenitude sexual, o que repercute no bem estar com o seu próprio corpo 
e, por consequente, em um relacionamento saudável.  Para tanto há um procedimentos muito utilizado, como o peeling químico 
que produz uma destruição controlada da epiderme e sua re-epitelialização. O objetivo dessa pesquisa, do tipo longitudinal, des-
critiva, por meio de um estudo de caso realizado em uma clínica particular, é verificar a ação do ácido mandélico, no clareamento 
da genitália externa feminina. O estudo foi realizado com uma colaboradora do sexo feminino 37 anos, casada e advogada que 
apresentava como queixa principal a hiperpigmentação na genitália externa, após a gravidez. O estudo foi encaminhado para 
comitê de ética e posteriormente iniciado com a coleta dos dados e caracterização da pele, através da escala de Fitzpatrick e o 
registrado fotográfico. Foram realizados cinco atendimentos: uma avaliação, três intervenções com duração de 20 minutos cada e 
uma reavaliação aplicada após 15 dias da última intervenção. Conclui-se que essa técnica mostrou-se eficaz para clareamento da 
região externa da genitália feminina, todavia, serão sempre necessários novos estudos com um número maior de colaboradoras 
para esclarecer os resultados de forma ampla. Os resultados proporcionaram uma melhora da autoestima e a percepção da autoi-
magem e, consequentemente, de um desempenho mais seguro de sua sexualidade.

Palavras-chave: Hiperpigmentação. Ácido mandélico. Genitália externa feminina.
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MODIFICAÇÕES FÍSICAS NAS PUÉRPERAS ASSISTIDAS 
NO PROGRAMA GRAVIDEZ SAUDÁVEL 

CHANGES IN PHYSICAL MOTHERS ASSISTED IN HEALTHY PREG-
NANCY PROGRAM
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RESUMO 

O puerpério é um período do ciclo gravídico-puerperal que se inicia no momento da saída da placenta e de seus complemen-
tos, está dividido em três fases: imediato, tardio e remoto. As modificações e adaptações podem ser diferentes entre cada mulher e 
demarcam alterações importantes no organismo. Esta pesquisa objetivou conhecer a prevalência das principais alterações físicas 
nas puéperas assistidas no Programa Gravidez Saudável no município de Fortaleza/CE.  A pesquisa foi provada no comitê de 
ética com o parecer n0 78537. Estudo de campo com abordagem do tipo quantitativo, exploratório e descritivo. Foram avaliadas 
25 mulheres no puerpério tardio e remoto. Os dados relativos ao perfil das participantes, assim como as alterações físicas desse 
período foram coletados em um questionário e depois analisados pela interferência descritiva e tabulados no programa S.P.S.S. 
versão 15.0, sendo expressos em gráficos e tabelas. Os resultados indicaram que são diversas as alterações percebidas pelas mu-
lheres (decorrentes da gravidez e que persistiram durante o puerpério). Quanto ao perfil sócio econômico das puérperas o estado 
civil: 40% eram solteiras, 36% eram casadas e 26% compunham uma união estável. Quanto à profissão, 76% delas não tinha 
nenhuma renda, sendo que 24% tinham profissão ou ocupação. Em relação ao perfil obstétrico, o número total de partos 44% 
tinham tido 1 parto; 16% 2 partos; 16% relatam 3 partos; 12% passaram por 5 partos; 12% mais de seis parto. Ao exame físico, 
verificou-se que na diástase do reto abdominal a porção mais acometida é a supraumbilical (80% das participantes). Sobre os dis-
túrbios da coluna lombar: 60% apresentaram hiperlordose, 20% retificação da lordose e 20% não apresentavam nenhum distúrbio 
nessa localização. Quanto às alterações da pele, as estrias estavam presentes em 88% das mulheres e melasma em 48%. O edema 
não foi encontrado em nenhuma das puérperas. Ao investigar a presença de incontinência urinária, 20% apresentavam. Faz-se 
necessário traçar estratégias de ação da fisioterapia, tanto na prevenção, como no tratamento fisioterapêutico, a fim de minimizar 
as alterações citadas previamente. Conclui-se que as modificações são inerentes ao período em que as mulheres se encontram e 
podem ser observadas em todos os sistemas do organismo feminino; além de que podem ocorrer desajustes significativos da vida 
cotidiana, afetando o bem-estar físico e psicológico, por isso é importante a atuação da fisioterapia.

Palavras-chave: Puerpério. Alterações puerperais. Fisioterapia.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: DESCAMINHOS PARA A 
HUMANIZAÇÃO DO PARTO

OBSTETRICAL VIOLENCE : STRAYED FOR CHILDBIRTH HUMANI-
ZATION

Nívea Adriano De Santana E Santos¹, José Iran Oliveira Das Chagas Júnior¹, Maria Vieira De Lima 
Saintrain¹ 

1-Mestrado Em Saúde Coletiva – Universidade De Fortaleza (Unifor), Fortaleza, Ceará, Brasil

RESUMO 

Introdução: A violência obstétrica é um tema ainda pouco descrito na literatura científica. Entretanto, no mundo inteiro, 
muitas mulheres e suas famílias sofrem abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde apesar da 
existência de recomendações baseadas em evidências científicas para a realização de um parto humanizado, que possa ocorrer 
da forma mais natural possível, em consonância ao processo fisiológico de parir. Objetivo: Conhecer as principais práticas na 
assistência ao parto consideradas como prejudiciais da assistência obstétrica e que podem ser caracterizadas como violência 
obstétrica. Metodologia: Realizou-se uma revisão sistemática incluindo estudos quantitativos os quais abordavam as práticas 
obstétricas durante o parto, publicadas em qualquer idioma durante o período de 2010 a 2014. As bases de dados utilizadas foram: 
SciELO e LILACS. Resultados: De 764 artigos encontrados, 752 foram excluídos por serem inadequados. Foram incluídos seis 
estudos. De acordo com as informações obtidas nos estudos, constatou-se que as práticas prejudiciais ou ineficazes citadas nos 
estudos foram: enema, tricotomia, administração de ocitócitos, uso da posição de litotomia e revisão uterina. Além destas, outras 
práticas frequentemente usadas de modo inadequado foram: uso rotineiro de episiotomia, parto operatório (cesárea), analgesia 
peridural, exames vaginais repetidos e restrição hídrica e alimentar. Observou-se ainda, um número elevado de práticas que de-
vem ser adotadas com cautela como a aminiotomia precoce e a pressão do fundo do útero durante o TP (Manobra de Kristller). 
Conclusão: Conclui-se que a produção científica relacionada ao tema violência obstétrica são escassas e as discussões isoladas, 
estas patrocinadas, na maioria das vezes, por grupos de vítimas, Organizações Não-Governamentais e de profissionais defensores 
do parto humanizado e normal. Também não há leis específicas que regulamentem tal prática, ficando a cargo de ações isoladas 
na justiça. Podemos constatar que as práticas classificadas pela OMS como claramente prejudiciais ou ineficazes e usadas inade-
quadamente, infelizmente ainda estão fortemente presentes na rotina de várias instituições. 

Palavras-chave: Violência obstétrica. Parto humanizado. Violência contra a mulher.
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EFEITO DA VIA DE PARTO NA PREVALÊNCIA DE DOR 
LOMBAR E INCAPACIDADE FUNCIONAL EM PUÉRPERAS

EFFECT OF BIRTH TO THE LUMBAR PAIN PREVALENCE AND DI-
SABILITY IN FUNCTIONAL

Geirlle Lopes Falcão1, Luise Monteiro de Freitas1, Simony Lira do Nascimento2
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Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas.  
(Campinas, São Paulo – Brasil)

RESUMO 

Introdução: A presença de dor lombar é uma condição frequente durante a gravidez, sendo acentuada no último trimestre da 
gestação. Em algumas mulheres, esse sintoma pode, ainda, estender-se ao puerpério, período em que ocorrem as mais significativas 
disfunções biomecânicas e fisiológicas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da via de parto na prevalência de dor 
lombar e o nível de incapacidade funcional em puérperas. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo do tipo corte transversal 
de abordagem quantitativa realizado na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) e Hospital e Maternidade Santa Luiza 
de Marilac (HMSLM), no período entre agosto e outubro de 2014. Foram incluídas mulheres maiores de 18 anos, primíparas, 
que se encontraram entre 40 dias e seis meses após o parto Foram utilizados uma ficha para coleta dos dados sóciodemográficos 
e obstétricos, os questionários Roland-Morris de Incapacidade e os testes de provocação de dor lombar e dor pélvica posterior. 
Análise estatística: Para as variáveis contínuas foi utilizado o testes t-Student e para as categóricas o testes x² e o nível de signi-
ficância foi de 5%. Resultados: Foram avaliadas 40 mulheres (22 de parto normal e 18 de cesárea) todas primíparas, com média 
de idade de 26,1 (±6,3) anos. Destas, 37,5% apresentaram dor lombar na gestação e 40,0% no puerpério. Segundo a via de parto, 
62,5% das que realizaram cesárea apresentavam dor lambar enquanto essa prevalência foi de 37,5% nas puérperas que tiveram 
parto normal (p=0,06). O questionário de Rolland-Morris mostrou que as mulheres que realizaram cesárea obtiveram uma maior 
pontuação no questionário e uma média 6,38 ± 7,50, comparado a 3,00 ± 4,87 no nas que tiveram parto normal. Conclusão: 
Identificou-se que a prevalência de dor lombar entre mulheres durante puerpério é alta sendo independente do tipo de parto reali-
zado, , no entanto a cesárea levou a um maior nível de incapaciadde nas puérperas Além disso, ter dor lombar durante a gestação 
é um fator importante para o desenvolvimento desse sintoma no pós-parto. Porém são necessários mais estudos utilizando outros 
intrumentos de avaliação e um tamanho amostral maior para comprovação dos resultados.

Palavras-chave: Dor lombar. Cesárea. Parto Normal. Período Pós-Parto.
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ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO E CONTROLADO: 
TÉCNICAS DE TREINAMENTO DO ASSOALHO PÉLVICO 
COM E SEM BIOFEEDBACK ELETROMIOGRÁFICO EM 

MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA COM INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA DE ESFORÇO 

CLINICAL TRIAL RANDOMIZED CONTROLLED : TECHNICAL 
TRAINING PELVIC FLOOR WITH AND WITHOUT  

ELECTROMYOGRAPHIC BIOFEEDBACK IN WOMEN IN  
MENOPAUSE WITH  

POST- URINARY INCONTINENCE

Adriane Bertotto1,2 , Renata Schvartzman1, Maria Celeste Osório Wender1,3 
1-Programa de Pós Graduação em Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Porto Alegre, RS, Brazil; 
2-Centro Universitário La Salle, Canoas, RS, Brazil.

3-Serviço de Ginecologia/Clínica da Menopausa - Hospital de Clínicas de Porto Alegre

RESUMO 

Introdução: Ensaio clínico randomizado e controlado com o propósito de comparar a eficácia da técnica de treinamento dos 
músculos do assoalho pélvico (TMAP) com ou sem biofeedback eletromiográfico (BFE) e a qualidade de vida (QV) em mulheres  
com queixas de perda urinária aos esforços. Métodos: Após seleção, as mulheres pós-menopáusicas com Incontinência Urinária de 
Esforço (IUE) foram randomizadas e alocadas em três grupos: grupo controle (GC), grupo treinamento assoalho pélvico (GTMAP) 
e grupo treinamento assoalho pélvico + biofeedback (GTMAP+BIO). Após a coleta de dados demográficos, antropométricos e 
gestacionais aplicou-se o questionário de qualidade de vida (QV) o International Consultation on Incontinence Questionnaire – 
Short Form (ICIQ-SF) e a escala de OXFORD. Foi realizada a avaliação eletromiográfica do repouso inicial e final, presença de 
contração automática durante a tosse, contração voluntária máxima (CVM) e tempo de sustentação da contração, antes e depois 
da intervenção do GC, GTMAP e GTMAP+BIO. A intervenção no GTMAP e GTMAP+BIO foi de 20 minutos por dia, 2 vezes 
por semana, durante 4 semanas. Resultados: O estudo foi concluído com 45 mulheres. Houve aumento significativo nos grupos 
GTMAP e GTMAP+BIO no incremento da força muscular na OXFORD, na contração automática durante a tosse, na CVM, no 
tempo de sustentação e no ICIQ-SF em relação ao GC e na comparação ao tempo basal e pós-tratamento. O grupo GTMAP+BIO, 
quando comparado ao GTMAP, foi superior no incremento na força muscular na escala de OXFORD, na contração automática 
durante a tosse, na CVM e no tempo de sustentação (p<0.05). Considerações finais: O TMAP foi eficaz para a amostra estudada, 
porém, foi superior na adição do Biofeedback Eletromiográfico (BFE), sendo recomendado a utilização do TMAP associado ao 
BFE para pacientes com Incontinência Urinária de Esforço.

Palavras-chave: Incontinência Urinária de Esforço, pós-menopausa, treinamento dos músculos do assoalho pélvico, Bio-
feedback e qualidade de vida.
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RESUMO 

Introdução: A gestação normal está associada a alterações fisiológicas e anatômicas. Ocorrem modificações nos órgãos 
reprodutivos e nas mamas, o que impõem sobrecarga de peso à coluna e pelve, principalmente às regiões lombossacral e torácica. 
As alterações provocadas pelos hormônios e o crescimento uterino afetam particularmente a estrutura do sistema musculoesque-
lético. O ganho de peso durante a gravidez e a protrusão do abdômen gravídico irão desencadear um aumento da lordose lombar 
e o deslocamento do centro de gravidade na mulher grávida. Essas modificações vão levar ao uso de grupos musculares pouco 
exigidos no período pré-gestacional, gerando uma fadiga dos mesmos, o que poderá levar a disfunções, como as dores musculoes-
queléticas. Na população em geral sabe-se que a prática de atividade física, contribui para o alívio de dores e melhora da qualidade 
de vida. Objetivo: Analisar a relação entre nível de atividade física e dores musculoesqueléticas durante a gestação. Materiais 
e Métodos: Realizou-se um estudo transversal e descritivo com gestantes acima de 18 anos de idade, a partir da 16ª semana ges-
tacional, primigestas e que realizavam o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde de Jataí-GO. Para avaliar a dor foi utilizada a 
versão brasileira do questionário de McGill e para avaliar o nível de atividade física utilizou-se o Questionário de Atividade Física 
para Gestantes. Para a análise dos dados, as gestantes foram divididas por trimestre gestacional, formando dois grupos: segundo 
e terceiro trimestre. Foi realizado o teste t de Student para a comparação entre os grupos nas variáveis com distribuição normal 
e o teste Wilcoxon2 amostras para as variáveis com distribuição não normal. Para verificar a normalidade da distribuição dos 
dados foi usado o teste de Shapiro-Wilk. Para verificar a associação entre as variáveis, utilizou-se o teste exato de Fisher. Foram 
entrevistadas 28 gestantes, com média de idade de 23,8 anos. Resultados: Mostraram que não houve diferença entre os trimestres 
gestacionais quanto à intensidade da dor presente (p = 0,30) e ao índice de avaliação da dor nos domínios sensorial (p = 0,91), 
afetivo (p = 0,10), misto (p = 0,63) e subjetivo (p = 0,19). Na avaliação do nível de atividade física, não houve diferença entre os 
trimestres gestacionais quanto as tarefas domésticas (p = 1,00), ocupação (p = 0,43), esporte/exercícios (p = 1,00), locomoção (p 
= 1,00) e atividade de lazer (p = 0,31). Entretanto, no domínio “cuidar de outras pessoas” as gestantes do segundo trimestre foram 
mais sedentárias que as gestantes do terceiro trimestre, que realizaram essa atividade em intensidade leve (p = 0,05). A dor não 
foi fator limitante para a execução de tarefas domésticas (p = 1,00), ocupação (p = 0,21), esporte/exercícios (p = 1,00) e lazer (p 
= 1,00), limitando, somente, as atividades de cuidar de outras pessoas (p = 0,02) e locomoção (p < 0,001). Conclusão: A maioria 
das gestantes entrevistadas é sedentária quanto às atividades de cuidar de outras pessoas, ocupação e lazer. Nas atividades de 
tarefas domésticas e locomoção, as gestantes realizaram essas atividades com intensidade leve. Quanto aos esportes/exercícios, 
a maioria das gestantes praticou essa atividade com intensidade moderada. Em relação à dor, foi possível verificar a presença de 
queixas álgicas na maior parte das entrevistadas durante a gestação, principalmente na região da coluna lombar. As gestantes que 
relataram dor foram classificadas, em sua maioria, como sedentárias ou praticavam atividades com intensidade leve, enquanto 
que as que não apresentaram dor realizavam atividades em intensidade leve e moderada.

Palavras-chave: Gravidez, Dor Musculoesquelética, Atividade Motora.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM 
MULHERES E A PRÁTICA RECREACIONAL DE CORRIDA 

DE RUA

ASSOCIATION BETWEEN URINARY INCONTINENCE IN WOMEN 
AND RECREATIONAL PRACTICE STREET RACING

RESUMO 

A participação feminina nos esportes vem aumentando significativamente ao longo dos anos, principalmente na prática de 
corrida de rua. Porém, uma frequente queixa entre essas atletas é a incontinência urinária, especialmente naquelas que praticam 
esportes de alto impacto aos músculos do assoalho pélvico. Esta condição pode comprometer a qualidade de vida e até mesmo 
levar ao abandono do exercício físico. Visto que há escassez de estudos relacionando a incontinência urinária e a corrida, sobretudo 
em praticantes recreacionais, o objetivo deste foi verificar a associação entre a ocorrência deste acometimento em mulheres e a 
prática recreacional de corrida de rua, bem como descrever sua prevalência e seus fatores associados. Para avaliar a prevalência 
de perda urinária em corredoras e sedentárias, bem como seu impacto na qualidade de vida, foi aplicado o questionário validado 
ICIQ-SF. Além disto, uma anamnese foi preenchida para caracterização da amostra com questões a respeito de fatores associa-
dos. Foram avaliadas 246 mulheres, das quais 117 (47,6%) eram corredoras e 129 (52,4%) eram sedentárias. A prevalência de 
incontinência urinária na amostra foi de 11%, sendo que 10,3% eram corredoras e 11,6% eram sedentárias. Não houve associação 
estatisticamente significativa entre a prática de corrida de rua recreacional e a incontinência urinária, bem como entre as variáveis 
de estudo. Não obstante a não ocorrência de associação, as prevalências foram elevadas e preocupantes nos grupos estudados, 
sobretudo em jovens e nulíparas. Estes dados reforçam a importância da conscientização a respeito desse distúrbio por parte dos 
profissionais da saúde, a fim de implementar estratégias voltadas à prevenção.

Palavras-chave: Fisioterapia, Assoalho Pélvico, Exercícios.
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RESUMO 

Context: The term “spinning top urethra” (STU) is widely used for cases of marked dilatation of the muscular segment of 
the proximal urethra during full micturition observed at uretrocistography (VCUG). STU has been related to dysfunctional voiding, 
urinary tract infection (UTI), vesicoureteral reflux (VUR) and overactivity of detrusor.  Objective: The aim of this study was to 
evaluate the clinical, urodynamics and radiologics differences between children with lower urinary tract dysfunction (LUTD), 
with or without STU.  Material and Methods: Records from 193 children with LUTD were reviewed, 154 (80%) girls, 39 (20%) 
boys, aged of 7.0 ± 2.8 years. All children were neurologically normal. Two groups were constituted according to their width of 
proximal urethra: group I had STU and group II had normal urethral width. The groups were compared with each other for gender, 
voiding symptoms, urinary tract infection (UTI), vesicoureteral reflux (VUR), and urodynamic findings. Detrusor contractions were 
classified according in low (<50 cmH2O), medium (50-75 cmH2O) and high (>75 cmH2O) pressure. Results:The group I had 40 
children (7.7 ± 2.8 years), group II had 153 (7.0 ± 2.8 years); with no age difference (p=0,2321). Between the symptoms (Table1) 
a significant difference (p<0.05) was present for nocturia (52,5% group I, 37% group II), for holding manoeuvres (85% group I, 
66% group II) and no difference for others symptoms. Table II show the radiological and urodynamics findings with significant 
difference for renal scars (> group II), bladder trabeculation, diverticulum (> group I), cystometric capacity, compliance (< group 
I) and dilatation (> group II). No difference for VUR, wall bladder, postvoid residual urine, flow pattern and for overactivity, 
however the intensity of contractions was higher in group I (p=0.0001). Conclusion: The most common symptom in children 
with STU was holding maneuvers suggesting that the deformity may be related to this behavior adopted by children, perhaps 
more intense, in response to detrusor contractions of higher pressure, lower cystometric capacity and compliance in this group; 
resulting in more trabeculation and diverticulum. We can’t explain why there isn’t difference in VUR or UTI incidence, although 
more renal scarring occurred (p =0.05). A combined therapy with anticolinergic drugs, biofeedback of pelvic floor, conditioning 
schedule and constipation control can lead to satisfactory results. 

Key words: Children, lower urinary tract dysfunction, spinning top urethra. 
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RESUMO 

Introdução: As modificações no trato genito-urinário da mulher no momento da gestação e parto podem favorecer a presença 
de sintomas do trato urinário inferior (STUIs). Espera-se que essas modificações regridam gradualmente no puerpério. Objetivos: 
Avaliar a presença dos STUIs no puerpério tardio. Materiais e métodos: Foi conduzido um estudo observacional descritivo, de 
caráter transversal, recrutando-se 71 pacientes, foram excluídas 18, na Maternidade das Quintas, em Natal – RN. A amostra foi 
dividida em dois grupos: Grupo cesárea (GC = 26) e Grupo Normal (GN = 27). Utilizou-se uma ficha de avaliação com dados 
sociodemográficos, história clínica, gineco-obestétrica e presença dos STUIs no 15º dia do puerpério. Resultados: A média de idade 
da amostra foi de 26±6,1 anos no GC e 25,6±6,9 no GN. A média de gestações no grupo GC foi de 2,0±1,1 e no GN de 2,4±1,9, 
a média do peso do recém-nascido no de GC foi de 3,5±0,5kg e 3,3±0,4kg no GN. Os sintomas mais frequentes no GC foram a 
urgência e noctúria (38,5% e 30,7%, respectivamente), enquanto que no GN foram noctúria e gotejamento pós-miccional (25,9% 
e 7,4%, respectivamente). Conclusão: Observou-se que os STUIs são mais prevalentes no puerpério tardio foram a urgência, 
noctúria e gotejamento e, de maneira geral, a presença dos sintomas urinários foi maior nas mulheres submetidas ao parto cesáreo.

 
Palavras-chave: Síndrome do Impacto, Ombro, Cinesioterapia e Tratamento Conservador.
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RESUMO 

Introdução: No pós-parto, a incontinência urinária (IU) é consequência de uma variedade de alterações anatômicas e 
funcionais do sistema urinário decorrentes da gravidez e apresentando prevalência de 33% das puérperas. Objetivos: Avaliar a 
presença da IU em mulheres no puerpério imediato, tardio e remoto. Materiais e métodos: Foi conduzido um estudo observa-
cional descritivo, de caráter longitudinal, que avaliou a presença da IU no puerpério imediato (2º dia), tardio (15º dia) e remoto 
(60º dia). Participaram do estudo 71 mulheres, recrutadas na Maternidade das Quintas, em Natal – RN, sendo divididas em dois 
grupos: Grupo cesárea (GC = 26) e Grupo Normal (GN = 27). Foi realizada na primeira avaliação uma investigação da história 
ginecológica e obstétrica, além da avaliação da presença da IU. A segunda e a terceira avaliações buscavam apenas investigar a 
presença da IU. Resultados: A média de idade no GC foi de 26±6,1 anos e 25,6±6,9 no GN; a média de gestações no GC foi de 
2,0±1,1 e 2,4±1,9 no GN. A IU na gestação foi de 34,6% no GC e 33,3% no GN. No GN a urge-incontinência (IUU) foi mais 
prevalente (23,0%, 7,6% e 11,5%, nos períodos imediato, tardio e remoto, respectivamente). No GN, no período imediato 3,7% 
apresentou IUU e 3,7% Incontinência urinária de esforço (IUE), no tardio nenhuma puérpera apresentou IU e no remoto 11,1% 
relataram IUU e 7,4% IUE. Conclusão: Observou-se que a IU diminuiu no GC e aumentou no GN, comparando-se o puerpério 
imediato com o tardio.

Palavras-chave: Puerpério, Incontinência Urinária, Cesárea, Parto Normal.
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DISFUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES 
MASTECTOMIZADAS: RESULTADOS PRELIMINARES

SEXUAL DYSFUNCTION IN WOMEN MASTECTOMY :  
PRELIMINARY RESULTS

Melissa Medeiros Braz¹, Amanda de Souza Brondani ², Bruna Elise da Silva Messias², Gustavo da 
Silva da Costa ², Júlia Bueno Macedo², Lara Letícia Dotto Nardi².  

1-Professor Adjunto do Curso de Fisioterapia, Departamento de Fisioterapia e Reabilitação,  
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil

2- Acadêmico do Curso de Fisioterapia, Departamento de Fisioterapia e Reabilitação, Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil

RESUMO 

Introdução: O câncer de mama, um dos mais prevalentes no Brasil, vem apresentando um aumento significativo no número 
de novos casos nos últimos anos. Um procedimento amplamente utilizado é a mastectomia, a qual objetiva extrair as células neo-
plásicas, resultando na cura da patologia. Embora esse seja um tratamento eficiente, na maioria das vezes acarreta em mutilações 
na mama, afetando também o membro superior, as quais trazem reflexos como baixa autoestima, alterações na autoimagem e nas 
relações interpessoais, além de disfunções sexuais. Essas modificações ocorrem principalmente devido ao fato de a mama ser 
considerada um símbolo de feminilidade, erotismo e sexualidade. Assim, a paciente pode apresentar alguns transtornos, tais como 
ressecamento vaginal, diminuição do desejo sexual, vergonha e medo de rejeição do parceiro. Objetivo: Avaliar a função sexual 
de mulheres submetidas à mastectomia através do Questionário Female Sexual Function Index /Fundamento Sexual Feminino 
(FSFI).Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa observacional com mulheres submetidas à mastectomia que realizavam 
acompanhamento no Hospital Universitário de Santa Maria, RS. Para caracterizar a amostra foi utilizada uma Ficha de Avalia-
ção, bem como o Questionário Female Sexual Function Index /Fundamento Sexual Feminino (FSFI). Adotou-se como ponto de 
corte do escore total do FSFI, de acordo com a litetratura, a pontuação de 26,55, a fim de predizer disfunções sexuais para este 
grupo. Para a análise dos domínios foram utilizados seguintes pontos de corte: Desejo: 4,28, Excitação 5,08, Lubrificação 5,45, 
Orgasmo: 5,05, Satisfação: 5,04 e Dor: 5,51. Os dados foram analisados pela estatística descritiva. Resultados: A amostra foi 
composta por 11 mulheres submetidas à mastectomia, com idade de média de 58,81 ± 10,05 anos. Em relação ao FSFI, a média 
do escore geral foi de 25,53 ± 6,15, sendo que 63,64% apresentaram escore preditivo de disfunções sexuais pelo escore total. 
Para as 7 mulheres cujos escores totais estiveram abaixo de 26,55, o grau de afecção para cada domínio foi de 100% para os 
domínios desejo, excitação e lubrificação, e 71,43% para os domínios orgasmo, satisfação e dor. Além disso, mesmo as mulheres 
que obtiveram escores totais acima do valor preditivo de DSF apresentaram ao menos um domínio específico negativamente 
afetado: 100% do desejo e excitação, 80% de lubrificação, 20% de orgasmo, satisfação e dor. Conclusão: Os escores do FSFI 
sugerem que o grupo pesquisado apresentou alta prevalência de escores preditivos de disfunções sexuais. Assim, conclui-se que 
o tratamento de mastectomia pode interferir sobre a função sexual feminina, o que requer a atenção dos profissionais de saúde no 
cuidado à sexualidade da mulher mastectomizada. 

Palavras-chave: Sexualidade. Câncer de mama. Mastectomia. Fisioterapia. 
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RESUMO 

Introdução: As mulheres que se encontram no climatério apresentam diversas alterações sendo uma delas a disfunção 
sexual. Estima-se que entre 40 e 45% das mulheres brasileiras, na faixa etária de 40 a 65 anos, apresentam queixas de disfunção 
sexual, o que pode causar um impacto na qualidade de vida da mulher, levando a um desinteresse sexual e baixa autoestima. 
Acreditamos ser fundamental o conhecimento sobre a prevalência de disfunção sexual e outros sintomas em mulheres na transição 
menopausal para que, futuramente, sejam propostas intervenções multidisciplinares afim de amenizar essas alterações relacionadas 
ao climatério, melhorando a qualidade de vida das mulheres. Objetivos: Verificar a prevalência de disfunções sexuais e investigar 
a presença de sintomas relacionados ao climatério e sua relação com as disfunções sexuais. Matérias e Métodos: Foi realizado 
um estudo transversal e descritivo com mulheres no climatério, com idade acima de 40 anos e que frequentavam o programa de 
Saúde da Mulher de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Jataí-GO. Para verificar a função sexual no climatério, 
aplicou-se o questionário Female Sexual Function Index (FSFI) e para conhecer os sintomas relacionados ao climatério aplicou-se 
o questionário Menopause Rating Scale (MRS). Para a análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico R. Os testes qui-quadrado 
e exato de Fisher foram realizados para a comparação entre as variáveis “risco de disfunção sexual” e “severidade dos sintomas 
do climatério em cada domínio do MRS”. Foi considerado o nível de significância menor ou igual a 0,05 (p ≤ 0,05). Este estudo 
foi realizado conforme as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás sob parecer 
nº 713.597. Resultados: Participaram do estudo 14 mulheres com média de idade de 48 anos (DP = 4,8). Quanto ao risco de 
disfunção sexual, 78,5% das entrevistadas apresentaram risco positivo (FSFI ≤ 26,5). Quanto aos sintomas do climatério, todas 
apresentavam tais sintomas sendo que em 92,8% dos casos os sintomas eram severos (média dos escores do MRS = 24,38) e em 
7,1% os sintomas eram moderados (média dos escores do MRS = 14,00). Nos domínios do MRS, os que apresentaram escore 
mais elevado foram o psicológico (10,50), seguido do somatovegetativo (9,28) e urogenital (4,35). Não foi observada relação entre 
disfunção sexual e sintomas do climatério. Conclusão: Neste estudo, a maioria das participantes apresentava risco de disfunção 
sexual e sintomas severos do climatério. Não houve associação significativa entre essas duas variáveis. Quanto aos domínios do 
MRS, observou-se uma predisposição a maior severidade dos sintomas psicológicos e somatovegetativos na população estudada.

 
Palavras-chave: Climatério, Sinais e Sintomas, Sexualidade.
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RESUMO 

Esclerose múltipla (EM) é uma doença causada pelo surgimento de áreas de desmielinização disseminadas pelo sistema 
nervoso central. A bexiga neurogênica (BN) é um termo criado para descrever disfunções vésico-esfincterianas que podem ocor-
rer em portadores de doenças do sistema nervoso central ou periférico. O estudo objetivou identificar os tipos de tratamentos 
fisioterapêuticos para bexiga urinária neurogênica em pacientes portadores da esclerose múltipla. Trata-se de uma revisão siste-
mática da literatura, sem metanálise. Os dados foram coletados nas bases BVS e Bireme, através das palavras-chave esclerose 
múltipla, bexiga urinária neurogênica, modalidades de fisioterapia, incontinência urinária e bexiga urinária hiperativa. De forma 
criteriosa, foram selecionados sete artigos que obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: texto na íntegra, intervenções 
(atuação fisioterapêutica), tipo de estudo (sem restrições quanto à publicação científica e ao idioma). Nos resultados, as técnicas 
fisioterapêuticas encontradas foram: dois artigos com enfoque no treinamento da musculatura do assoalho pélvico; quatro artigos 
associados à neuromodulação sacral e quatro vinculados à estimulação do nervo tibial posterior. Tais técnicas mostram-se efetivas 
no tratamento da bexiga urinária neurogênica.

Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Bexiga Urinária Neurogênica, Modalidades de Fisioterapia, Incontinência Urinária, 
Bexiga Urinária Hiperativa.
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O PERFIL CLÍNICO E AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES 
GINECOLÓGICAS DAS MULHERES APÓS SEREM 

SUBMETIDAS AO TRATAMENTO DE CÂNCER DO COLO 
UTERINO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA   

PROFILE CLINICAL AND MAIN COMPLICATIONS  
GYNECOLOGICAL WOMEN AFTER BEING SUBMITTED TO CERVI-

CAL CANCER TREATMENT IN HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RESUMO 

Introdução: O câncer do colo do útero (CCU) é o segundo tumor com maior prevalência na população feminina brasileira, 
sendo um problema de saúde publica no mundo. O CCU se desenvolve a partir de alterações do colo uterino que se desenvolve de 
forma lenta, progressiva e assintomática, sendo multifatorial. As alterações podem ser descobertas através de um exame preven-
tivo citopatológico conhecido também como Papanicolau, por isso é de suma importância à realização periódica desse exame em 
mulheres sexualmente ativas, para um diagnóstico precoce do câncer, pois o seu tratamento vai depender do estágio da doença. 
Seu tratamento é variado, podendo ser constituído de cirurgias, radioterapia, braquiterapia e quimioterapia. Mais consequente-
mente esse tratamento causa algumas complicações ginecológicas, como: estenose e atrofia vaginal que são efeitos crônicos e 
diminuição da lubrificação e sensibilidade que são efeitos agudos. Mediante as alterações citadas, essas mulheres tendem também 
a desenvolver disfunções sexuais, onde as mais freqüentes são: a dispareunia (dor genital persistente associada à relação sexual) e 
vaginismo (o espasmo involuntário recorrente da musculatura do terço externo da vagina). Portanto esta pesquisa se justifica pela 
alta incidência de câncer do colo do útero em mulheres atendidas no Hospital Ophir Loyola, que poderão apresentar complica-
ções ginecologias após serem submetidas aos tratamentos cirúrgicos e irradiantes. Objetivos: Traçar o perfil de vulnerabilidade 
e identificar os sintomas e as complicações ginecológicas dessas mulheres após o tratamento radioterápico para o câncer de colo 
uterino no departamento de radioterapia do Hospital Ophir Loyola no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011. Materiais e 
métodos: Estudo do tipo observacional retrospectivo do tipo transversal, que objetivou evidenciar as complicações ginecológicas 
em mulheres após terem sido submetidas ao tratamento de câncer do colo uterino no Hospital Ophir Loyola no período de janeiro 
a dezembro de 2011. A coleta de dados dos prontuários (cedidos pelo departamento de radioterapia do hospital) realizou-se no mês 
de abril de 2013. Tendo como critério de inclusão, mulheres residentes da região metropolitana de Belém, ter mais que 18 anos e 
possuir vida sexual ativa antes e após o tratamento. E os critérios de exclusão: mulheres com demência que sejam incapazes de 
responder questões e aquelas que tenham alguma associação com o câncer de reto. Resultados: O estudo avaliou 21 pacientes onde, 
a média de idade entre elas foi de 47,3 anos; 71,4% não possuía parceiro sexual fixo; 100% não apresentavam nível superior de 
escolaridade; 28,6% tiveram de 2 a 3 partos, 18 delas não bebiam e 66,7% fumavam; 42,9% buscaram atendimento em menos de 
3 meses após o inicio dos sintomas,onde a queixa principal foi o sangramento vaginal(81%), o estadiamento clinico variou entre 
IA,IB ou IIB,representando 91,5% dos casos.Os sintomas iniciais mais freqüentes são: dor pélvica e sangramento vaginal(90,5%), 
onde as complicações mais relatadas foram a dispareunia(47,6%), desejo hipoativo(42,9%) e a estenose vaginal com 28,6% dos 
casos.Conclusão: Este estudo conclui que em virtude das complicações ginecológicas, o número de efeitos adversos tardios en-
contrados foi relevante nessas mulheres, como: dispareunia, desejo hipoativo e estenose vaginal, e que isso é um problema muito 
comum nesse grupo de mulheres. Foi visualizada necessidade de construir um modelo assistencial interdisciplinar destinado as 
sobreviventes do câncer de colo uterino tratadas com radioterapia para prevenção, detecção e intervenção nos efeitos adversos 
tardios e a fisioterapia, tem um papel importante tanto na prevenção como na reversão dessas complicações. 

Palavras-chave: Neoplasias do colo do útero e Fisioterapia.
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RESUMO 

Context: Underactive Bladder (UB) is a clinical condition for children that have a low voiding frequency, a need to in-
crease intra-abdominal pressure to initiate, maintain or complete voiding. Incomplete emptying and interrupted uroflowpattern 
are usually found and detrusor underactivity is proven on urodynamics. Objective: The aim of this study is evaluated the results 
of our protocol to treat children with underactive bladder (UB). Material and Methodos: All children performed behavior 
therapy, conventional urotherapy and animated EMG pelvic-floor biofeedback (BK) with Urostym™. BK was performed with 
uroflowmetry each session and EMG muscle isolation (abdominal/perineal) for training the patient. UB diagnosis was based on 
urodinamics. The results were expressed as lasting cure (LC) >90% symptoms reduction (SR), lasting improvement (LI) 50-90% 
SR and non-response (NR) <50% SR. Results: 43 children with UB, 35 female, 8 male,age 8.0 ± 3.5 years, performed 23 ± 12 
sessions of BK . The main symptoms were 60% urinary tract infection (UTI), 56% daytime wetting (DW), 7% hematuria, 19% 
enuresis, 21% nocturia, 56% constipation, 14% soiling , 84% infrenquent voiding (IV), 28% abdominal pain (AP), 63% of girls 
vulvar erythema (VE) (Figure1). On 39voiding cystourethography(VCUG), vesicoureteral reflux (VUR) was found in 23%. On 
23 DMSA scintilography, renal scars was detected in 17%, on 37 ultrasound, urinary tract dilatation (UTD) in 62% and residual 
urine (RU) > 10% in 19 (44%) (Figure2). LC, LI and NR percentage for UTI were 92, 8 and 0%; DW 75, 25 and 0%; nocturia 
89, 11 and 0%; constipation 83, 17 and 0%; IV 89, 8 and 3%; VE 64, 30 and 6%; urinary flow 45, 38 and 17%; for AP, soiling 
and hematuria 100% LC. VUR disapear in 100% and RU >10% in 13% (versus 44% before BK) (Figure 3,4). Doxazosin was 
used in 7% and prophylaxis in 37% before BK and only 2% and 9%, respectively, at final analysis (Figure 5). No patients nee-
ded catheterization. 11 children used a timed watch for conditioning, 6 anorectal BK was performed. Conclusion:Considering 
a significant symptoms and VUR cure, concomitant with drugs use reduction, we conclude about the benefits of conservative 
treatment of UB in children, aiming a kidney protection (Figure 6).

Key-words: Children, Underactive Bladder, Biofeedback EMG, Uroflowmetry.
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RESUMO 

Introdução: A incidência dos sintomas urinários se eleva acometendo tanto homens quanto mulheres, tendo uma predomi-
nância nas mulheres. Com o início da vida sexual, gravidez, menopausa essa incidência aumenta. A maioria das mulheres apresenta 
algum sintoma urinário ao longo da vida, variando de um breve desconforto a problemas de continência. Mulheres com mais de 
40 anos, são mais acometidas por estes comprometimentos, estes chamados de climatério. Objetivo: Verificar a prevalência dos 
sintomas urinários em mulheres que frequentam o ambulatório de climatério da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. 
Método: Estudo do tipo observacional transversal, realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPa), tendo 
os dados coletados no período de fevereiro e março de 2012 no período da tarde. A população amostral foi de aproximadamente 
153 mulheres, que representam as climatéricas da FSCMPa nos meses citados anteriormente.Tendo como critério de inclusão: 
sexo feminino, faixa etária dos 40 aos 60 anos, frequentar o ambulatório de climatério da Santa Casa de Misericórdia do Pará. E 
critério de exclusão: sexo masculino, ter menos de 40 anos ou mais de 60 anos, não frequentar o ambulatório da FSCMPa, algu-
ma patologia geniturinária ou doença sexualmente transmissíveis (DST). Resultados: A pesquisa avaliou 153 mulheres, onde se 
observou que a média de idade foi de aproximadamente de 50 anos. Quanto à raça, (71,9%) pertencia a raça parda, (16,3%) a raça 
branca, (11,1%) a raça negra e (0,6%) a outras raças. Em relação ao estado civil, (45,1%) eram casadas, (35,9%) solteiras, (9,1%) 
viúvas, (5,2%) tinham união estável e (4,6%) eram divorciadas. Com relação à escolaridade dessas mulheres: (13,7%) tinham 
o ensino fundamental completo, (27,4%) ensino fundamental incompleto, (33,3%) completaram o ensino médio, (17,1%) não 
completaram o ensino médio, (4,6%) possuíam ensino superior completo e (2,6%) não possuíam escolaridade. Sobre o número 
de partos: (7,8%) não tiveram filhos, (9,8%) possuem 1 parto, (23,5%) possuem 2 partos, (23,5%) possuem 3 partos e (35,3%) 
apresentavam 4 ou mais partos. Quanto ao fator tabagismo, 138 mulheres não fumavam e 15 fumavam. Quanto ao fator diabetes, 
126 não eram diabéticas e 27 eram. Quanto a percepção do próprio peso: 10 relataram estarem abaixo do peso, 90 disseram estar 
acima do peso e 53 responderam estar no seu peso ideal. Quanto à realização de algum tipo de cirurgia uroginecológica: 47 delas 
nunca fizeram e 106 já fizeram. Em relação à quantidade de copos de água ingeridos no dia: 33 delas consomem de 1 a 3 copos, 
55 delas consomem de 4 a 6 copos, 27 delas bebem de 7 a 9 copos e 38 delas bebem 10 ou mais copos de água. Quanto aos sin-
tomas urinários, os mais citados foram: incontinência urinaria de esforço (64,1%), noctúria (56,9%) e incontinência urinária de 
urgência (44,4%). E o sintoma que foi menos relatado foi a polaciúria. Conclusão: Neste estudo constatou-se que a prevalência 
dos sintomas urinários nas mulheres climatéricas que frequentam a FSCMPa é alta, tendo como maior incidência a IUE, aco-
metendo mais da metade da amostra (64,1%). Noctúria e IUU, também têm uma alta prevalência nas mulheres que frequentam 
o ambulatório de climatério (56,9% e 44,4% respectivamente). Os resultados mostraram também que o período pós-menopausa 
aumenta a probabilidade do aparecimento desses sintomas.

Palavras-chave: Climatério. Saúde da mulher. Prevalência.
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RESUMO 

Introdução: O refluxo vesicoureteral(RVU) é definido como o movimento retrógrado da urina da bexiga para o trato 
urinário superior. Uma das principaiscausas são as disfunções do trato urinário inferior em crianças, especialmente obstrução 
funcional decorrente da incoordenaçãovesíco–esfincteriana característica da disfunção miccional. Objetivo: avaliar a eficácia do 
tratamento fisioterapêutico com biofeedbackEMGanimado e eletroestimulação parassacral sem a utilização de tratamento me-
dicamentoso através de um relato de caso. Materiais e Métodos: paciente sexo feminino, 7 anos,com histórico de infecções do 
trato urinário(ITU)recorrentesdesde os 3 anos, escapes urinários diurnos, urgência miccional, manobras de contenção, assaduras 
e dor abdominal. Diagnóstico urodinâmico de bexiga hiperativa e disfunção miccional (capacidade e complacência reduzidas e 
contrações de detrusor. RVU foi diagnosticado através da uretrocistografia miccional (UCM) de grau I a direita e IV a esquerda. 
DMSA com função diminuída a esquerda (59,1 a direita e 40,9 a esquerda) e lesão focal no terço superior no rim esquerdo. Foram 
realizadas 20 sessões semanais de biofeedback EMG animado com Urostym® e 20 sessões de eletroestimulação parassacral com 
Urostym®. Os parâmetros utilizados para a eletroestimulação foram frequência de 10Hz, largura de pulso de 250useg e tempo 
de 20 minutos, totalizando cada sessão de biofeedback EMG e eletroestimulação 40 minutos semanais. A cada sessão a urote-
rapiaera reforçadamotivandoo usodo relógio condicionador e orientações comportamentais. O biofeedback EMG foi realizado 
com a criança na posição sentada na cadeira de micção e após cada sessão de biofeedback EMG era realizada a fluxometria livre 
com eletrodos posicionados na região perianal e músculo oblíquo lateral direito. Antibiótico profilático foi prescrito no início 
do tratamento e interrompido 8 meses após o início do tratamento. Resultados: na terceira sessão a paciente estava assintomá-
tica, não apresentou nenhum episódio de ITU após o início do tratamento. Horários miccionais regulares com o uso do relógio 
condicionador woblwatch®. Após 8 meses de tratamentoa UCMde controle demonstrou ausência de RVUem ambos os ureteres. 
Noestudo urodinâmiconormalização da capacidade e complacência vesicale contrações de detrusor raras próximas à capacidade 
cistométrica máxima. Mantivemos o tratamento objetivando o espaçamento das sessões até a alta da criança. Conclusão: o RVU 
é uma patologia de suma importância pela sua incidência e por estar relacionada ao surgimento de ITU, cicatrizes renais, hiper-
tensão arterial e atéinsuficiência renal crônica. Neste estudo de caso podemos observar que o tratamento empregado combinando 
técnicas existentes no tratamento da bexiga hiperativa e disfunção miccional – uroterapia, biofeedback de assoalho pélvico e 
eletroestimulação,foi eficazna cura do RVU, mesmo de maior grau.São necessários estudos randomizados controlados para provar 
a real eficácia do tratamento proposto.   

Palavras-chave: Criança, Refluxo Vesico-ureteral, Biofeedback EMG, Eletroestimulação. 
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RESUMO 

Introdução: O prolapso genital representa um problema socioeconômico importante. Entretanto, os dados epidemiológicos 
dessa enfermidade são difíceis de serem obtidos, uma vez que muitas mulheres escondem o fato, aceitando-o como consequência 
natural do envelhecimento ou dos partos vaginais. Prolapso é considerado o deslocamento de um órgão da sua posição anatômica 
normal. O prolapso genital envolve um ou mais dos seguintes órgãos: útero, bexiga, uretra, reto e vagina. O suporte dos órgãos 
pélvicos decorre de uma interação dinâmica entre os ossos da pelve, tecido conjuntivo endopélvico e a musculatura do assoalho 
pélvico. Na maioria dos estudos, a prevalência estimada é de 40% das mulheres com comprometimento em órgãos pélvicos. A 
cada ano cerca de 300–400 mil mulheres norte-americanas são submetidas a procedimentos cirúrgicos para correção de prolap-
so pélvico e incontinência urinária, com custo anual de um bilhão de dólares. Cerca de 30% dessas cirurgias são reoperações. 
Anatomicamente, é plausível que tanto a perda de suporte horizontal do assoalho pélvico quanto o alargamento do hiato genital 
predisponham ao prolapso genital. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi identificar a prevalência de prolapso e verificar 
a relação com o tipo de parto nas pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí- UFPI, Campus 
de Parnaíba. Metodologia: A metodologia utilizada foi o levantamento de dados através da tabulação e análise das fichas de 
avaliação de 50 pacientes, atendidas no departamento de Fisioterapia em Urologia Ginecologia e obstetríciacom faixa etária entre 
21 e 87 anos de idade. Resultados: Das 50 pacientes pesquisadas 26 apresentavam prolapso, 19 tiveram parto vaginal, 05 parto 
vaginal e cesárea, somente 01 parto cesárea, 01 não informou o tipo de parto. Com a análise dos dados verficou-se que 52% das 
pacientes apresentavam prolapso, e que das 52%, 73% tiveram parto vaginal e 19% parto vaginal e cesárea, 3,8 parto cesárea, 
3,8% não informaram. Das 50 pacientes 22% não apresentava prolapso, 26% não informaram. Os resultados encontrados nesse 
estudo mostram que a presença de prolapso relacionado ao tipo de parto está de acordo com a literatura, quando mostra que o 
parto vaginal e não a gravidez em si que aumentam o risco de prolapso, uma vez que causa um trauma mecânico do assoalho 
pélvico e dos músculos esfincterianos. Conclusão: Diante dos dados analisados conclui-seque o prolapso está presente na maio-
ria das pacientes atendidas na clínica escola. Verificou-se também que a prevalência de prolapso em relação ao tipo de parto é 
predominantemente maior em mulheres que tiveram parto vaginal. 

Palavras-chave: Prolapso, Parto, Assoalho pélvico. 
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RESUMO 

Introdução: A gravidez causa modificações fisiológicas, principalmente de ordem hormonal e mecânica, a fim de abrigar 
o concepto e suprir as exigências suscitadas pelo rápido desenvolvimento e amadurecimento do concepto durante a gravidez. A 
função sexual da gestante pode se encontrar alterada, principalmente pelas mudanças corporais, psicológicas e hormonais ine-
rentes a esse período, bem como o receio de que o intercurso sexual possa culminar com complicações obstétricas ou machucar o 
bebê. Objetivo: Avaliar a função sexual de gestantes através do Questionário Female Sexual Function Index /Fundamento Sexual 
Feminino (FSFI). Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo transversal, realizado com gestantes adscritas a oito 
unidades básicas de saúde/estratégias de saúde da família da cidade de Santa Maria, RS. Para coleta de dados foi utilizada uma 
Ficha de Avaliação, a fim de caracterizar a amostra, bem como o Questionário Female Sexual Function Index /Fundamento Sexual 
Feminino (FSFI). Adotou-se como ponto de corte do escore total do FSFI, de acordo com a litetratura, a pontuação de 26,55, a fim 
de predizer disfunções sexuais para este grupo. Para a análise dos domínios foram utilizados seguintes pontos de corte: Desejo: 
4,28, Excitação 5,08, Lubrificação 5,45, Orgasmo: 5,05, Satisfação: 5,04 e Dor: 5,51. Os dados foram analisados pela estatística 
descritiva. Resultados: A amostra foi composta por 65 gestantes, com idade de média de 25,53 ± 6,04 anos. Destas, 10,77% 
estavam no primeiro trimestre gestacional, 26,16% no segundo trimestre e 63,07% no terceiro trimestre. Em relação ao FSFI, a 
média do escore geral foi de 24,36 ± 8,68, sendo que 41,54% apresentaram escore preditivo de disfunções sexuais pelo escore total. 
Para as 27 voluntárias cujos escores totais estiveram abaixo de 26,55, o grau de afecção para cada domínio foi de 74,1% (desejo), 
96,3% (excitação), 92,5% (lubrificação), 100% (orgasmo), 100% (satisfação) e 74,1% (dor). Além disso, mesmo as gestantes que 
obtiveram escores totais acima do valor preditivo de DSF apresentaram ao menos um domínio específico negativamente afetado: 
desejo (41,54%), excitação (41,54%), lubrificação (73,84%), orgasmo (90,76%), satisfação (72,3%) e dor (89,23%). Conclusão: 
Os escores do FSFI indicam alta prevalência de escores preditivos de disfunções sexuais dentre as gestantes analisadas, o que 
aponta para maior necessidade do cuidado à sexualidade nesta fase do ciclo da Saúde da Mulher. 

Palavras-chave: Sexualidade. Gestantes. Fisioterapia. 
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RESUMO 

Introdução: Durante a gravidez a mulher sofre alterações físicas e emocionais. o corpo se reestrutura para abrigar o feto 
anteriormente no abdômen. a protusão abdominal, devido ao crescimento uterino, força a um aumento da curvatura lombar, sobre-
carregando músculos e ligamentos adjacentes, predispondo as gestantes a desconfortos musculoesqueléticos. A lombalgia, sintoma 
tão frequente na população em geral, tem sido uma das principais queixas relatadas pelas mulheres durante o período gestacional, 
refletindo em uma prevalência crescente nos últimos anos. A lombalgia pode ser uma queixa prévia à gestação e nesses casos pode 
se intensificar durante o período gestacional. Entretanto, vem sendo considerada como uma ocorrência normal e até esperada na 
gravidez, o que tem contribuído para a falta de adoção de medidas profiláticas e terapêuticas. Objetivos: Verificar a capacidade 
física em gestantes com lombalgia. Métodos: foram incluídas no estudo gestantes maiores de 18 anos, de baixo risco obstétrico 
e com idade gestacional superior a 12 semanas. Foram coletados dados a respeito da idade da participante, escolaridade, estado 
civil, índice de massa corporal (imc), idade gestacional (ig), paridade e história prévia de lombalgia; em seguida, as gestantes 
foram submetidas aos testes de capacidade física, sentado para de pé e caminhada de 15,24 m. Resultados: a amostra constou 
de 72 gestantes, alocadas em três grupos, sendo 20 gestantes sem lombalgia, 34 no grupo com lombalgia gestacional e 18 no 
grupo com lombalgia prévia à gestação. a análise de variância (one-way anova) inter-grupos apresentou diferenças significativas 
na capacidade física das gestantes (p<0,05). O teste de tukey (post hoc) demonstrou que houve um maior comprometimento da 
capacidade física no grupo de gestantes com lombalgia prévia do que no grupo de gestantes sem lombalgia (p<0,05), quando 
comparados os grupos de lombalgia gestacional e lombalgia prévia a análise dos dados não demonstrou diferença significativa 
quanto à capacidade física. Conclusão: Com base em tais evidências, pode se notar que o estado gravídico com ausência de en-
fermidades já é fator limitante na capacidade física. Dessa forma a gestação deve ser vista não apenas como um estado fisiológico 
normal, mas um período de intensas adaptações que desencadeiam restrições nas atividades funcionais esses resultados apontam a 
lombalgia gestacional como fator limitante na capacidade física da gestante, mostrando assim a necessidade da adoção de medidas 
avaliativas, terapêuticas e profiláticas mais adequadas nessa fase da vida da mulher.

Palavras-chave: lombalgia, gestação, atividades cotidianas, atividade motora. 
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RESUMO 

Introdução: A incontinência urinaria segundo a Sociedade Internacional de Continência (International Continence Society) 
é definida como uma “perda involuntária de urina que é um problema social ou higiênico”, que ocorre não somente em mulheres 
idosas, como também em mulheres jovens e de meia-idade, o que leva a considerar que esse problema esteja vinculado a estilo de 
vida e processo de envelhecimento. A incontinência urinaria(IU) pode ser classificada em três tipos: IU de esforço (IUE) que é a 
queixa de perda involuntária de urina no esforço físico, espirro ou tosse; IU de urgência (IUU) caracterizado pela perda de urina 
acompanhada por forte sensação de urgência para urinar; e a IU mista (IUM) quando há a associação entre a de urgência e a de 
esforço. Os objetivos do estudo foram verificar os tipos e a prevalência de incontinência urinária (IU) das pacientes atendidas na 
clínica escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí – UFPI, na cidade de Parnaíba no Piauí. Métodos: Foi realizado 
o levantamento de dados através das informações (idade, número de gestações, tipos de parto, tipo de IU, momentos de perda, 
esvaziamento miccional) coletadas das fichas de avaliação das pacientes, atendidas no departamento de Fisioterapia em Uro-
-Ginecologia (UG), no período de agosto de 2012 a agosto de 2014. Resultados: Foram analisadas 51 fichas de avaliação, onde 
apenas 07 (13,7%) não apresentavam nenhum tipo de IU. Dentre aquelas que tinham sido constatados algum tipo de perda de 
urina, 15 (29,4%) apresentava incontinência urinária mista, 12 (23,5%) apresentavam incontinência urinária de urgência (IUU) 
e 17 (33,3%) apresentavam incontinência urinária de esforço (IUE). A idade variou entre 21 e 87 anos, a média das idades foi 
de 54 anos. No estudo em questão, foi possível observar, que houve uma maior prevalência quanto a um tipo específico de IU 
encontrada nas pacientes atendidas na clínica escola de fisioterapia da instituição, a qual foi a IUE, fato este que corrobora com as 
pesquisas encontradas na literatura. Através da análise dos dados as principais causas encontradas para esta disfunção verificou-se 
que aquelas com idade mais avançada, mulheres multíparas e que tiveram parto normal, apresentaram uma maior propensão a IU, 
principalmente a IUE, pois estes fatores associados ou não, bem como a falta de acompanhamento de um profissional da fisiote-
rapia em conjunto com a equipe multidisciplinar, elevam o risco para desenvolver estas disfunções. Conclusão: A IU faz parte 
do cotidiano da maioria das pacientes atendidas no departamento de Fisioterapia em UGO da clínica escola da UFPI-Parnaíba, 
pois os tipos existentes deste quadro clínico demonstraram ter relação com a idade avançada, mulheres multíparas, bem como 
com o mecanismo de parto normal. A fisioterapia uroginecológica se torna indispensável para a prevenção e correção do estado 
funcional da paciente.

Palavras- chave: Incontinência urinária, Fisioterapia, Prevalência.
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RESUMO 

Introdução: Incontinência urinária (IU) é definida como a perda involuntária de urina, de forma perceptível, levando a 
um problema de ordem psicológica, e\ou social. É mais prevalente em mulheres com mais de 60 anos, sendo a mais frequente a 
incontinência de esforço. Sua etiologia frequentemente é multifatorial, sendo que a predisposição está relacionada ao climatério, 
gestação, parto vaginal, alterações neurológicas e bioquímicas, presença de doenças como diabetes mellitus, infecções urinárias, 
depressão, entre outros. O comprometimento do controle pleno do sistema excretor possui efeitos significativos sobre a vida social 
e as atividades diárias do paciente, pois passa a inquietar-se com os episódios de IU, gerando assim, mudanças na maneira como 
conduz a sua participação nas relações sociais, causando impacto no modo como o mesmo se envolve em determinadas atividades 
e grupos. Há indícios de mudanças nos padrões de comportamento e nos procedimentos rotineiros do paciente diagnosticado com 
IU tais como: preocupações e crises de ansiedades frente à possíveis vazamentos de urina, além de isolamento social, em decor-
rência do sentimento de constrangimento pela perda do controle sobre seu sistema excretor. Objetivo:  A proposta deste estudo 
foi verificar a melhora na qualidade de vida, física e psicológica, de uma mulher diagnosticada com incontinência urinária através 
do King´s Health Questionnaire (KHQ). Materiais e Métodos: Uma paciente do sexo feminino, selecionada aleatoriamente a 
partir de um grupo inicial, formado por mulheres que se inscreveram como voluntárias na clínica FisioUnisc. A mesma respondeu 
o questionário KGQ, traduzido para língua portuguesa em duas etapas: antes e ao final da aplicação do protocolo fisioterapêutico, 
sendo o primeiro aplicado em 2009 e o segundo em 2010. As sessões duravam cerca de 45 minutos, onde eram realizados os 
exercícios para o assoalho pélvico. Resultados: No decorrer deste estudo, foi possível observar a melhora no quadro da paciente, 
através da cinesioterapia, sendo significante sua evolução quando comparados as respostas antes e depois do tratamento. Na pri-
meira avaliação em 2009, quando questionada sobre a ansiedade ou nervosismo devido ao problema de bexiga, sua resposta foi de 
que ficava muito ansiosa, já na avaliação realizada em dezembro de 2010 a paciente relatou que o problema a deixava um pouco 
ansiosa ou nervosa. Quando perguntada sobre uso de protetor higiênico, na primeira aplicação do questionário relatou usar sempre, 
já no segundo passou a utilizá-lo algumas vezes. Quanto aos sentimentos, referiu estar deprimida em relação a seu problema de 
bexiga, já ao final da aplicação do protocolo fisioterapeutico, ela refere que não se sente mais deprimida. Assim como a melhora 
nas questões psicológicas, se observa progresso quanto aos sintomas apresentados pela paciente, em relação à urgência, refere 
que quando ela sentia forte vontade de urinar era muito difícil controlar, já no segundo questionário a mesma relatou que já não 
sentia mais esta urgência. Quanto a noctúria a paciente passou de levantar muito a noite para urinar, em 2009, para um pouco em 
2010. A paciente também avaliou seu estado de saúde, quando perguntado sobre o mesmo em 2009 como bom e na aplicação do 
segundo questionário a mesma respondeu que era normal. Conclusão: com o termino do tratamento cinesioterapêutico e aplicação 
do questionário final observou-se uma melhora significativa, tanto em relação a incontinência quanto ao seu estado psicológico, 
propiciando melhora da qualidade de vida, além de salientar a fundamental importância do trabalho multiprofissional.

Palavras-chave: Incontinência urinaria; qualidade de vida; questionário; cinesioterapia.
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RESUMO 

Introdução: A incontinência urinária é um problema de saúde pública e tem alta prevalência entre as mulheres. Os sinto-
mas afetam a qualidade de vida dos pacientes em suas implicações sociais, físicas e sexuais. Em casos resistentes ao tratamento 
conservador, são utilizados métodos de estimulação elétrica que consistem em neuromodulação intermitente intravesical, anal, 
vaginal, peniana, perineal, transcutânea suprapúbica ou da região sacral. Recentemente, a estimulação percutânea do nervo tibial 
posterior foi introduzida como modalidade terapêutica para preencher a lacuna entre tratamentos conservadores e cirúrgicos. 
Objetivo: analisar as evidências científicas da terapia de estimulação percutânea do nervo tibial posterior, seu mecanismo e be-
nefícios no tratamento da incontinência urinária, incluindo a melhoria da qualidade de vida e dos sintomas. Materiais e Metodo-
logia: Trata-se de uma revisão de literatura. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados eletrônicas: MEDLINE, PubMed, 
SciELO e Web of Science, por meio da consulta pelos termos “nerve tibial”, “urinary incontinence” e “transcutaneous electric 
nerve stimulation” como palavras-chaves, no âmbito de suas combinações, durante o mês de junho de 2013. Foram encontrados 
79 artigos, nos idiomas inglês e português. Os critérios de inclusão abrangiam os que utilizassem a estimulação do nervo tibial 
posterior para o tratamento dos sintomas da bexiga hiperativa e da incontinência urinária de urgência. Após análise dos critérios, 
12 estudos foram incluídos. Resultados: Foram observados dados que incluíram o número de participantes, a intervenção, a 
técnica realizada, os métodos de avaliação e a eficácia da técnica comparada ou não a estudos com placebo Para evidenciar os 
efeitos terapêuticos da estimulação percutânea do nervo tibial posterior e excluindo a possibilidade de um efeito placebo, dois 
dos estudos utilizaram a estimulação transcutânea e todos compararam com outras técnicas, observando a eficácia das terapias 
de acordo com as avaliações realizadas. Todos os estudos utilizaram o sistema de estimulação transcutânea, com parâmetros da 
neuroestimulação de duração de pulso de 200 ms, frequência entre 10 e 20 Hz e amplitude da corrente variando de 0 a 50 mA. 
No que diz respeito à quantidade de sessões por semana e à duração dos meses, tiveram variações, principalmente nos estudos de 
longo prazo. Conclusão: A terapia por estimulação elétrica nervosa é eficaz comparada a outras técnicas, podendo ser associada 
a outras modalidades terapêuticas dentro da fisioterapia.

Palavras-chave: Obesidade. Nervo tibial; Incontinência urinária; Estimulação elétrica nervosa transcutânea; Tibial Nerve; 
Urinary incontinence; Transcutaneous electric nerve stimulation.
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RESUMO 

A incontinência urinária (IU) é caracterizada por qualquer perda involuntária da urina por mínimo de esforços físico que 
seja. Essa disfunção tem afetado cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, embora essa patologia atinja principalmente o 
sexo feminino, ela pode apresentar-se em ambos os sexos e em diferentes idades.  O entendimento errado de que a IU é um pro-
cesso “normal” decorrente do estado de envelhecimento natural, faz com que muitas pessoas deixem de procurar auxilio medico 
e tratamento específico, levando essas pessoas a uma serie de transtornos, inclusive de ordem psicológica. Entre os métodos 
terapêuticos que mais se sobressaíram nos últimos anos esta a assistência da fisioterapia. Desta forma, o nosso estudo tem como 
objetivo identificar o papel do fisioterapeuta no tratamento da Incontinência Urinária. Quanto à metodologia, trata-se de um estu-
do de revisão integrativa, de caráter descritivo e abordagem qualitativa. Todo o levantamento bibliográfico ocorreu nas bases de 
dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e em suas bases indexadas. Selecionamos apenas trabalhos publicados em periódicos 
nacionais no período de 2002 a 2014, que estivessem disponíveis em língua portuguesa e que abordassem alguma competência da 
fisioterapia na IU. No total, utilizamos doze trabalhos científicos que serviram como base para a produção do estudo. Para facilitar 
a investigação os trabalhos foram distribuídos em uma tabela que segue o corpo do estudo segundo autores, título do trabalho, 
tipo de pesquisa e amostra, objetivos, revista e ano de publicação. O tratamento fisioterapêutico tem como principal objetivo 
promover o fortalecimento muscular através de contrações voluntárias que promovem a reeducação da musculatura do assoalho 
pélvico e períneo que resulta em melhoras do tônus muscular e resistência uretral juntamente com os demais músculos. Podemos 
concluir a partir das evidencias encontradas que a fisioterapia possui relevante papel no tratamento de IU, reduzindo ou até mesmo 
eliminando essa perda involuntária de urina. Entre as principais ações no tratamento da IU, esta o uso da cinesioterapia e outras 
técnicas específicas, tais como o uso dos cones vaginais e/ou do biofeedback que promovem a conscientização e o treinamento 
da musculatura do assoalho pélvico, sendo essas ações de enorme impacto positivo para a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Incontinência Urinaria; Fisioterapia; qualidade de vida. 
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RESUMO 

Introdução: A endometriose é considerada um problema de saúde pública no Brasil, onde a própria população desconhece 
os sintomas. É identificada pelo crescimento de tecido endometrial nas áreas fora da cavidade endometrial, induzindo a uma reação 
inflamatória crônica, sendo a cavidade pélvica a mais afetada. Torna-se relevante a proporção de mulheres diagnosticadas com 
endometriose, embora assintomático, na maioria das vezes está presente os sintomas como dismenorreias, dor pélvica crônica, 
infertilidade, dispareunia de profundidade e sintomas intestinais e urinários cíclicos, como dor ou sangramento ao evacuar ou 
urinar durante o período menstrual. Objetivo: apresentar o efeito analgésico dos sintomas da dor que na endometriose ocorre, 
sendo utilizado a acupuntura. Afim de contribuir com evidências disponíveis na literatura para área da saúde. Metodologia: O 
estudo se caracteriza como revisão integrativa de artigos científicos sendo utilizadas as bases de dados PEDro, SCIELO, PUB-
MED, MEDLINE, utilizando como descritores endometriosis, acupuncture e dysmenorrhea. Foram encontradas 40 publicações 
que abordavam a acupuntura e endometriose em diversos idiomas. Por meio do critério de inclusão, que mostrassem a relevância 
e segurança no tratamento analgésico da endometriose com a aplicação da acupuntura, mas somente 06 foram incluídos, pois 
estavam em consonância ao objetivo do presente estudo. Resultados e Discussões: Os resultados desta revisão demonstraram 
que, independentemente da necessidade de mais estudos, a acupuntura vem tendo um crescimento em suas pesquisas e desco-
bertas para o tratamento analgésico da endometriose. Sendo revelado uma forma de tratamento sem efeitos colaterais, ou seja, 
de poucas contraindicações. Conclusão: Através da presente pesquisa entende-se que os estudos incluídos na revisão, embora 
possuam divergência entre seus resultados para um tratamento seguro e confiável, nos mostra que a possibilidade de um resultado 
satisfatório quanto a analgesia produzida pela acupuntura sem que haja efeitos adversos, de baixo custo para saúde pública, não 
prejudicando assim a qualidade de vida da mulher. 

Palavras-chave: Endometriose, Acupuntura e Dismenorreia.
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RESUMO 

Introdução: Dentre os fatores que influenciam a resposta sexual feminina está a funcionalidade dos músculos do assoalho 
pélvico (MAP). A força dos MAP pode aumentar a percepção dos estímulos durante o coito. Além disso, a função dos MAP está 
diretamente relacionada à resposta orgásmica feminina já que, neste momento, este grupo muscular se contrai de forma involun-
tária. Alguns estudos demonstram que há diminuição da força dos MAP em mulheres anorgásmicas, se comparadas àquelas sem 
esta disfunção sexual. Objetivo: Correlacionar a funcionalidade do assoalho pélvico com a função sexual feminina, avaliada 
pelo Questionário Female Sexual Function Index /Fundamento Sexual Feminino (FSFI). Materiais e Métodos: Trata-se de um 
estudo quantitativo transversal, realizado com mulheres sedentárias, sexualmente ativas e nuligestas. Para coleta de dados foram 
utilizados: Ficha de Avaliação da Sexualidade Feminina, que contemplava a avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA) através 
do sistema PERFECT e o Questionário Female Sexual Function Index /Fundamento Sexual Feminino (FSFI). Para a análise dos 
dados, foram realizadas análises exploratórias univariadas, bem como a estatística descritiva. Para a correlação das variáveis foi 
utilizado o coeficiente p de Spearman, admitindo-se o nível de significância de 5%. A classificação quanto à força da correlação 
seguiu os critérios de Malina (1996), que considera os valores de autocorrelação da seguinte forma: 0,30>r como baixa correlação; 
0,30<r<0,60 como moderada correlação e r>0,60 como alta correlação. Resultados: A amostra foi composta por nove estudantes 
universitárias, com idades variando de 18 a 30 anos (22,6 ± 3,94 anos). Encontrou-se alta correlação entre a função do assoalho 
pélvico e os domínios do questionário FSFI, foi encontrada alta correlação positiva entre o número de repetições mantidas de 
contrações dos MAP (“R”) e os escores dos domínios do FSFI relacionados ao orgasmo e à satisfação, bem como alta correlação 
inversa com o escore do domínio dor. Semelhante foi a correlação do número de contrações das fibras musculares rápidas (“F”), 
onde também foram encontradas altas correlações positivas com os escores dos domínios relacionados ao orgasmo e à satisfação, 
e alta correlação inversa com o escore do domínio dor. Conclusão: Um maior número de contrações dos MAP, tanto das fibras 
lentas quanto das rápidas, está diretamente relacionado ao orgasmo e à satisfação sexual, e negativamente relacionados à dor na 
relação sexual.

Palavras-chave: Assoalho Pélvico. Fisioterapia. Mulheres. Sexualidade.
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RESUMO 

Introdução: A incontinência urinária é definida segundo a Internacional Continence Socity (ICS) “como qualquer perda 
involuntária de urina, que ocasione um problema social ou higiênico”. Atualmente estima-se que aproximadamente 200 milhões 
de pessoas no mundo apresentam algum tipo de IU. Existe uma escassez de estudos científicos que descrevem o perfil sociodemo-
gráfico e clínico de mulheres incontinentes que procuram assistência fisioterapêutica uroginecológica em nosso país. Objetivo: 
Caracterizar o perfil clínico e sociodemográfico das mulheres com IU atendidas em um serviço público de fisioterapia uroginecoló-
gica da cidade de São Paulo e investigar características potencialmente relacionados à incontinência urinária pré e pós- tratamento 
fisioterapêutico e o quando esses fatores afetam a qualidade de vida dessa população. Método: Estudo descritivo transversal, 
retrospectivo, foram realizadas as análises de prontuários e das fichas de avaliação fisioterapêutica de mulheres tratadas do pe-
ríodo de Janeiro de 2012 à Agosto de 2014, no ambulatório de fisioterapia uroginecológica do Hospital Municipal Maternidade 
Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva (HMEC); sendo incluídas nesse estudos mulheres com diagnóstico médico prévio 
de incontinência urinária através das queixas clínicas e do estudo urodinâmico; encaminhadas pela equipe médica do mesmo 
hospital para o tratamento fisioterapêutico uroginecológico. Após a seleção das voluntárias, foram coletados os seguintes dados: 
características sociodemográficas, clínicas, hábitos de vida associados a sintoma de IU, função perineal e impacto no índice de 
qualidade de vida de mulheres incontinentes. Resultados: Para desfecho primário foi observado os dados sóciodemográficos e 
clínicos de mulheres com diagnóstico de incontinência urinária tratadas no ambulatório de fisioterapia uroginecológica  do HMEC 
e para os desfechos secundários  foi observado a Avaliação Funcional do  Assoalho Pélvico (AFA) e o índice de qualidade de vida  
utilizando o questionário Consultation on Incontinence Questionnaire- Short form -ICIQ-SF pré e pós- tratamento fisioterapêutico  
e os possíveis dados clínicos e sociodemográficos associados ao surgimento dos sintomas de IU.  Conclusão: Esses dados sóciode-
mográficos e clínicos contribuirão para o direcionamento e conhecimento mais detalhado do perfil de mulheres com incontinência 
urinária atendidas em serviços públicos que prestam assistência fisioterapêutica uroginecológica como do HMEC e, além disso, 
poderão auxiliar no desenvolvimento de intervenções preventivas e reabilitadoras para a incontinência urinária nestes serviços.
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