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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. 



 Página - 4

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 9 • Nº 2 • Ed.38 • ABR/MAI/JUN de 2016

CONSELHO EDITORIAL
Conselho de Curso de Fisioterapia 

Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – DEFITO
Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC – Unesp – Marilia)

COORDENAÇÃO GERAL
Prof. Dr. Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin (Unesp – Marília)

COORDENAÇÃO CIENTIFICA
Profa. Dra. Cristiane Rodrigues Pedroni (Unesp – Marília)

COMISSÃO ORGANIZADORA
Docentes

Profa Dra Flavia Navega
Profa Dra Mariana Simões
 Profa Dra Nise Marques

Profa Dra Roberta Munhoz Manzano
Discentes

Aline Prieto Silveira
Amanda Persson Mascari
André Gonçalves da Costa

Andressa Lima
Daniel Kanashiro 

Fabiana Kim
Gabriel Bellia Raimundo

Joice Anaíze Tonon do Amaral
Késia Maísa do Amaral

Lenita Malite
Marco Antonio Silva

Marielen Frediano Valenciano
Marília Tadayeski Peyres
Marina Ragassi Amaral

Patrícia de Aguiar Yamada
Raphael Cardoso Morales
Raquel Palauro de Mello

EDITORES
Prof. Dr. Esperidião Elias Aquim - PR

Prof. MSc. Marcelo Márcio Xavier - PR

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Prof. Dra. Angélica Lodovico - revistacientifica@faculdadeinspirar.com.br

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Josiane dos Santos Paula e Oliveira - marketing@inspirar.com.br

INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
Todo o material a ser publicado deve ser submetido online através do site: 

www.inspirar.com.br/revista

I.P. (Informação Publicitária): As informações são de responsabilidade dos anunciantes.

© Faculdade Inspirar  - Nenhuma parte dessa publicação pode ser reproduzida, arquivada ou distribuída por qualquer 
meio, eletrônico, mecânico, fotocópia ou outro, sem a permissão escrita do proprietário do copyright Inspirar. O editor não 
assume qualquer responsabilidade por eventual prejuízo a pessoas ou propriedades ligado à confiabilidade dos produtos, 
métodos, instruções ou idéias expostas no material publicado. Apesar de todo o material publicitário estar em conformidade 
com os padrões de ética da saúde, sua inserção na revista não é uma garantia ou endosso da qualidade ou valor do produto 
ou das asserções de seu fabricante.



 Página - 5

Suplemento 1 • Volume 9 • Nº 2 • Ed.38 • ABR/MAI/JUN de 2016 

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

SUMÁRIO

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA ATENDIDAS NO GRUPO DE REABILITAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVI-
CO E DISFUNÇÃO SEXUAL DO CEFID/UDESC ......................................................11
Bruna da Silva Martins Köhler1, Maíra Pereira Martins1, Juliana Falcão Padilha2, Hedioneia Maria Foletto Pivetta3, 
Melissa Medeiros Braz3

ASSOCIAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO SEXUAL COM A FREQUÊNCIA, A GRAVIDADE 
E O IMPACTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA QUALIDADE DE VIDA EM 
MULHERES NULÍPARAS .............................................................................................12
Keyla Mara dos Santos1; Jessyca Oliveira Alves1; Thuane Da Roza1,2; Soraia Cristina Tonon da Luz1

EFEITOS DA ELETROTERAPIA E TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOA-
LHO PÉLVICO NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA ANORRETAL: UM ESTU-
DO DE CASO ..................................................................................................................13
Taís Cerentini¹, Bruno Dittberner Dutra², Ana Cristina Sudbrack³, Katia Mirian Carneiro4

INFLUÊNCIA DA BANDAGEM ELÁSTICA KINESIO TAPE E DA HIDROTERAPIA 
NA DOR PÉLVICA POSTERIOR E NA FUNCIONALIDADE NAS ATIVIDADES DIÁ-
RIAS DE GESTANTES...................................................................................................14
Pâmella Pereira Cipriano¹, Claudia de Oliveira²
COMPARAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIEN-
TES MULHERES COM PROBLEMAS ORTOPÉDICOS ............................................15
Edine Kavano Kitahara Matsui¹, Heloiza Laubestein Januzelli², Gustavo F. Sutter Latorre³
AVALIAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO E DA FUNÇÃO PULMONAR EM PACIEN-
TES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA ...................................16
Neyliane Sales Chaves Onofre1, Natyelle Avelino Costa da Silva2, Jamille Soares Moreira Alves3, Lenismar Sá 
Cavalcante4, Ariel Gustavo Scafuri5

RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DA VIBRAÇÃO PARA TRATAMENTO DA ABER-
TURA VULVAR COM O USO DO PERIDELL® .........................................................17
Fabiane Dell’Antonio1; Cleima Bittelbrunn2; Francine Fischer-Sgrott3

RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DO DOLPHIN NEUROSTIM® E DA KINESIOTA-
PE EM TRIGGER POINTS POR VULVODINEA .........................................................18
Cleima Bittelbrunn1, Fabiane Dell’Antonio2, Francine Fischer-Sgrott3

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM INCONTINÊNCIAURI-
NÁRIA E DISFUNÇÃO ERÉTIL PÓS-PROSTATECTOMIA: UM ESTUDO DE CASO 
..........................................................................................................................................19
Bruno Dittberner Dutra1; Taís Marques Cerentini2; Kátia Miriam Carneiro2; Ana Cristina Sudbrack³
ANÁLISE DA FUNÇÃO SEXUAL DE IDOSAS COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
...........................................................................................................................................20
Larissa da Silva Tonetto¹, Sara Vieira Sampaio¹, Hedioneia Maria Foletto Pivetta², Melissa Medeiros Braz²
PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA DURANTE O PERÍODO GESTA-
CIONAL ...........................................................................................................................21
Bruna da Silva Martins Köhler¹, Maíra Pereira Martins¹, Juliana Falcão Padilha², Hedioneia Maria Foletto Pivetta³, 
Melissa Medeiros Braz³
RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DO DOLPHIN NEUROSTIM® E DA KINESIOTA-
PE EM TRIGGER POINTS POR VULVODINEA .........................................................22
Cleima Bittelbrunn1; Fabiane Dell’Antonio2; Francine Fischer-Sgrott3



 Página - 6

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 9 • Nº 2 • Ed.38 • ABR/MAI/JUN de 2016

PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA DURANTE A GRAVIDEZ NO 
CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUA RELA-
ÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA E DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS ...........23
Claúdia de Oliveira1; Marina Silva Nicolau2

INCONTINÊNCIA ANAL: ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA ...........................24
Janine Ferreira¹, Cristina Brasil²; Juliana Ferreira³, Patrícia Lordêlo4

FREQUÊNCIA DE DISFUNÇÕES SEXUAIS EM MULHERES UNIVERSITÁRIAS .......
...........................................................................................................................................25
Juliana Barros Ferreira1; Janine Ferreira2; Caroline Achy das Almas³; Karla Cavalcante Silva de Morais4; Rosana 
Porto Cirqueira5

INCONTINÊNCIA ANAL: ANÁLISE DA FUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES .....26
Allana Luso¹, Cristina Brasil²; Juliana Ferreira³, Patrícia Lordêlo4

PERFIL CLÍNICO E SOCIODEMOGRÁFICO DAS MULHERES COM INCONTINÊN-
CIA URINÁRIA AVALIADAS NO CENTRO CLÍNICO DE FISIOTERAPIA DA PUC 
MINAS .............................................................................................................................27
S.Elizate Monteiro1, L. Fontes Guisoli dos Reis2, T. Reis Silva³
INFLUÊNCIA DAS TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS NAS ALGIAS POSTURAIS 
DA GESTAÇÃO ..............................................................................................................28
Thamires Bezerra Bispo1, Carolina Assunção Macedo2

RESULTADO EM LONGO PRAZO DO TREINAMENTO DA MUSCULATURA DO 
ASSOALHO PÉLVICO ...................................................................................................29
Mônica Faria Felicíssimo1, Camila Teixeira Vaz2, Aquiles Diniz Coelho Gontijo3, Geórgia Correia de Queiroz Fac-
cin4 , Agnaldo Lopes da Silvia Filho5

IMPACTO DA MEDICINA ANTI-ESTRESSE EM CUIDADORES DE MULHERES 
COM CÂNCER DE COLO UTERINO SUBMETIDAS A RADIOTERAPIA ..............30
Ana Paula de Melo Ferreira1, Agnaldo Lopes da Silva Filho2, Sara de Pinho Cunha Paiva3, Paulo Traiman4

BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA NO TRATAMENTO 
DAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO .........................................................31
Ana Paula de Melo Ferreira1, Gláucia Renata Martins de Alvarenga2, Tamiris Daniele de Araújo Silva3

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE 
MULHERES NO CLIMATÉRIOPÉLVICO ...................................................................32
Juliana da Silva Grippo Dantas1, Euclides Maurício Trindade Filho2, Renata Sampaio Rodrigues Soutinho1, Sônia 
Maria Soares Ferreira3

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA: EMPODERAR PARA 
MELHORAR A SAÚDE DA MULHER .........................................................................33
Pollyana Ruggio Tristão Borges1, Mônica Faria Felicíssimo2, Rosana Ferreira Sampaio2, Sheyla Rossana Cavalcanti 
Furtado2

AUTO PERCEPÇÃO DO MAP EM IDOSAS CONTINENTES E INCONTINENTES ...
..........................................................................................................................................34
Ângela Kemel Zanella1, Luísa Braga Jorge2, Luciana Silva de Araújo1, Paula Maria Tachemco Corrêa1, Micheli 
Bourscheidt1, Ângelo José Golçalves Bós2

TABAGISMO COMO FATOR ANTECIPANTE DA MENOPAUSA ............................35
Adriana Carvalho1, Fernanda Beraldo2, Rubens da Silva Junior3

RELAÇÃO ENTRE HIPERTONIA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO E 
PERCEPÇÃO DE ESTRESSE NO TRABALHO EM MULHERES COM DISFUNÇÕES 
DO ASSOALHO PÉLVICO ............................................................................................36
Ana Paula Gonçalves Miranda1,Taisa Moreira Zenha1, Fernanda Saltiel Barbosa Velloso3, Elza Baracho Lotti de 
Souza2, Elyonara Mello Figueiredo1,3



 Página - 7

Suplemento 1 • Volume 9 • Nº 2 • Ed.38 • ABR/MAI/JUN de 2016 

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

BENEFÍCIOS DA CINESIOTERAPIA NA MAP DE GESTANTES NO TERCEIRO TRI-
MESTRE DE GESTAÇÃO .............................................................................................37
Florence Germaine Tible Lainscek1, Cristiane Moreira de Melo2; Maricélia Benatti Alves2

QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM DOR PÉLVICA CRÔNICA ............38
Florence Germaine Tible Lainscek1, Kayo Winicio Bernardes Barros2, Luana de Carvalho Silva Gama2; Denise 
Soares de Alcântara3

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DAS PARTURIENTES DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLI-
CO DE GURUPI ..............................................................................................................39
Marcia da silva Fonseca Perinazzo1, Florence GermaineTible Lainscek2

INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES PRATICANTES DE ESPORTES DE 
ALTO IMPACTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.................................................40
Rayane Oliveira da Vitória¹, Thamyres Camargo Maia Cirne Albuquerque¹, Elyonara Mello Figueiredo2

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DOS MÚSCULOS DO ASSO-
ALHO PÉLVICO DURANTE A GESTAÇÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA ....41
Rayane Oliveira da Vitória¹, Thamyres Camargo Maia Cirne Albuquerque¹, Elyonara Mello Figueiredo2

IMPACTO DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS COM INCONTINÊNCIA URINÁ-
RIA ...................................................................................................................................42
Juliana Falcão Padilha², Melissa Medeiros Braz2, Cláudia Mirian de Godoy Marques3

ANÁLISE DA MODULAÇÃO AUTONONÔMICA CARDÍACA DURANTE O ENCHI-
MENTO VESICAL EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE UR-
GÊNCIA ...........................................................................................................................43
Juliana Falcão Padilha1, Melissa Medeiros Braz2, Jefferson Luiz Brum Marques3, Cláudia Mirian de Godoy Mar-
ques4

QUEIXAS DE DISFUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES PORTADORAS DA SÍNDRO-
ME DE FIBROMIALGIA ...............................................................................................44
Francine Fischer-Sgrott¹, Denize Bernardi2, Glaucia Maria da Silva3

FUNÇÕES MUSCULARES DO ASSOALHO PÉLVICO EM GESTANTES: A FORÇA 
NÃO CONTA TODA A HISTORIA ................................................................................45
Sabrina Baracho¹, Renata Cangussu², Rayane Oliveira da Vitória³, Thamyres
Camargo Maia Cirne Albuquerque³, Elyonara Mello Figueiredo4

CONFIABILIDADE INTEREXAMINADOR DA PERINEOMETRIA ........................46
Priscylla Angelo1, Larissa Ramalho1, Maria Clara Oliveira1, Maria Thereza Micussi1

FATORES DE RISCO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA .................47
Risolene Félix da Silva1, Fabiana Veloso de Lima1, Adriano Magno Ferreira de Aguiar2, Glaucieny Correia Paiva3

RELAÇÃO ENTRE A DOR LOMBOPÉLVICA E O EQUILÍBRIO POSTURAL DE MU-
LHERES GRÁVIDAS: UM ESTUDO TRANSVERSAL ..............................................48
Silvia Oliveira Ribeiro1, Priscylla Angelo1, Maria Thereza Micussi1, Elizabel Viana1

PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA TRATAMENTO CINESIOTERAPEUTICO DA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA PÓS-PROSTATECTOMIA .................49
Risolene Félix da Silva1, Karina Pereira Diniz1, Fabiana Veloso de Lima1

ASSOCIAÇÃO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO UROGINECOLÓGICO E 
RESPIRATÓRIO EM PACIENTE PORTADORA DE DPOC COM INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA DE ESFORÇO E IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA: RELATO DE 
CASO ...............................................................................................................................50
Priscila Kanashiro Redondo1, Cristiane Soares de Melo Pereira1, Joyce de Jesus1, Cristiane Nardi Gemme2, Angéli-
ca Sartori Cintra2



 Página - 8

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 9 • Nº 2 • Ed.38 • ABR/MAI/JUN de 2016

ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE DOR LOMBOPÉLVICA E PERDA URINÁRIA 
EM MULHERES GRÁVIDAS.........................................................................................51
Vanessa Patrícia Soares de Sousa1, Maria Clara Eugênia de Oliveira2, Silvia Oliveira Ribeiro3, Elizabel de Souza 
Ramalho Viana4

AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NAS DIFERENTES 
FASES DO CLIMATÉRIO ..............................................................................................52
Maria Clara Eugênia de Oliveira1, Rossânia Bezerra da Silva2, Larissa Ramalho Dantas Varella3, Maria Thereza 
Albuquerque Barbosa Cabral Micussi4

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NAS DIFERENTES FASES DO CLIMATÉ-
RIO ATRAVÉS DO UTIAN QUALITY OF LIFE SCALE - UQOL ..............................53
Maria Clara Eugênia de Oliveira1, Alef Cavalcanti Matias de Barros2, Priscylla Helouyse Melo Angelo3, Maria The-
reza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi4

SINTOMAS URINÁRIOS E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES INCONTINEN-
TES SUBMETIDAS À TERAPIA COMPORTAMENTAL: UM ESTUDO OBSERVA-
CIONAL PROSPECTIVO ...............................................................................................54
Rayanne Moreira da Cunha¹, Sabrina Dantas Sabry2, Clara Taína Silva Lima2, Rebeca Monteiro Ferreira2, Simony 
Lira do Nascimento3

DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA EM GESTANTES PARANAENSES ..................55
Mariana Rodrigues Gato da Silva1, Gustavo F. Sutter Latorre2, Maria Cristina Umpierrez Vieira3, Pamela Caroline 
Furlaneto4, Natali Paola Kelte5

A UTILIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ABDOMINAIS MODIFICADOS NA REDUÇÃO 
DA DIÁSTASE NO PUERPÉRIO IMEDIATO DE PARTO NORMAL ........................56
Mayara Caroline Santana de Almeida1, Evilma Nunes de Araújo1, Renata Sampaio Rodrigues Soutinho1, Jéssica 
Bezerra Ferraz1, Juliana Karla Barbosa Gueiros1

INCIDENCIA DE INCONTINENCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM MULHERES 
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIAS NA CIDADE DE MA-
CEIÓ-AL ..........................................................................................................................57
Karolline Raphaelle Ferreira Rodrigues de Souza1, Evilma Nunes de Araujo1, Renata Sampaio Rodrigues Soltinho1, 
Carine Mércia Félix dos Santos1

A UTILIZAÇÃO DE UM PROGRAMA CINESIOTERAPÊUTICO NO PREPARO MÚS-
CULO-ESQUELÉTICO EM GESTANTES NO 2º TRIMESTRE .................................58
Jéssica Bezerra Ferraz1, Evilma Nunes de Araujo1, Jean Charles da Silva Santos1, Renata Sampaio Rodrigues Souti-
nho1

INCONTINÊNCIA URINÁRIA E DEPRESSÃO EM IDOSOS ....................................59
Mariana Rodrigues Gato da Silva1, Pamela Caroline Furlaneto², Dannyele Cristina da Silva3, Maria Cristina Um-
pierrez Vieira4, Maria Emilia Marcondes Barbosa5

INTENSIDADE DE DOR ABDOMINAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM A PARIDADE 
NO PÓS-PARTO IMEDIATO DE CESARIANA ...........................................................60
Renata Cardoso Baracho Lotti1, Josimari Melo DeSantana1,2

AVALIAÇAO FUNCIONAL DO ASSOALHO PÉLVICO NO PÓS-PARTO VAGINAL E 
CESÁREA DE PRIMÍPARAS .........................................................................................61
Aline Anézio¹, Caroline B Prudêncio¹, Fabiane Affonso Pinheiro, Angélica M P Barbosa², Sthefanie Kenickel Nu-
nes1

FATORES ASSOCIADOS ÀS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PELVICO EM MULHE-
RES PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA: revisão de literatura ..........................62
Renata Sampaio Rodrigues Soutinho1, Felipe Silvestre de Andrade Brandão1, Gustavo César Medeiros Campos 
Alves1, Evilma Nunes de Araújo1, Karolline Raphaelle Ferreira Rodrigues de Souza1

PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM CORREDO-
RAS DE RUA DA CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS ..............................................63



 Página - 9

Suplemento 1 • Volume 9 • Nº 2 • Ed.38 • ABR/MAI/JUN de 2016 

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

Renata Sampaio Rodrigues Soutinho1, Cynthia do Nascimento Silva1, Silvia Bianca dos Santos1, Izabelle Quintilia-
no Montenegro Bomfim1, Mayara Caroline Santana de Almeida1

UTILIZAÇÃO DE DILATADORES PARA O TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES SE-
XUAIS FEMININAS.......................................................................................................64
Mariana Rodrigues Gato da Silva1, Lílian Maria Silveira Souza Santos2, Gustavo F. Sutter Latorre3, Maria Cristina 
Umpierrez Vieira4

TÍTULO: EFEITO DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA E FUNÇÃO SE-
XUAL NO TRATAMENTO DO VAGINISMO PRIMÁRIO: RELATO DE CASO ......65
Sabrina Dantas Sabry1 , Gláucia Nunes Diniz Oliveira2, Gleiciane Aguiar Brito2, Lara Costa Leite2, Simony Lira do 
Nascimento3

RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE SEXUAL E A INCONTINENCIA URINARIA EM 
IDOSOS ...........................................................................................................................66
Luisa Braga Jorge1, Ângela Kemel Zanella2, Ângelo José Golçalves Bós3

EDUMICC – APLICATIVO MÓVEL PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DAS AL-
TERAÇÕES MICCIONAIS ............................................................................................67
Inayara Silva1, Eduarda Moretti2, José Sá3, Patrícia Lordêlo4

RELAÇÃO ENTRE A AUTO PERCEPÇÃO DO MAP E A QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSAS CONTINENTES E INCONTINENTES ..........................................................68
Ângela Kemel Zanella1, Luísa Braga Jorge2, Luciana Silva de Araújo1, Micheli Bourscheidt1, Ângelo José Golçal-
ves Bós2

EXTRUSÃO DE TELA DE SLING: RELATO DE CASO ............................................69
Valdivina Eterna Falone¹, Waldemar Naves do Amaral Filho1, Ricardo Pereira Marot2, Waldemar Naves do Ama-
ral1,2,3,4

PROPOSTA DE ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO EM GRUPO PARA MULHERES 
COM SÍNDROME DE FIBROMIALGIA ASSOCIADA À QUEIXA DE PERDAS URI-
NÁRIAS E DISFUNÇÃO SEXUAL ...............................................................................70
Francine Fischer-Sgrott¹, Andrea Millidiu2, Joyse Foss3

QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM SÍNDROME DE FIBROMIALGIA 
QUE APRESENTAM QUEIXAS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA .........................71
Francine Fischer-Sgrott¹, Amanda Steffen Roncada2, Thaynara Petter Brasil3

EFEITO DO TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO ASSO-
CIADO AO BIOFEEDBACK NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL: UMA 
ANÁLISE CRÍTICA DA LITERATURA ........................................................................72
Gabriella Vieira¹
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES QUE FREQUENTAM UM 
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS ..........73
Patrícia Viana da Rosa1, Maryellen Nepomuceno Benites2, Leila Roseana Zavarize3, Flávia Fagundes Ferreira4

PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM UM GRUPO DE NADADO-
RAS PROFISSIONAIS E NADADORAS RECREACIONAIS DO SUL DO BRASIL ....74
Nadyne Rubin1, N., Patrícia Viana da Rosa1, Rodrigo Della Méa Plentz1

PROCEDIMENTO DE NORMALIZAÇÃO DA PERINEOMETRIA EM MULHERES 
DE MEIA IDADE ............................................................................................................75
Priscylla Angelo1, Ruthe Nascimento1, Larissa Ramalho1, Maria Clara Oliveira1, Maria Thereza Micussi1



 Página - 10

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 9 • Nº 2 • Ed.38 • ABR/MAI/JUN de 2016

Prezados Alunos,

Com objetivo de servir como fonte de referência em pesquisas científicas, a Revista Inspirar - Movimento e Saúde traz neste 
suplemento, uma coleção de artigos científicos categorizados em várias especialidades da saúde, bem-estar e gestão, produzidas 
pelos alunos de pós-graduação da Faculdade Inspirar.

Agradecemos aos Alunos e Professores envolvidos nestas pesquisas e desejamos a todos, muito sucesso em suas carreiras 
profissionais.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA ATENDIDAS NO GRUPO DE 
REABILITAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO E DISFUNÇÃO 

SEXUAL DO CEFID/UDESC
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RESUMO

Contextualização: A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como a 
condição em que ocorre a perda involuntária de urina, podendo causar problemas de ordem social ou de higiene (Haylen, et al., 
2010). Apresenta-se com uma condição angustiante e incapacitante, afetando a vida das mulheres nos aspectos social, psicológi-
co, ocupacional, doméstico, físico e sexual, de mulheres em todas as idades, levando-a a realizar modificações comportamentais 
(Honório; Santos, et al., 2009). Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de um protocolo de cinesiotera-
pia na qualidade de vida, na função sexual e na função muscular do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária 
atendidas no Grupo de Reabilitação do assoalho pélvico e disfunção sexual do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da 
Universidade do Estado  de  Santa Catarina. Materiais e Métodos: Participaram desta pesquisa 9 mulheres diagnosticadas com 
incontinência urinária, sendo 4 com IU de urgência e 5 com IU mista, com idade entre 48 e 78 anos. Como método de avaliação 
foram aplicados os questionários: “International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form” (ICIQ-SF), o “King’s 
Health Questionnaire” (KHQ) e o “Female Sexual Function Index” (FSFI) validados para o Português. Para avaliar os músculos 
do assoalho pélvico foram utilizadas a escala de avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA) e o esquema  PERFECT. Além 
disso, o exame do Pad test de uma hora quantificou a perda de urina. Todos os instrumentos foram aplicados na avaliação e na 
reavaliação. Foram realizadas 10 sessões de cinesioterapia para o assoalho pélvico. Utilizou-se como protocolo os exercícios de 
Educação Perineal Progressiva (E.P.P.) descrito por Luz et al. (2010). O protocolo baseou-se em exercício de propriocepção, se-
guido por exercícios simples, elaborados e por fim, exercícios durante o esforço. O teste Shapiro Wilk foi utilizado para verificar 
a normalidade das variáveis. Para a análise estatística foi utilizado o teste Wilcoxon para variáveis não normais. Resultados: Foi 
observado que após os atendimentos as pacientes obtiveram melhora na função muscular do assoalho pélvico, com diferença 
estatisticamente significativa no endurance (p=0,048) do esquema PERFECT. Ademais, observou-se uma melhora significativa 
no escore do questionário ICIQ-SF (p=0,042) e melhora da função sexual pelo FSFI (p=0,043). Em relação à qualidade de vida, 
do questionário KHQ encontrou-se diferença estatisticamente significativa no domínio “limitações físicas” (p=0,026). Não hou-
ve diferença significativa ao avaliar a escala AFA e o exame do Pad test no pré e pós-tratamento. Conclusão: Os resultados do 
presente estudo demonstraram que a intervenção fisioterapêutica proposta, por meio da cinesioterapia para o assoalho pélvico, 
pode ser eficaz na melhora da qualidade de vida, da função sexual e da função muscular do assoalho pélvico em mulheres tanto 
com incontinência urinária de urgência quanto mista.

Palavras Chaves: Saúde da mulher; Incontinência Urinária; Fisioterapia; Qualidade de vida.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO SEXUAL COM 
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MULHERES NULÍPARAS
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RESUMO

Contextualização: O desuso, a debilidade e a hipotonicidade dos músculos do assoalho pélvico (MAP) podem contribuir 
para disfunções no assoalho pélvico, dentre elas à incontinência urinária (IU) e as disfunções sexuais (DS) (Kegel, 1952; Tho-
mas, AA, et al., 2015). A IU é definida como qualquer perda involuntária de urina, que pode ocorrer devido à sobrecarga e/ou 
estiramento dos MAP (Nygaard et al., 1994; Haylen et al., 2010;). Já a DS feminina é definida como qualquer transtorno rela-
cionado ao desejo sexual, excitabilidade, orgasmo, dispareunia ou vaginismo (Pasqualotto et al., 2005). Sendo assim, torna-se 
importante verificar se existe associação entre a IU e a DS. Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar se há associação entre 
a frequência, a gravidade da IU e o seu impacto na qualidade de vida, com a disfunção sexual em mulheres nulíparas fisicamente 
ativas. Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 18 mulheres nulíparas com idade entre 18 e 40 anos. Como método de 
avaliação foram aplicados os questionários “International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form” (ICIQ-SF) e 
o “Female Sexual Function Index” (FSFI), ambos validados para o português. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar 
a normalidade das variáveis. Para verificar a associação entre os escores do ICIQ-SF e do FSFI, foi utilizado o coeficiente de 
correlação de Spearman. Resultados: Todas as participantes relataram IU e obtiveram o escore do FSFI ≤26,5, ou seja, possuíam 
DS. A média do escore do questionário FSFI e do ICIQ-SF foi de 20,01 ± 2,7 e de 4,9 ± 3,9, respectivamente. Não foi encontrada 
associação significativa da função sexual com a frequência (p=0,771, r=0,074), gravidade (p=0,299, r=-0,259) ou impacto da 
IU na qualidade de vida (p=0,455, r=0,188). Adicionalmente, não foi encontrada associação entre o escore total do FSFI e do 
ICIQ-SF (p=0,555, r=0,149). Conclusão: Os resultados do presente estudo demonstraram que as mulheres nulíparas incontinen-
tes apresentam sintomas de DS. No entanto, este fato não está associado à frequência de perda urinária, à gravidade da IU e ao 
impacto da IU na qualidade de vida.

Palavras Chaves: Saúde da mulher; Incontinência urinária; Qualidade de vida.
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RESUMO

Contextualização: A incontinência anorretal é definida como a perda inesperada de gases, fezes liquidas ou sólidas, devido 
à disfunção esfincteriana ou a incapacidade de protelar uma evacuação em condições socialmente adequadas, em indivíduos com 
idade acima de 4 anos. Gera grande desconforto, constrangimento e insegurança, interferindo na qualidade de vida. A continên-
cia anal é a capacidade de impedir a perda fecal, de uma evacuação não desejada ou não programada, sendo mantida por uma 
interação entre a musculatura anal e do assoalho pélvico, integradas com controle neural somático e autonômico. A incontinência 
anorretal apresenta maior incidência em mulheres e tem como fatores de risco as lesões do nervo pudendo e do esfíncter anal por 
trauma obstétrico; além das lesões cirúrgicas do esfíncter anal, distopias genitais e neuropatia diabética. A fisioterapia, através do 
treinamento dos músculos do assoalho pélvico e da eletroestimulação, pode suprimir ou minimizar esta disfunção, promovendo 
o retorno da função esfincteriana e consequentemente corrigindo outras inadequações pélvicas. Objetivo: A proposta deste estudo 
foi verificar a melhora na qualidade de vida, física e psicológica, de uma mulher diagnosticada com incontinência anorretal através 
de eletroestimulação e cinesioterapia. Materiais e Métodos: Uma paciente do sexo feminino, 51 anos, que procurou atendimen-
to fisioterapêutico na clínica escola FisioUnisc, na Universidade de Santa Cruz do Sul. No primeiro atendimento foi realizada 
avaliação fisioterapêutica, onde continha dados de identificação, anamnese e exame físico. Os atendimentos foram realizados 
duas vezes por semana, com duração de 45 minutos, totalizando 25 sessões, intercalando a eletroestimulação e a cinesioterapia. 
Nos primeiros atendimentos foi realizada conscientização da contração do assoalho pélvico com balão. Nas sessões seguintes foi 
utilizado Dualpex Uro, eletrodo intracavitário anal, inicialmente foi utilizada uma frequência mais baixa, evoluindo conforme 
tolerância até 65Hz, 2mA, 1/8 contração/repouso, associando contrações voluntárias com o estimulo; durante aproximadamente 
20 minutos. A cinesioterapia teve como objetivo treino de força, explosão, resistência e coordenação, sendo que o número de série 
e repetições foi aumentando conforme relato de melhora da paciente. Iniciou-se a cinesioterapia em decúbito dorsal, evoluindo 
para sedestação e ortostase. Foram utilizados dispositivos, como: bola dez, bola suíça, theraband, cama elástica e step para as-
sociar com as contrações. Resultados: através da avaliação, foi observado na inspeção que a paciente possuía contração perineal 
subjetiva reconhecível com uso de musculatura acessória e baixa resistência. Durante a palpação foi verificado presença de cicatriz 
perineal, apresentando AFA grau 1. Na avaliação inicial referiu perda de fezes ao menos duas vezes por semana, e após o trata-
mento fisioterapêutico já não apresentava perdas fecais ou de flatos. O AFA na avaliação final apresentou grau 3. Conclusão: com 
o termino do tratamento fisioterapêutico e avaliação final foi observado uma melhora relevante, tanto em relação à incontinência 
quanto ao seu estado psicológico, propiciando melhora na qualidade de vida da paciente.

Palavras-chave: incontinência anorretal; fisioterapia; eletroestimulação; cinesioterapia.
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RESUMO

Contextualização: Uma das queixas mais frequentes durante a gestação é a dor na região lombar, problema que, pode 
comprometer a qualidade de vida das gestantes em todas as suas atividades cotidianas. A lombalgia é conceituada como toda 
condição de dor ou rigidez, localizada na região inferior do dorso, em uma área situada entre o último arco costal e a prega glútea. 
Já a dor pélvica posterior, é uma lombalgia específica do período gestacional, de caráter intermitente, com irradiação para um 
ou ambos os glúteos. Para o tratamento de ambas, a fisioterapia oferece diversas técnicas, dentre elas a hidroterapia e o método 
kinesio tape. Objetivo: Verificar a influência da bandagem elástica kinesio tape no tratamento da dor pélvica posterior e no nível 
de funcionalidade nas atividades de vida diária das gestantes. Material e Método: Estudo experimental, controlado e prospectivo 
com 20 gestantes saudáveis que foram divididas em dois grupos: Grupo de Estudo (bandagem elástica e hidroterapia) e Grupo 
Comparativo (hidroterapia). A dor foi avaliada pela Escala Visual Numérica e a funcionalidade nas atividades diárias por meio 
do questionário de incapacidade funcional de Ronald-Morris. Resultados: Não houve diferença estatística entre os dois grupos 
(p>0,05), considerando-se os valores obtidos com esses dois instrumentos de avaliação. Os dois tipos de tratamento mostraram 
melhora na diminuição da dor e no aumento da funcionalidade das atividades rotineiras das gestantes. Entretanto, o Grupo de 
Estudo obteve índices mais altos do que o Grupo Comparativo. Conclusão: Ambos os tipos de tratamento são eficazes para o 
tratamento da dor pélvica posterior e para a melhora da funcionalidade nas atividades diárias em gestantes; e a bandagem elástica 
kinesio tape pode ser usada no tratamento da dor lombar durante a gravidez de forma segura.

Palavras-chave: gravidez; lombalgia; dor pélvica posterior; hidroterapia.

INFLUÊNCIA DA BANDAGEM ELÁSTICA KINESIO TAPE 
E DA HIDROTERAPIA NA DOR PÉLVICA POSTERIOR E 
NA FUNCIONALIDADE NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE 
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RESUMO

Panorama: A incontinência urinária é um problema que atinge 9% da população feminina e 5% da população masculina em 
todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. É uma afecção cada vez mais freqüente no atendimento ambu-
latorial, onde a prevalência alcança 10% a 25% das mulheres de 15 a 64 anos, quase dois terços desta população. Contudo apenas 
25% das acometidas procuram atendimento especializado, de modo que urgem novas estratégias para a identificação de grupos de 
risco e intervenção. Objetivos: comparar a prevalência de incontinência urinária em mulheres que estavam em tratamento fisiote-
rápico com problemas ortopédicos em clínica de fisioterapia (2005) com dados atuais (2016). Métodos: amostra de 60 mulheres, 
entre 18 a 74 anos em tratamento fisioterápico com problemas ortopédicos. Este estudo foi realizado a partir da utilização de um 
questionário fechado, o mesmo utilizado na pesquisa de 2005 (elaborado pela pesquisadora). Resultados: Notou-se um aumento 
nas queixas de perda urinária de 38,3% para 51,66% e destas, um leve aumento das características de incontinência urinaria de 
esforço, 70% na primeira pesquisa para 77,41% na segunda, cuja amostra foi ligeiramente mais jovem (média 41,4 anos contra 
50,17 anos na primeira) houve também um aumento no conhecimento da fisioterapia especializada: em 2005, 91% das mulheres 
não conheciam a fisioterapia pélvica contra 51,44% mesmo após 10 anos da realização deste mesmo estudo. Outros fatores como 
tipo de parto, atividade física, obesidade, incômodo com a incontinência foram correlacionados. Outro fator relevante é que 30% 
das pacientes que relataram incontinência não sentiam incômodo com a perda, resultado mantido em 2016 (27%). Este dado pode 
justificar a não procura por ajuda especializada, em conjunto com o aumento observado de 17% para 32% de mulheres que se 
sentem constrangidas em falar sobre a incontinência urinária. Conclusão: Mesmo após 10 anos, a fisioterapia pélvica ainda segue 
pouco divulgada, principalmente porque o número de pacientes que relatam queixas de perda urinária é significativo mesmo em 
pacientes que buscam tratamento ambulatorial para problemas ortopédicos.

Palavras-chave: incontinência urinária (D014549); fisioterapia pélvica; problemas ortopédicos.
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RESUMO

Contextualização: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é caracterizada por alterações pulmonares e sistêmicas, apre-
sentando obstrução crônica do fluxo aéreo, levando à hiperinsuflação pulmonar. Sua progressão ocasiona o aumento da dispneia, 
limitações funcionais, perda de força muscular, tosse. Consequentemente, o esforço respiratório e a tosse são situações em que a 
contração dos músculos abdominais ocasiona a elevação da pressão intra-abdominal, que responde na cavidade pélvica, levando 
à resposta sinérgica dos músculos do assoalho pélvico com intenção de promover suporte às vísceras abdominais e pélvicas. O 
assoalho pélvico compõe a parte inferior da cavidade abdomino-pélvica, e sua força está ligada ao grau de contração voluntária 
máxima, com recrutamento do máximo de fibras. Diversos eventos que ocorrem na vida da mulher afetam a força dos músculos 
do assoalho pélvico e outras estruturas que suportam os órgãos pélvicos, podendo repercutir na função muscular respiratória. 
Objetivo: Avaliar o assoalho pélvico e a função respiratória em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Materiais e 
Método: Trata-se de um estudo de série de casos, descritivo. Realizado em uma clínica particular localizada em Fortaleza-Ceará, 
no período de agosto a novembro de 2015. A amostra foi composta por 03 pacientes mulheres, faixa etária entre 56 e 76 anos, 
com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, onde as mesmas após o convite e o aceite foram submetidas ao exame 
urodinâmico, em sequência a uma avaliação do assoalho pélvico, na qual foi utilizada o biofeedback, finalizando com a avalia-
ção fisioterapêutica respiratória, com ênfase ao peak flow e a manuvacuometria. A pesquisa seguiu os preceitos éticos conforme 
Resolução 466/12 CNS/MS. Resultados: Comparando os resultados obtidos nas pacientes 1, 2 e 3 observa-se que todas apresen-
taram diminuição do fluxo respiratório. Provavelmente devido à repercussão da doença pulmonar obstrutiva crônica apresentada 
pelas pacientes ocasionando redução do fluxo expiratório pelo grau de obstrução brônquica. Correlacionando os achados da 
força muscular respiratória com o diagnóstico funcional do assoalho pélvico, observa-se que a paciente 2 apresenta redução da 
força muscular respiratória e possui maiores alterações do assoalho pélvico como incontinência fecal, hiperatividade vesical, 
incontinência urinária ao esforço, apresenta dispareunia, além dos procedimentos cirúrgicos já realizados pela mesma, possui 
mais um fator agravante que é a tosse crônica, repercutindo na pressão intra-abdominal tornando-se reduzida, caracterizando uma 
possível incontinência em comparação com as pacientes 1 e 3. Conclusão: Com a realização deste trabalho pode-se considerar 
que as alterações do assoalho pélvico poderão sofrer influências das alterações respiratórias, devido à ligação que existe entre 
o diafragma abdominal e os músculos do assoalho pélvico, que trabalham em sinergismo e quando um dos sistemas não está 
saudável, provavelmente o outro será afetado.

Palavras-chave: Fisioterapia, assoalho pélvico, DPOC.
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RESUMO

O objetivo desse estudo foi de verificar a evolução do fechamento vulvar usando a vibração como meio terapêutico após 
cirurgia de histerectomia via vaginal. E.B., 26 anos, G1P1A0, com histórico de parto via vaginal difícil e prolongado, apresentou, 
após o parto, prolapso uterino e cistocele grau 3. Na primeira correção cirúrgica, somente a cistocele foi corrigida e foi realizado 
perineorrafia e perineoplastia. Após o ato cirúrgico foi recomendado que a paciente utilizasse o Dispositivo Intra-uterino (DIU) 
sendo que após 3 meses da colocação o cordão distal deste apresentava-se no óstio externo da vagina. Paciente consultou outro 
médico que a informou da necessidade de outra cirurgia visto que o útero estava prolapsado, por isso da exteriorização do cor-
dão, e o períneo necessitava de nova correção cirúrgica. Durante todo este tempo a paciente permaneceu com atendimentos de 
fisioterapia na Universidade do Vale do Itajaí/SC por queixa de perda de urina, inicialmente, e posteriormente a cirurgia para 
recuperação pós-operatória. Quarenta dias após a histerectomia e nova perineoplastia esta voltou ao serviço de fisioterapia para 
a continuidade do tratamento e relatava observar sua vulva “aberta”. Foi utilizado a vibração do aparelho Peridell® por 30 mi-
nutos extra-vulvar, pois ela ainda estava com pontos internos, no canal vaginal, e externamente, no núcleo fibroso do períneo. O 
aparelho foi então colocado entre os grandes lábios e foi cedido um aparelho deste para que ela utilizasse em domicílio, uma vez 
ao dia, por 30 minutos. Foram realizadas imagens comparativas na pré e pós utilização do Peridell para posterior comparação. 
Resultados: observou-se o fechamento vulvar completo após 7 dias de utilização do Peridell®, de 4,26 mm para nenhum sinal 
de abertura verificados com a utilização de um paquímetro digital (Ultratec General®) e fotografados com Iphone 5S (Apple®). 
Conclusão: o aparelho de vibração Peridell® mostrou-se uma ótima opção de tratamento para o fechamento vulvar desta pacien-
te. Vale ressaltar que este foi utilizado diariamente por uma semana. Entretanto novas pesquisas devem ser realizadas a fim de 
verificar também a eficácia deste produto.

Palavras-chave: fisioterapia, vibração, vulva.
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RESUMO

O objetivo desse estudo foi de verificar a diminuição de trigger points decorrente da Vulvodinea com o uso do dolorímetro de 
pressão (Wagner®), de uma microcorrente (Dolphin Neurostim®) associados a kinesiotape nos pontos dolorosos. O dolorímetro é 
um aparelho que avalia o limiar de sensibilidade dolorosa a pressão, possuindo uma extremidade que é pressionada perpendicular-
mente á superfície da pele e um manômetro que registra a pressão exercida e a microcorrente aplicada com o Dplphin Neurostim® 
é uma modalidade hibrida de tratamento que aplica de forma concentrada, de baixa frequencia uma microcorrente (ate 10 ohms) 
para pontos de acupuntura e trigger points no tratamento de dores crônicas e liberação de tecido cicatricial e de aderências, sendo 
principalmente eficaz no controle da dor. A Vulvodínia é um termo utilizado para descrever dor crônica em queimação na vulva, 
sem achados físicos objetivos que justifiquem os sintomas, sendo assim, uma patogenia ginecológica de difícil diagnóstico e trata-
mento. Ela é relativamente jovem tendo sua definição instituída em 1983, pela Sociedade Internacional de Estudos sobre Doenças 
Vulvares (ISSVD), nos Estados Unidos. Reato do caso: F.M.L., 30 anos, diagnosticada há 4 anos com Vulvodinea e apresentando 
trigger points muito sensíveis a palpação na região externa do períneo e em região interna. Inicialmente eram palpados estes 
pontos de forma aleatória e naqueles em que ela referisse dor, a pele era marcada com lápis dermografico. Após a verificação de 
toda área, em cada sessão de fisioterapia, era verificado a sensibilidade a dor através do uso do dolorímetro, realizada a aplicação 
da microcorrente com o Dolphin Neurostim®, retestada a sensibilidade dolorosa com o dolorímetro e aplicada a Kinesiotape. 
Como estes pontos dolorosos não mantinham a mesma anatomia em cada sessão, sempre era desenhado no prontuário dela onde 
estes pontos encontravam-se. Resultados: observou-se a melhora considerável da palpação nos trigger points após a aplicação 
da microcorrente pelo Dolphin Neurostim® em cada ponto doloroso, em torno de 68%, conforme as anotações no prontuário 
dela. Por exemplo: na medição inicial, a paciente referia sensação dolorosa em ponto em Núcleo Fibroso do Períneo a direita de 
1,6kg e a esquerda de 4,4kg e após a terapia esta referia dor com 3,1kg e 5,6kg, medições estas realizadas com o dolorímetro. 
Conclusão: Esta forma de terapia tem sido eficaz pois, após a diminuição dolorosa nestes pontos, facilita muito a intervenção 
fisioterápica dento do canal vaginal para relaxar e alongar a musculatura perivaginal, que quando tensa, impede esta mulher de 
ter relações sexuais prazerosas e indolores, melhorando assim, a qualidade de vida desta e de seu companheiro. Mais pesquisas 
necessitam ser realizadas utilizando estas e outras formas de tratamento para esta condição tão devastadora na vida de um casal.
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RESUMO

Contextualização: O adenocarcinoma prostático é reconhecido mundialmente como um dos mais importantes problemas de 
saúde que acometem o homem. A estimativa para o Brasil, biênio 2016-2017, aponta o câncer de próstata como o mais recorren-
te, serão cerca de 60 mil novos casos. A prostatectomia radical (PTR) consiste na retirada total da próstata, além da excisão das 
vesículas seminais, dos linfonodos pélvicos bilaterais e do esfíncter uretral proximal, permanecendo apenas o esfíncter uretral 
distal, que por sua vez manterá a continência. Todavia, o esfíncter uretral distal pode ter sua inervação e estruturas de suporte 
lesionadas, resultando em diversas complicações, sendo a incontinência urinária a mais comum. Objetivo: Verificar os efeitos 
de um tratamento fisioterapêutico na recuperação da continência urinária e da função sexual de um paciente prostatectomizado. 
Materiais e Métodos: Estudo de caso individual desenvolvido na Clínica Escola FisioUNISC, na cidade de Santa Cruz do Sul - RS, 
durante as atividades do Estágio Supervisionado em Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul, no período de agosto a 
dezembro de 2015, totalizando 44 sessões. Resultados: Um homem de 56 anos, agricultor aposentado, sem história pregressa de 
disfunções urogenitais. Seis meses antes de iniciar o tratamento fisioterapêutico na Clínica Escola FisioUNISC, paciente relatou 
forte algia na região do assoalho pélvico enquanto realizava o trabalho de campo. Procurou atendimento médico e fez exames 
complementares, através dos quais foi constatado aumento do Antígeno Prostático Específico (PSA), sendo submetido à PTR, 
permaneceu com sonda vesical por 15 dias após a cirurgia. Durante a inspeção fisioterapêutica paciente apresentou perda contínua 
de urina. Relatou usar cerca de cinco fraldas por dia, o que o restringia de ter uma vida social ativa e de realizar suas atividades 
de vida diária. Referiu também ter ficado impotente após o procedimento cirúrgico e que anteriormente possuía vida sexual ativa, 
o que impactou negativamente na autoestima e qualidade de vida. No teste de Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico (AFA), 
foi observada debilidade na função perineal objetiva e contração perineal subjetiva reconhecível, mas com uso de musculatura 
acessória. Enquanto que o reflexo cremastérico se apresentou presente à esquerda e ausente à direita do saco escrotal. Nos pri-
meiros trinta e quatro atendimentos fisioterapêuticos foram realizados exercícios de Kegel e eletroterapia através do aparelho 
Dualpex URO com eletrodos de superfície na região perianal, evoluindo nas variações dos programas (despertar do períneo e 
reforço do períneo) conforme resposta do paciente. Ao final desta primeira etapa o paciente havia diminuído consideravelmente 
a perda de urina e reduziu o uso para três fraldas por dia. Nas últimas dez sessões, utilizou-se uma sonda anal para realização da 
eletroterapia, a fim de intensificar os resultados do tratamento. Ao final da terapia, o paciente apresentou na AFA função perineal 
objetiva, presente e boa, e subjetiva com resistência opositora >5 segundos. Além disto, diminuiu para duas fraldas por dia e re-
latou ter obtido algumas ereções durante a noite. O tratamento foi interrompido, mas foi sugerido o retorno para potencialização 
da melhora obtida até o momento. Conclusão: Observou-se a importância da fisioterapia na recuperação da continência urinária 
e da função sexual masculina, contribuindo para melhora da qualidade de vida de homens prostatectomizados.
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RESUMO

Introdução: A incontinência urinária é definida como qualquer perda involuntária de urina. Esta condição é mais frequente em 
mulheres, podendo apresentar-se em todas as faixas etárias, com prevalência de 50% em mulheres idosas. A IU afeta a qualidade de 
vida das mulheres em todos os seus aspectos, inclusive a sexualidade. Ao contrário do que parte da sociedade acredita, a população 
idosa se mantém ativa sexualmente. Entretanto, nesta fase da vida, ocorrem mudanças na resposta sexual feminina, tornando-a 
mais lenta. Objetivo: Comparar a função sexual de idosas com e sem incontinência urinária. Método: Estudo quantitativo, do 
tipo descritivo junto a um grupo de convivência da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A pesquisa foi composta por 
16 mulheres idosas, sexualmente ativas, na faixa etária entre 65 e 75 anos de idade, sendo 8 incontinentes (G1) e 8 continentes 
(G2). Os procedimentos da avaliação foram: aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física, forma longa (IPAQ), 
Ficha de Avaliação de Etienne e Waitman e Questionário Female Sexual Function Index versão em português (FSFI). Resultados: 
Participaram da pesquisa 16 mulheres fisicamente ativas. Os grupos G1 e G2 foram homogêneos em relação à idade, idade da 
menarca, da menopausa, número de gestações, número de partos vaginais, número de partos cesáreos e número de abortos. No 
total da amostra, 5 idosas apresentaram disfunção sexual (sendo 1 idosa do G1 e 4 idosas do G2), e todas elas evidenciaram ao 
menos um domínio específico negativamente afetado no FSFI. Para o grupo incontinente (G1), o escore do FSFI variou de 22,5 
a 33,7, com predição para disfunção sexual para 1 (12,5%) idosa. Dentre o grupo continente (G2), o escore do FSFI variou de 
8 a 36, com predição para disfunção sexual para 4 (50%) idosas. Ainda assim, não houve diferença significativa nos resultados, 
no que diz respeito à comparação da função sexual das idosas o que, neste estudo, pode ter ocorrido pelo fato de toda a amostra 
ser fisicamente ativa segundo o IPAQ. Conclusão: Nesta pesquisa, não houve diferença significativa entre os grupos de idosas 
incontinentes e continentes, no que diz respeito à presença de disfunção sexual. Sugere-se que isso tenha ocorrido pelo fato de a 
amostra ter sido homogênea e todas as participantes serem fisicamente ativas, pois a atividade física contribui para a melhora da 
funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico e diminuição dos sintomas da disfunção sexual.
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RESUMO

Introdução: A gestação constitui uma experiência humana significativa, com forte potencial positivo e enriquecedor para todos 
que dela participam. Neste período o corpo passa por profundas adaptações fisiológicas que são considerados ajustes funcionais 
em resposta à carga fisiológica aumentada. Especificamente sobre a função do trato urinário, durante a gestação, as estruturas 
vão se sobrecarregando devido ao peso do feto e o crescimento progressivo do útero, tanto em peso quanto em tamanho. O útero 
aumenta o ângulo entre o colo vesical e da uretra, o que pode contribuir para os sintomas urinários. Estas mudanças tornam-se 
evidentes pelo aparecimento da incontinência urinária (IU), que se tornam mais prevalente com o desenvolvimento da gravidez. 
Objetivo: Investigar a prevalência de IU durante o período gestacional. Método: Foi realizada uma pesquisa do tipo transversal, 
observacional, de caráter quantitativo, realizada em 7 unidades básicas de saúde do município de Santa Maria, RS. Investigou-
-se uma amostra de 140 gestantes, com idades entre 15 e 43 anos. Para realização da pesquisa aplicou-se uma ficha de avaliação 
adaptada de Etienne e Waitman e Moreno, constituída por questões fechadas com o objetivo traçar o perfil uroginecológico e 
obstétrico das investigadas, contendo informações sobre dados pessoais e sociodemográficos, história pessoal, obstétrica e clínica, 
presença de sinais e sintomas miccionais, características dos sintomas de perda urinária como início, frequência e circunstâncias 
da perda urinária. Os dados foram analisados pela estatística descritiva. Resultados: Nas Unidades Básicas de Saúde nas quais 
os dados foram coletados, os pesquisadores tiveram acesso a 140 gestantes que respeitavam os critérios de inclusão e exclusão. 
Destas, 78 (55,71%) apresentavam perdas urinárias, distribuídas da seguinte forma: 6 (7,69%) no primeiro trimestre, 23 (29,48%) 
no segundo trimestre e 49 (62,82%) no terceiro trimestre. Quanto aos tipos de IU, 55 (39,28%) gestantes apresentaram relato de 
incontinência urinária de esforço (IUE), 12 (15,38%) de urgência (IUU) e 11 (14,10%) mista (IUM), distribuídas da seguinte forma: 
4 gestantes com relato de IUE e 2 com IUU no primeiro trimestre, 16 gestantes com relato de IUE, 2 com relato de IUU e 5 com 
relato de IUM no segundo trimestre e 35 com relato de IUE, 8 com relato de IUU e 6 de IUM no terceiro trimestre. Conclusão: 
Observou-se uma alta prevalência de incontinência urinária neste grupo, com aumento da distribuição por trimestre gestacional. 
O tipo mais prevalente foi o de esforço, o que pode estar relacionado às adaptações mecânicas da gestação. A Fisioterapia pélvica 
torna-se fundamental neste período para prevenir disfunções do assoalho pélvico e as perdas urinárias.
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RESUMO

O objetivo desse estudo foi de verificar a diminuição de trigger points decorrente da Vulvodinea com o uso do dolorímetro de 
pressão (Wagner®), de uma microcorrente (Dolphin Neurostim®) associados a kinesiotape nos pontos dolorosos. O dolorímetro é 
um aparelho que avalia o limiar de sensibilidade dolorosa a pressão, possuindo uma extremidade que é pressionada perpendicular-
mente á superfície da pele e um manômetro que registra a pressão exercida e a microcorrente aplicada com o Dplphin Neurostim® 
é uma modalidade hibrida de tratamento que aplica de forma concentrada, de baixa frequencia uma microcorrente (ate 10 ohms) 
para pontos de acupuntura e trigger points no tratamento de dores crônicas e liberação de tecido cicatricial e de aderências, sendo 
principalmente eficaz no controle da dor. A Vulvodínia é um termo utilizado para descrever dor crônica em queimação na vulva, 
sem achados físicos objetivos que justifiquem os sintomas, sendo assim, uma patogenia ginecológica de difícil diagnóstico e trata-
mento. Ela é relativamente jovem tendo sua definição instituída em 1983, pela Sociedade Internacional de Estudos sobre Doenças 
Vulvares (ISSVD), nos Estados Unidos. Reato do caso: F.M.L., 30 anos, diagnosticada há 4 anos com Vulvodinea e apresentando 
trigger points muito sensíveis a palpação na região externa do períneo e em região interna. Inicialmente eram palpados estes 
pontos de forma aleatória e naqueles em que ela referisse dor, a pele era marcada com lápis dermografico. Após a verificação de 
toda área, em cada sessão de fisioterapia, era verificado a sensibilidade a dor através do uso do dolorímetro, realizada a aplicação 
da microcorrente com o Dolphin Neurostim®, retestada a sensibilidade dolorosa com o dolorímetro e aplicada a Kinesiotape. 
Como estes pontos dolorosos não mantinham a mesma anatomia em cada sessão, sempre era desenhado no prontuário dela onde 
estes pontos encontravam-se. Resultados: observou-se a melhora considerável da palpação nos trigger points após a aplicação 
da microcorrente pelo Dolphin Neurostim® em cada ponto doloroso, em torno de 68%, conforme as anotações no prontuário 
dela. Por exemplo: na medição inicial, a paciente referia sensação dolorosa em ponto em Núcleo Fibroso do Períneo a direita de 
1,6kg e a esquerda de 4,4kg e após a terapia esta referia dor com 3,1kg e 5,6kg, medições estas realizadas com o dolorímetro. 
Conclusão: Esta forma de terapia tem sido eficaz pois, após a diminuição dolorosa nestes pontos, facilita muito a intervenção 
fisioterápica dento do canal vaginal para relaxar e alongar a musculatura perivaginal, que quando tensa, impede esta mulher de 
ter relações sexuais prazerosas e indolores, melhorando assim, a qualidade de vida desta e de seu companheiro. Mais pesquisas 
necessitam ser realizadas utilizando estas e outras formas de tratamento para esta condição tão devastadora na vida de um casal.
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RESUMO

A incontinência urinária é definida como qualquer perda de urina involuntária, uma doença capaz de exercer grande in-
fluência nas atividades diárias da população afetada, bem como reduzir a qualidade de vida dos mesmos. Essa disfunção pode 
ser influenciada por alguns fatores como: obesidade, diabetes, menopausa, pós operatório de cirurgias pélvicas, assim como 
a gestação, independe de sua via parto. Objetivos: Verificar a prevalência de incontinência urinária de mulheres atendidas no 
Hospital Municipal de Santarém (HMS) e sua relação com os dados sócio-demográficos e clínicos e o impacto na qualidade de 
vida. Método: Foram entrevistadas 110 mulheres do Hospital Municipal de Santarém, independente da via de parto, sobre dados 
sócio demográficos (idade, raça, paridade, tipo de parto, peso, IMC) e clínicos (atividade física e exercícios para os músculos do 
assoalho pélvico). Por meio do International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) verificamos 
a prevalência de incontinência urinária nas últimas 4 semanas de gestação e o seu impacto na qualidade de vida. A comparação 
entre proporções foi realizada pelo teste de Qui-quadrado e a verificação das variáveis que mais se associavam com a IU por 
análise de regressão logística. Resultados: No total 64,55% (71) apresentaram IU durante as últimas quatro semanas de gestação. 
O grupo de gestantes incontinentes apresentou escore do ICIQ-SF de 11,54 (min = 3 e máx. = 20), considerado muito severo o 
impacto na qualidade de vida. Pela regressão logística mulheres com mais de 20 anos apresentam chance 2,8 vezes maior de IU. 
Conclusão: A maioria das mulheres tinha IU, afetando sua qualidade de vida negativamente. Comprovamos assim a importância 
da fisioterapia pélvica de forma preventiva, assim como intervenção terapêutica quando já existe a queixa. Sugerimos a inclusão 
da fisioterapia especializada na atenção básica durante o pré-natal.
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RESUMO

Contextualização: A incontinência anal (IA) é uma alteração funcional caracterizada pela eliminação de fezes consistentes, 
liquidas ou a saída exagerada de gases, acometendo cerca de 1,9% a 21,3% da população total. Os indivíduos com IA são carac-
terizados pela baixa autoestima, distanciamento do convívio social, e abalo psicológico que favorecem a um impacto na qualidade 
de vida. Objetivos: Comparar a qualidade de vida geral em indivíduos com e sem IA; Avaliar a qualidade de vida específica e os 
domínios nos indivíduos com IA; Comparar a qualidade de vida com os tipos de IA. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo 
observacional, de corte transversal. A população acessível será de pacientes com IA atendidos no Centro de Atenção ao Assoalho 
Pélvico (CAAP) e o grupo controle será com indivíduos participantes do programa de prevenção e promoção de saúde do mesmo 
centro. Para o grupo estudo serão incluídos participantes com idade entre 18 a 65 anos que apresentem IA e serão excluídos aqueles 
que apresentarem dificuldade de compreensão ou doenças psiquiátricas e doenças crônicas degenerativas neurológicas. O grupo 
controle seguirá os mesmos critérios de inclusão e exclusão, diferindo apenas a ausência de IA. Para avaliar a qualidade de vida 
dos dois grupos será utilizado o Short Form Questionnaire 36 Item (SF-36) e somente para o grupo com IA será utilizado como 
instrumento para a pesquisa o Fecal Incontinence Quality of Life (FIQL). Os indivíduos responderão aos questionários em uma 
sala individualizada. A análise de dados será realizada no SPSS versão 14.0 para Windows. O projeto foi aprovado pelo comitê de 
ética em pesquisa conforme rege a resolução 466/12 (CAAE: 43462915.8.0000.5544). Todos os participantes assinarão o TCLE. 
Resultados esperados: Identificar se há diferença na qualidade de vida em indivíduos com e sem IA, além de verificar qual ou 
quais os domínios mais comprometidos pela doença.

Palavras-chave: incontinência anal; incontinência fecal; qualidade de vida.
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RESUMO

Contextualização: A disfunção sexual é um problema multidimensional, caracterizada como distúrbios do desejo e das 
alterações psicofisiológicas que caracterizam a resposta sexual e causam angústia e dificuldades interpessoais. Este prognóstico 
causa acentuada incomodidade e extinção da autoconfiança. Prejudica em diversos estágios a vida social, psicológica, ocupacional, 
física e sexual, definindo uma considerável minoração na qualidade de vida (QV). Objetivo: Estimar a frequência de disfunções 
sexuais em mulheres universitárias, identificar os domínios mais comprometidos da qualidade de vida das mulheres universitárias 
e descrever o desempenho sexual das mulheres universitárias. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo observacional, de corte 
transversal. A população do presente estudo foi composta por 86 mulheres na faixa etária de 18 a 55 anos, sexualmente ativas, 
que estavam devidamente matriculadas em uma instituição de ensino superior. Os critérios de exclusão envolveram as partici-
pantes com dificuldades de compreensão dos instrumentos e o preenchimento inadequado dos questionários. Para tanto, foram 
utilizados, para coleta de dados o questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref , a Escala do Quociente Sexual – Versão 
Feminina (QS-F) e o Female Sexual Function Index- FSFI. Na análise dos dados foi realizada estatística descritiva e distribui-
ção de frequência dos dados, que foram feitas em função dos domínios de qualidade de vida do WHOQOL- Bref, das fases dos 
ciclos do Quociente Sexual (QSF) e dos domínios para a Função Sexual (FSFI). A consistência dos questionários foi avaliada 
com a mensuração do coeficiente de Alfa de Cronbach com um nível de significância de 5%, utilizando a tabulação de dados 
da planilha Excel® versão 2010 e analisados com o programa Statistical Package for the Social Science SPSS® versão 20.0. A 
análise dos dados numéricos foi composta de média e desvio padrão. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 
da Faculdade Independente do Nordeste Com protocolo CAAE: 46301815.9.0000.5578 Resultados: Como resultados o presente 
estudo mostrou que das 86 participantes, a minoria apresentaram disfunções sexuais (40,44%) ,quanto ao FSFI com média total 
de 23,28 apresentando também uma alta confiabilidade no alfa de Cronbach (0,98). No que diz respeito a qualidade de vida, os 
domínios que obtiveram médias com menor e maior escores foram o Meio Ambiente e o Relações Socias (3,41 a 3,99 ), mostran-
do resultado que fica entre a necessidade de melhorar a muito boa no questionário WHOQOL- Bref obtendo confiabilidade no 
alfa de Cronbach alta (0,83). Quanto ao desempenho sexual com o QS-F a maioria das universitárias mostraram desempenho de 
bom a excelente (48,8%), com média total de 75,7 (regular a bom). Conclusão: Comprovou-se que, a minoria das universitárias 
apresentaram disfunções sexuais, mostrando um desempenho sexual satisfatório e uma baixa frequência de disfunções sexuais. 
Além disso, os questionários mostraram-se fidedignos quanto a suas aplicações para as análises do estudo através do coeficiente 
do valor de Alfa de Cronbach. Quanto à qualidade de vida, percebeu-se que as voluntárias apresentam médias que variam de 
necessidade de melhorar a muito bom.

Palavras-chave: Qualidade de Vida, Sexualidade, Atividade Sexual, Promoção da Saúde.
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RESUMO

Contextualização: A Incontinência anal (IA) é uma alteração funcional que leva a perda involuntária de flatos ou fezes, em 
forma líquida, sólida ou gasosa. É caracterizada pela incapacidade de manter a contração do esfíncter, seguido de estímulo acentu-
ado para defecação, com tempo insuficiente para ter acesso ao local adequado para evacuação. A prevalência é em torno de 1,9% 
a 21,3%, acometendo idosos e predominantemente mulheres. Desta forma, gera impactos psicológicos os quais podem acarretar 
alterações na função sexual e consequentemente disfunções sexuais (DFS), a qual é caracterizada por dor, excesso ou ausência 
de uma das fases do ciclo sexual, afetando uma ou mais etapas da resposta. Objetivos: Analisar a função sexual de mulheres com 
e sem IA. Comparar os domínios específicos do Female Sexual Function Index (FSFI) em mulheres com e sem IA. Materiais e 
Métodos: Estudo observacional, de corte transversal. A população acessível serão mulheres com IA atendidos no CAAP (Centro 
de Atenção ao Assoalho Pélvico) e o grupo controle serão mulheres sem IA presentes no programa de prevenção e promoção de 
saúde do mesmo centro. Os critérios de inclusão serão mulheres de 18 a 65 anos que tenham IA. Serão excluídas as mulheres com 
dificuldade de compreensão, doença crônica neurodegenerativa, que já tenham realizado tratamento cirúrgico para IA e as que 
não responderem completamente ao questionário. O grupo sem IA tem os mesmos critérios de inclusão e exclusão, a diferença 
é a ausência de IA. Para avaliar a função sexual será aplicado à ambos os grupos o questionário Female Sexual Function Index 
(FSFI). Os indivíduos responderão aos questionários em uma sala individualizada. A análise de dados será realizada no SPSS 
versão 14.0 para Windows. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa conforme rege a resolução 466/12 (CAAE: 
43462915.8.0000.5544). Todos os participantes assinarão o TCLE. Resultados esperados: Verificar se há ou não diferença na 
função sexual entre mulheres com e sem IA.

Palavras-chave: incontinência fecal; incontinência anal; sexualidade feminina; desejo sexual e sexualidade.
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RESUMO

Introdução: Dentre as doenças mais prevalentes na população feminina está a Incontinência Urinária (IU), definida pela 
International Continence Society (ICS), como a queixa de qualquer perda involuntária de urina. Objetivo: Caracterizar o perfil 
clínico e sociodemográfico, assim como caracterizar o impacto da IU na qualidade de vida dessas mulheres com IU, que foram 
avaliadas pelo serviço de fisioterapia do Centro Clínico da PUC Minas, credenciado ao Sistema Único de Saúde, entre agosto de 
2013 a junho de 2015. Materiais e Métodos: Foram analisados 64 prontuários e incluídos os seguintes dados clínicos: tipos de IU 
(definidos clinicamente de acordo com a classificação de IU da ICS1), sinais e sintomas da IU (frequência, noctúria, urgência, 
urge-incontinência e perda aos esforços). Para avaliar a severidade da IU foi utilizado o pad test2, o qual classifica a IU leve 
com valores de perda entre 0 a 25 gramas, moderada de 26 a 50 gramas, grave de 51 a 75 gramas e a muito grave de 76 a 100 
gramas. O impacto da IU na qualidade de vida das participantes foi avaliada pelo escore do ICIQ-SF (International Consultation 
on Incontinence Questionnaire - Short Form3), questionário autoadministrável, que qualifica a perda urinária e avalia o impacto 
da IU na qualidade de vida. Valores do ICIQ-UI/SF maiores ou iguais a 14 indicam maior impacto na QV dos indivíduos com 
IU. Estatística descritiva, por meio de distribuição de freqüência e proporção, foi aplicada para caracterizar as participantes com 
relação às variáveis sociodemográficas e clínicas. Os indicadores coletados foram inseridos em uma planilha eletrônica, tendo 
sido utilizado o programa Excel 2010 e o Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Resultado: A idade média das mulheres 
no momento da avaliação foi de 58,7 anos. Houve predominância de mulheres na faixa etária abaixo de 65 anos (60,9%). Em 
relação à escolaridade, 52,3% tinham ensino fundamental incompleto e somente e 5,6% tinham ensino superior completo. A 
maioria das mulheres (46,2%) eram casadas. Considerando-se as características clínicas, a distribuição dos casos de IU atendidos 
no serviço revelou que a maioria (53,13%) referiram Incontinência Urinária de Esforço (IUE), 35,93% Incontinência Urinária 
Mista (IUM) e a menor prevalência (10,94%) foi Incontinência Urinária de Urgência (IUU). O estudo mostrou que 31,25% das 
mulheres apresentavam noctúria, 21,87% tinham urgência e 32,81% mulheres apresentavam frequência urinária aumentada. A 
maioria das mulheres, 53,1% analisadas apresentavam perdas urinárias leves e somente 20,3% muito grave. 67,2% das mulheres 
apresentaram escore menor que 14 no questionário de qualidade de vida, indicando pouco impacto dos sintomas de IU na qualidade 
de vida das mulheres analisadas. Conclusão: Embora estudos assim não possam ser generalizados, sua relevância é incontestável 
para profissionais de saúde e gestores, pois possibilitam implementar ações de prevenção e promoção da saúde fundamentadas 
em contexto real.

Palavras-chave: Fisioterapia, incontinência Urinária, perfil de saúde
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RESUMO

Contextualização: Durante a gravidez, a mulher passa por transformações morfológicas e fisiológicas que requerem 
cuidados especiais. As transformações fisiológicas envolvem adaptações hemodinâmicas, hormonais e biomecânicas que, sem 
acompanhamento adequado, contribuem para o surgimento de desordens musculoesqueléticas. Durante o primeiro até o terceiro 
trimestre de gestação, ocorrem alterações no alinhamento do corpo feminino ocasionadas pelo crescimento constante do útero, o 
que forma um abdômen protruso, deslocamento do centro de gravidade, liberação de hormônios como a relaxina e o estrogênio, 
que causam a frouxidão ligamentar, e o aumento da lordose lombar (FERREIRA, 2012).Dentre essas alterações destaca-se as 
alterações mecânicas pelo alto índice de prevalência. Em média 80% das gestantes apresentam lombalgia importante ao final do 
terceiro trimestre necessitando repouso, o que gera alto índice de afastamentos antecipado do trabalho, reduz sua qualidade de vida 
e consequentemente acelera o processo de ansiedade/estresse que na maioria das vezes antecede o parto (GOMES et al, 2013). 
A intensidade da dor lombar provoca desconforto e influencia negativamente a qualidade do sono, rotina diária e desempenho 
físico. Objetivo: investigar a influência das técnicas de fisioterapia nas algias decorrentes das alterações posturais gestacionais. 
Materiais e Métodos: revisão bibliográfica exploratória realizada a partir de pesquisa em bases eletrônicas como SciELO, LILACS 
e Pubmed. Foram encontrados vinte e nove artigos, sendo incluídos na revisão nove por se reportarem diretamente a técnicas 
fisioterapêuticas utilizadas no período gestacional, objetivando o controle/alívio das algias mecânicas durante a gravidez. Foram 
excluídos artigos com tempo de publicação superior a cinco anos, com metodologia inconsistente e que tinham como prioridade 
outras disfunções da gestação. Resultados: 95% dos artigos apontam para tratamento como, alongamento, eletroterapia, hidrote-
rapia, exercícios metabólicos, relaxamento, exercícios respiratórios, RPG, faixa suporte, acupuntura auricular, Stretching global 
e Pilates, como indicados no controle e redução das algias provocadas pelas alterações posturais na gestação por apresentarem 
resultados positivos comprovados. Conclusão: Os artigos confirmam os benefícios proporcionados a gestante com a utilização de 
técnicas fisioterapêuticas. Com base nos achados, sugere-se a realização de abordagem fisioterapêutica preventiva e de controle 
para essa população.

Palavras-chave: gestação; alterações posturais; fisioterapia.
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RESUMO

Introdução: O treinamento da musculatura do assoalho pélvico (TMAP) é eficaz no tratamento da incontinência urinaria 
de esforço, entretanto pouco estudos avaliam o efeito a longo prazo do TMAP não supervisionado. Objetivos: Avaliar a eficácia 
ao longo prazo do TMAP supervisionado e do TMAP sem supervisão no tratamento de mulheres com incontinência urinária de 
esforço (IUE). Métodos: Seis anos de follow-up foi realizado em 34 mulheres (54,8%) do ensaio clinico randomizado controlado 
envolvendo 62 mulheres com diagnóstico urodinâmico de IUE, sendo 31 para o grupo de TMAP supervisionado e 31 para o gru-
po TMAP sem supervisão. Realizou-se entrevista por telefone, no período dos meses de maio a junho de 2013, onde se coletou 
informações sociodemográficas e sobre o impacto dos sintomas na qualidade de vida por meio do questionário Internacional 
Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF). Os testes foram: teste t-student e Teste T pareado com nível 
de significância de 5%. Resultado: O tempo médio de segmento foi de 6,8 anos (variando de 5,2 anos e máximo de 7,6 anos), 
com média de idade de 58,6 anos ± 8,2 anos (41 anos a 80 anos). A maioria era casada (55,9%) e exercia ocupação remunerada 
fora do lar (50,0%). Quanto à qualidade de vida mensurada pelo ICIQ- SF não houve diferenças entres os grupos tratados com 
e sem supervisão (p=0,158). O grupo TMAP supervisionado e o grupo TMAP sem supervisão apresentaram uma melhora da 
qualidade de vida quando comparados os valores pré e pós tratamento (p=0,023) e (p=0,002), respectivamente. Conclusão: Não 
houve diferenças entre o impacto dos sintomas na qualidade de vida entre mulheres tratadas no grupo com e sem supervisão. 
Houve melhora da qualidade de vida no grupo TMAP com e sem supervisão.

Palavras-chave: incontinência urinária, reabilitação, assoalho pélvico, qualidade de vida.
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RESUMO

Introdução: a vivência da doença onco-ginecológica, proporciona sofrimento, preocupações e perdas tanto na paciente como 
nos membros da sua família, em particular, naquele que tem a responsabilidade da prestação de cuidados. Clinicamente, tem 
havido uma tentativa de modificar as respostas de estresse dos indivíduos, com terapias anti-estresse, que focam nas interações 
entre a mente e o corpo nos fatores mentais, sociais, espirituais e emocionais, afetando diretamente a saúde e a capacidade de 
auto-cuidado e auto-consciência. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do programa de medicina anti-estresse em cuida-
dores de mulheres com câncer de colo uterino submetidas à radioterapia. Métodos: a amostra foi constituída de 60 cuidadores de 
mulheres com câncer de colo uterino, submetidas à radioterapia, acompanhadas pelo Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, sendo divididos em dois grupos denominados caso e controle. O grupo caso era composto de cuidadores que parti-
ciparam do programa de medicina anti-estresse. O grupo controle não participou da terapêutica (30 cuidadores). Os participantes 
completaram um conjunto instrumentos de medida: o questionário socio-demográfico e clínico, a Escala da Qualidade de Vida do 
Cuidador/Familiar Oncológico e o Termômetro de Distress. Foi coletada uma amostra de saliva para medição do cortisol salivar 
antes e após a realização das técnicas da medicina anti-estresse. Resultados: os grupos foram semelhantes em relação ao estado civil, 
escolaridade, menopausa, altura e peso. A qualidade de vida dos cuidadores de mulheres com câncer de colo uterino submetidas 
à radioterapia, que não participaram do programa de medicina anti-estresse diminuiu (p=0,0475), quando comparados ao grupo 
caso. Os cuidadores participantes do programa de medicina anti-estresse apresentaram diminuição do distress (p=0,0013), quando 
comparados ao grupo controle que piorou (p=0,0054). O cortisol salivar aumentou no grupo controle (p<0,0001) e manteve-se 
no grupo caso (p=0,8012). Conclusão: cuidadores de mulheres com câncer de colo de útero que participaram do programa de 
medicina anti-estresse melhoraram a qualidade de vida, mantiveram a taxa de cortisol salivar e tiveram menores taxas de distress.

Palavras-chave: cuidadores, câncer de colo do útero; radioterapia; qualidade de vida; cortisol salivar; estresse.
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RESUMO

A Ginástica Abdominal Hipopressiva é um conjunto de técnicas posturais que através do estímulo da musculatura acessória 
respiratória relaxa o diafragma, diminui a pressão intra-abdominal e reflexamente ativa os músculos abdominais e perineais. Em 
geral, os estudos mostram que os exercícios hipopressivos tem ação tonificante no pavimento pélvico e dos músculos abdominais 
e, portanto, são indicados para a prevenção e reabilitação das disfunções do assoalho pélvico. Objetivo: identificar na literatura 
os benefícios da Ginástica Abdominal Hipopressiva nas disfunções do assoalho pélvico, considerando a incontinência urinária 
e anal, prolapso de órgaos pélvicos, disfunções defecatórias e sexuais. Materiais e métodos: foram realizadas buscas no portal 
PubMed, SciELO, Capes, Elsevier, Scopus, livros, teses e dissertações na língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola, no 
período de 2000 à 2015. Resultados: dos 232 artigos analisados, foram incluídos nesse estudo 12 dos que corresponderam aos 
critérios de inclusão. Conclusão: os estudos encontrados apresentam resultados positivos no uso da técnica, porém em grande 
parte dos estudos, a Ginástica Abdominal Hipopressiva foi utilizada como recurso adicional à cinesioterapia do assoalho pélvico 
e quando comparada com o treino convencional dos músculos do assoalho pélvico a Ginástica Abdominal Hipopressiva apresenta 
benefícios limitados.

Palavras-chave: ginástica hipopressiva; método hipopressivo; exercícios hipopressivos; abdominal hipopressivo; assoalho 
pélvico; hipopressiva.
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RESUMO

Contextualização: A Organização Mundial de Saúde define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua po-
sição de vida, no contexto da cultura e alguns valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões de 
vida e preocupações. Os instrumentos de avaliação da qualidade de vida têm sido cada vez mais reconhecidos e possibilitam aos 
profissionais do campo das ciências biomédicas e aos pesquisadores transformar informações subjetivas em dados objetivos e 
mensuráveis, proporcionando a quantificação e comparação de informações entre indivíduos ou populações diferentes. Objetivo: 
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo descrever os principais instrumentos de avaliação da qualidade de vida de 
mulheres no climatério. Metodologia: Por meio de pesquisa bibliográfica, foi realizada revisão de literatura. Foram revisados 
e analisados artigos científicos, utilizando as bases de dados LILACS, Scielo, Medline e as palavras-chave: qualidade de vida, 
questionários, climatério; menopausa. Revisão de Literatura: Desde 1970, diversos instrumentos para avaliação da qualidade 
de vida relacionada ao climatério têm sido construídos e agrupados em três categorias complementares: a aferição de medidas 
genéricas, relativas a diversos domínios de saúde em geral, como o Medical Outcome Study 36-item Short Form Health Survey; 
avaliação de medidas específicas do climatério, na qual se destaca o Women’s Health Questionnaire, já validado no Brasil, como 
Questionário de Saúde da Mulher; e instrumentos de especificação dos sintomas de deficiência estrogênica, como exemplo, o 
Índice Menopausal de Blatt-Kupperman, traduzido e adaptado à cultura brasileira. Esta avaliação é subjetiva e centrada nos con-
ceitos de qualidade de vida relacionados à saúde e seu estado subjetivo, ligados ao impacto do estado de saúde sobre a capacidade 
do indivíduo viver plenamente. Ademais, inclui uma variedade maior de condições que podem afetar a percepção da mulher no 
climatério, seus sentimentos e comportamentos relacionados com o seu funcionamento diário, sem se limitar à sua condição vital 
e às intervenções médicas. Considerações Finais: É necessário compreender que o estado de saúde e a qualidade de vida não 
são linearmente relacionados, vale dizer, a medição daquela não substitui a mensuração desta. Para mensuração da qualidade 
de vida, existem instrumentos válidos, de fácil aplicação e de baixo custo, estes ajudam a identificar e monitorar necessidades 
específicas de mulheres no climatério, o que possibilita o direcionamento de uma assistência mais adequada, incluindo medidas 
de prevenção e promoção de saúde.

Palavras-chave: Qualidade de vida, Questionários, Climatério, Menopausa.
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RESUMO

A incontinência urinária (IU) feminina é um problema de saúde pública que tem impactado de forma negativa a qualidade 
de vida. Muitas mulheres não conhecem os sintomas e tratamento da IU, e assim, não procuram assistência de profissionais da 
saúde. Estratégias de educação em saúde podem ser utilizadas para empoderar a população. O objetivo desse trabalho foi infor-
mar sobre IU e avaliar o aprendizado após uma intervenção de educação em saúde para mulheres na atenção primária da rede 
pública de saúde. Foi realizada uma roda de conversa por acadêmicos do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Minas 
Gerais em uma unidade básica de saúde de Belo Horizonte para 16 mulheres, tanto da comunidade quanto funcionárias do local, 
em dezembro de 2015. O tema abordado foi a IU, o seu conceito, anatomia, sintomas, prevenção e tratamento. Antes da pales-
tra, todas as usuárias preencheram um questionário com dados pessoais e sobre a qualidade de vida, por meio do International 
Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), além de outras perguntas que abordavam conhecimentos 
prévios sobre o tema. Após a apresentação do tema e discussões, as usuárias preencheram um questionário sobre o assunto tratado 
para verificar o aprendizado. Foram realizadas análises descritivas por meio de distribuições de frequências e desvio padrão. As 
usuárias tinham média de idade de 58 anos (± 10,9), 44% casadas, 81% no período da menopausa e 56% com vida sexual ativa. 
Metade tinham até o ensino fundamental completo e 44% tinham ensino médio completo. Quanto ao funcionamento da bexiga 
e intestino, 46% das mulheres apresentaram queixa de IU de esforço e de urgência, respectivamente, mais da metade acordava 
apenas uma vez durante a noite para urinar (53%) e apresentava frequência defecatória diária (53%), a maioria possuía continência 
tanto para gases e fezes (87%). A maior parte não relatou apresentar infecção urinária recente (80%) e a média do escore do ICIQ-
-SF foi de 6. A análise das respostas do questionário pré discussão mostrou que 94% das participantes estavam motivadas com 
o encontro. Parte das mulheres relataram não saber o que era IU antes da atividade educativa (35%) e a maioria relatou ter mais 
clareza sobre o assunto após a roda de conversa (88%). Antes da intervenção, 77% não conheciam a localização dos músculos 
do assoalho pélvico no corpo humano e ao final, 81% relataram ter aprendido. Os dados coletados antes da atividade mostraram 
que, 41% das participantes não sabiam quais as possibilidades de tratamentos para IU, mas, após o encontro, a grande maioria 
relatou conhecê-los (75%). Após a palestra, 94% disseram estar satisfeitas com o encontro e 75% colocariam em prática o que 
aprenderam. Além disso, o conteúdo apresentado foi considerado importante por todas participantes (100%). Por meio de uma 
intervenção simples e de baixo custo, foi possível a conscientização das mulheres sobre a IU. Tais medidas são essenciais para a 
difusão e multiplicação do conhecimento na comunidade e melhoria da saúde da mulher.

Palavras-chave: incontinência urinária, saúde da mulher, educação em saúde.
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RESUMO

Contextualização: Estudos que abordem a incontinência urinária em idosos vem crescendo muito nos últimos anos, espe-
cialmente, diante do impacto da mesma na qualidade de vida desta população, e consequentemente, por ser um sinalizador de 
fragilidade no idoso. A falta de auto conhecimento corporal, especialmente dos Músculos do Assoalho Pélvico (MAP), é um fator 
extremamente relevante no contexto da mulher em todos os seus períodos da vida, sobretudo no envelhecimento, uma vez que a 
mesma auxilia na percepção de acontecimentos inesperados, no caso a Incontinência Urinária (IU). Objetivo: Avaliar a relação 
entre auto percepção do MAP em idosas com e sem incontinência urinária. Materiais e Métodos: A aplicação do Instrumento 
de Auto percepção do MAP que conta com 15 perguntas com respostas de sim ou não, onde quanto maior a pontuação, maior 
a auto percepção do MAP. O mesmo foi aplicado em 99 idosas, divididas em dois grupos: Grupo Continência (n=49) e Grupo 
Incontinência (n=50). Para a análise estatística foram criados os escores da consciência corporal e suas médias foram calculadas 
para os grupos continentes e incontinentes. As médias foram testadas pelo teste t de Student. Os dados foram analisados por meio 
do programa EPI INFO 7.1.3. Resultados: Nenhuma das idosas avaliadas zerou ou obteve pontuação menor que 3 pontos, bem 
como não houveram idosas que pontuaram mais de 12 pontos. No entanto, 13% das idosas pontuaram 3 pontos, entre as quais a 
maior parte pertenceu ao grupo continente. Entre as que pontuaram entre 4 a 7 pontos, observamos a frequência de 40% e 46% 
pontuaram de 8 a 12. Em ambos os casos o grupo incontinente foi mais frequente (p<0,001). Conclusão: As idosas incontinentes 
apresentaram melhores resultados no instrumento de auto percepção, ou seja, as mulheres incontinentes possuem melhor cons-
ciência do MAP do que as continentes.

Palavras-chave: Auto percepção, idosas e assoalho pélvico.
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RESUMO

Contextualização: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, há aproximadamente 2 bilhões de fumantes em todo 
o mundo, e estima-se que 12% da população feminina mundial seja tabagistas. A faixa etária da menopausa natural na população 
está entre 45 e 55 anos, e esta acontece pela perda da atividade hormonal ovariana. Alguns fatores, como uso do tabaco, podem 
estar relacionados com a menopausa devido a deficiência estrogênica causada diretamente por este. Objetivo: Dado que o fumo 
pode interferir na menopausa, e assim precipitar o aparecimento de doenças estrógeno-relacionadas, este estudo visa avaliar a 
hipótese de que mulheres que fumam podem ter antecipação desta. Materiais e Métodos: Este estudo transversal foi realizado 
com mulheres selecionadas a partir dos seguintes critérios: faixa etária de 40 a 60 anos; histórico de no mínimo 10 anos de taba-
gismo; e assinatura do termo de consentimento. Para avaliação das mulheres foi utilizado um questionário semi estruturado. Os 
dados coletados foram tabulados e analisados, utilizando o pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Resultados: Inicialmente foram abordadas 103 mulheres, das quais 16 (15%) atendiam os critérios de inclusão, com a média de 
idade de 51, 13 (±5,18) anos, e das quais 68,8% não menstruavam mais. Destas menopausadas, 66,7% apresentaram menopau-
sa natural com a media de idade para ocorrência da menopausa de 48,7 (±2,13) anos. Das mulheres abordadas, entre fumantes 
atuais e ex-fumantes a idade de inicio de tabagismo foi de 14,94 (±5,28) anos, e média de cigarros fumados foi de 22,6 (±15,2) 
cigarros/dia. Dessas mulheres elegidas verificou-se que o tempo de tabagismo foi de 30,63 (±9,45) anos. Conclusão: Conclui-se 
que mulheres tabagistas apresentaram uma antecipação da menopausa em relação a estudos realizados na população brasileira 
não tabagista (51 anos).

Palavras-chave: Mulher; Menopausa; Tabagismo.
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RESUMO

Contextualização: A hipertonia dos músculos do assoalho pélvico (MAP) é caracterizada pelo aumento da rigidez à palpa-
ção e frequentemente pela dificuldade de relaxamento muscular. Está relacionada a sintomas de disfunções do assoalho pélvico 
(DAP) que comprometem a qualidade de vida de mulheres. Estudos indicam que o aumento de tônus muscular em outros grupos 
musculares que não os MAP esteja associada ao estresse físico e psicológico, e que mulheres apresentam mais frequentemente 
somatização do estresse proveniente do ambiente de trabalho do que homens. Recentemente pesquisadores e profissionais da 
saúde vem apontando para a relação entre hipertonia dos MAP e um ambiente de trabalho estressante, mas nenhum estudo até 
o momento, comprovou tal relação. Objetivos: investigar se mulheres com hipertonia dos MAP apresentam situações mais es-
tressantes no trabalho que mulheres com tônus normal/baixo. Materiais e Métodos: estudo transversal que investigou mulheres 
com DAP atendidas em consultório de Fisioterapia para Saúde da Mulher, no período de julho de 2014 a abril de 2015. Dados 
sociodemográficos, clínicos e ocupacionais foram levantados por entrevista. O tônus dos MAP foi avaliado por fisioterapeuta 
especialista em Saúde da Mulher, mascarada para o nível de estresse no trabalho, através da palpação (bi)digital, e documen-
tado pela escala de Dietz como normal/hipotônico (1 a 3) ou hipertônico (4 ou 5). O estresse no trabalho foi documentado por 
outra pesquisadora mascarada para o tônus dos MAP, pelo inquérito Job Stress Scale (JSS). Estatística descritiva caracterizou a 
amostra e o teste t-student ou Man-Whitney testou diferenças entre mulheres com MAP hiper e normo/hipotônico nos domínios 
Controle, Demanda e Apoio do JSS, com α=0,05. Resultados: Foram avaliadas 44 mulheres (23 MAP hipertônicos e 21 MAP 
normo/hipotônico), sem diferenças estatísticas entre elas. As mulheres com MAP normo/hipo tinham idade média de 52,52 anos 
(DP= 7,35) e as com MAP hiper tinham idade média de 45,76 anos ( DP=13,80), maioria casada e com filhos adultos, trabalhan-
do na área de indústria e comércio de forma autônoma há 10 anos ou menos. Incontinência urinária, seguida pela incontinência 
anal foram as DAP mais frequentemente observadas. Houve diferença significativa no domínio Apoio do JSS (p=0,005) onde 
mulheres com hipertonia dos MAP relataram menos apoio no trabalho do que aquelas com tônus normal ou baixo. Conclusão: 
a percepção de falta de Apoio no trabalho é um sintoma típico da mulher e parece ser um fator ambiental que contribui para a 
presença de hipertonia dos MAP em mulheres com DAP. Futuros estudos devem investigar mais aprofundadamente esta relação 
afim de se propor estratégias terapêuticas e preventivas que contemplem o binômio indivíduo-trabalho entre mulheres com DAP 
que apresentam hipertonia dos MAP.

Palavras-chave: assoalho pélvico, tônus muscular, condições de trabalho, esgotamento ou desgaste profissional.
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Contextualização: Os exercícios de fortalecimento da MAP aumentam a capacidade funcional, reduzem a dor pélvica na ges-
tação e no puerpério, melhoram a contração da musculatura do períneo, aumentam a pressão no momento do parto e proporcionam 
hipertrofia dos músculos pélvicos. Objetivo: Verificar se a cinesioterapia na MAP promove o fortalecimento dessa musculatura e 
relacionar com o tipo de parto, grau de dor, prevalência de laceração e episiotomia. Materiais e Métodos: Foi realizada um relato 
de série de casos, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob nºCAAE: 46268015.4.0000.5518, com 4 gestantes no terceiro 
trimestre de gestação, entre 20 e 27 anos, na cidade de Gurupi-TO. Após a assinatura do TCLE, as gestantes foram submetidas a 
tratamento fisioterapêutico durante 8 semanas, realizou-se duas sessões semanais com duração de 50 minutos, onde foi promovido 
alongamento global, exercícios respiratórios, fortalecimento da MAP com cones vaginais e relaxamento progressivo. Resultados: 
A força da MAP teve um aumento significativo durante o protocolo de tratamento, porém houve perda de força no puérperio. Em 
relação à dor, demonstrou-se que ela aumenta no final da gestação e puerpério. 50% das primíparas obtiveram PN e 50% PC, dos 
PN, houve realização de episiotomia em 100% dos casos. Conclusão: Os resultados demonstraram que a cinesioterapia na MAP 
promoveu o fortalecimento dessa musculatura durante a gestação e preveniu uma perda de força ainda maior durante e após o parto.

Palavras-chave: gestantes, terapia por exercício, diafragma da pelve, trabalho de parto, período pós-parto.
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RESUMO

Introdução: A dor pélvica crônica é um problema de saúde pública, comum, debilitante, que compromete vários aspectos 
da vida das mulheres. Objetivo: Analisar a qualidade de vida (QV) das mulheres com e sem dor pélvica crônica (DPC). Método: 
Realizou-se um estudo transversal. A amostra constitui-se por 39 mulheres com DPC e 39 sem DPC. Para coleta dos dados foi 
utilizado um instrumento contemplando as características sociodemográficas das participantes e para analisar a QV optou-se pelo 
uso do questionário genérico de Qualidade de Vida, Medical Outcomes Study 36®-Item Short-Form Health Survey (Sf-36). Para 
análise estatística foi utilizado a Correlação de Pearson. Resultados: Obteve-se pelo SF-36 diferenças significativas na QV entre 
os dois grupos, a mais significativa foi à dimensão dor no grupo com DPC, demonstrando ser a dor uma condição importante e 
limitante. No grupo sem dor o pior escore foi estado geral de saúde. O melhor escore para ambos os grupos foi o domínio capaci-
dade funcional, com maior limitação para atividades que demandam esforço físico entre as com dor. Conclusão: A DPC interfere 
significativamente na qualidade de vida, visto que em todos os domínios do SF-36 o grupo com dor apresentou pior escore.

Palavras-chave: Dor pélvica. Mulheres. Qualidade de Vida.
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Contextualização: A assistência durante o ciclo gravídico-puerperal tornou-se uma das metas do Ministério da Saúde (MS), 
através do Projeto Rede Cegonha. Muitos municípios do Brasil já apresentam programas que tentam contemplar os objetivos deste 
programa. Objetivo: Analisar a percepção das parturientes em relação ao serviço de assistência à saúde prestado no Hospital Re-
gional de Gurupi-TO (HRG). Materiais e Métodos: Estudo transversal-quantitativo, realizado com 59 puérperas que deram entrada 
no HRG no período de abril a maio de 2015. Foi utilizado o Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP). Os 
dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2007 e a análise estatística foi realizada através da análise descritiva 
simples. Resultados: Foram encontrados resultados satisfatórios nas condições físicas da instituição e em relação aos cuidados 
prestados pelos profissionais da saúde. Conclusão: Houve uma perspectiva de natureza satisfatória em relação ao lugar que essa 
parturiente estava e com a qualidade dos cuidados dos profissionais que se encontravam no momento da sua chegada, enquanto 
permaneceram no hospital e como decorreu todo o processo de trabalho de parto, parto e pós parto.

Palavras-chave: Período pós parto. Satisfação do paciente. Trabalho de parto.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES 
PRATICANTES DE ESPORTES DE ALTO 

IMPACTO: uma revisão de literatura 

RESUMO

Contextualização: As corridas praticadas em vias públicas, também chamadas de “pedestrianismo”, vêm crescendo de forma 
extraordinária nos últimos anos. A participação feminina nesse tipo de modalidade vem aumentando constantemente, seja como 
forma de lazer,de melhorar a qualidade de vida, de superação e profissionalmente em busca de recordes.Os relatos de distúrbios 
miccionais associados a prática de atividade física, principalmente atividades de alto impacto, tem sido cada vez mais freqüentes, 
sendo a Incontinência Urinária de Esforço (IUE) a condição mais prevalente. Objetivo: Diante da relevância do tema foi proposta 
esta revisão de literatura que tem como objetivo verificar a prevalência de incontinência e fatores associados ao desenvolvimento 
desta condição em mulheres praticantes de corrida de rua. Metodologia: Foi realizada uma busca em bases científicas oficiais 
como PubMed, Scielo eLilacs utilizando-se como palavras-chaves: incontinência urinária, corrida, mulheres e prevalência,a 
partir do cruzamento destes descritores na língua inglesa e portuguesa. Revisão de literatura: Observou-se que a prevalência da 
incontinência urinária em praticantes de corrida de rua é um tema ainda pouco discutido e os principais fatores que levam a perda 
urinária são: o dano muscular do assoalho pélvico, a fadiga muscular, o aumento da pressão abdominal e a deficiência hormonal. 
Considerações Finais: Identificou-se que a alta frequência dos treinamentos em atividades esportivas que exijam muito esforço 
físico e a prática esportiva de alto impacto sobre a musculatura perinealsão processos que também acometem mulheres jovens, 
sobretudo nulíparas, tendo assim por consequência a incontinência urinária de esforço.
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RESUMO

Contextualização: compreender como mudanças estruturais e funcionais dos músculos do assoalho pélvico (MAP) ocorrem 
durante a gestação podem oferecer informações úteis para a abordagem fisioterapêutica individualizada e efetiva em gestantes, 
que constituem população de risco para ocorrência de disfunções do assoalho pélvico. Objetivo: Revisar a literatura científica para 
responder às questões: 1) quais são as funções dos MAP documentadas na literatura? 2) quais métodos de avaliação são utilizados 
para avaliar essas funções? 3) como essas se apresentam/modificam na gravidez? Materiais e Métodos: buscas sistematizadas 
realizadas simultaneamente por dois pesquisadores independentes no PubMed entre setembro e novembro de 2015, utilizando-se 
as palavras-chave: pelvic floor, pregnant women, pregnancy, muscles, physiotherapy, International Classification of Functioning, 
Disability and Health. Critérios de seleção: artigos originais em inglês, português ou espanhol, entre 2005 a 2015, com o seguinte 
no título ou resumo: gestantes, estrutura ou função dos músculos esqueléticos de acordo com a CIF/OMS. Casos duvidosos esclare-
cidos por um terceiro pesquisador. Dados extraídos por dois pesquisadores independentes e tabulados considerando características 
demográficas, clínicas, estruturais e funcionais, e analisados descritivamente. Resultados: encontrados 1163 artigos sendo 49 
selecionados. Um total de 9200 gestantes, idade média de 26,2 anos (DP=4,64), maioria nulípara (61,2%), com idade gestacional 
(IG) média de 28,9 semanas (DP=7,46). Força muscular foi a função mais frequentemente investigada (73,4%), seguida pela re-
sistência (20,4%), capacidade de contração (18,3%), coordenação (12,2%) e tônus (6,1%). O método de avaliação mais utilizado 
foi a palpação digital (53,0%), seguido pelo perineômetro (34,7%), eletromiografia (16,3%), Epi-No (4,0%) e biofeedback (2,0%). 
A estrutura dos MAP foi avaliada em 38,7% dos estudos, pelo ultrassom (19 estudos, 4726 gestantes, IGmédia=30,6s;DP=7,2; 
maioria nulíparas). Desses, 14 avaliaram a área média do hiato vaginal, em repouso dos MAP (média=10,6 cm²;DP=5,33), 13 
durante contração dos MAP (média= 8,7cm²;DP=4,49); e 14 durante manobra de valsalva (média=13,5cm²;DP=7,01). O diâmetro 
ântero-posterior médio do hiato vaginal em repouso foi avaliado em 6 artigos (média=5,0cm;DP=0,33), durante a contração dos 
MAP em 5 artigos (média=4,2cm;DP=0,22) e durante manobra de valsalva em 6 artigos (média=5,6 cm;DP=0,52). O diâmetro 
látero-lateral médio foi avaliado em repouso por 5 artigos (média=3,8cm;DP=0,11), 4 artigos durante a contração dos MAP 
(média=3,5cm;DP=0,18) e 5 durante manobra de valsalva (média=4,0cm;DP=0,15). Quanto às funções dos MAP, a força muscular 
foi medida pelo perineômetro (17 artigos, 3005 gestantes, nulíparas, IGmédia=34s;DP=6,9s) com força média de 25,13 cmH2O 
(DP=15,74), e pela escala modificada de Oxford (14 artigos, 2746 gestantes, nulíparas, IGmédia=28s;DP=6,4s) com força média = 
2,7 (DP=0,42). Resistência foi operacionalizada como a capacidade de sustentar a contração dos MAP em segundos, avaliada por 
palpação digital (10 artigos, 1437 gestantes, nulíparas, IGmédia=23,7s;DP=6,4); resistência média = 6,5s (DP=0,70). Capacidade 
de contração foi operacionalizada como a capacidade de contrair e relaxar os MAP quando solicitado, avaliada por palpação digital 
(2 artigos, 577 gestantes, maioria nulíparas, IGmédia= 20,0s;DP=0), 23 mulheres não tinham capacidade de contrair e relaxar os 
MAP quando solicitadas. Coordenação não foi investigada como desfecho em nenhum estudo, mas foi citada como relevantes para 
ensinar a contrair adequadamente dos MAP ao avaliar outras funções dos MAP em 6 estudos. Tônus também não foi investigado 
como desfecho primário em nenhum estudo, mas foi inferido em 2 artigos (337 gestantes) por meio do uso do Epi-No, com maioria 
multíparas, IGmédia=38,5s(DP=1,41), sendo a circunferência média alcançada no EPI-NO foi de 19,31cm;DP=0,83. Conclusão: 
existe grande número de estudos sobre o tema, mas com ampla variedade de operacionalização, o que dificulta o agrupamento 
dos resultados e conclusões específicas. A relação entre essas funções e a ocorrência de DAP deve ser investigada.
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RESUMO

Contextualização: A perda involuntária de urina é definida como Incontinência Urinária (IU), sendo um estado anormal 
da função urinária. A IU é considerada um problema de saúde pública, tornando-se uma condição desfavorável, embaraçosa e 
estressante, que pode afetar até 50% das mulheres em alguma fase de suas vidas. A IU tem implicações na qualidade de vida 
(QV), abrangendo o âmbito físico, social, sexual e psíquico. A mulher restringe as atividades sociais e físicas, com repercussões 
emocionais (baixa autoestima, depressão, vergonha e isolamento). Objetivo: Investigar a qualidade de vida de idosas com IU. 
Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa do tipo transversal, observacional, de caráter quantitativo, com idosas com IU 
residentes no município de Florianópolis, SC. Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UDESC. Os dados relativos à IU foram coletados a partir do questionário 
International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), que avaliou o impacto das perdas urinárias 
sobre a QV. Também foi aplicada uma ficha de anamnese adaptada de Moreno e Stephenson, O´Connor, com o intuito de traçar 
o perfil uroginecológico das participantes, além do questionário EUROHIS-QOL-8, que investiga a qualidade de vida geral. O 
resultado é um índice global, calculado a partir do somatório dos 8 itens, sendo que a um valor mais elevado corresponde uma 
melhor percepção da QV. Os dados foram analisados pela estatística descritiva. Resultados: Participaram deste estudo 40 idosas, 
com queixa de IU autorreferida. A média de idade foi de 67 (±5,08) anos, e a média do índice de massa corpórea (IMC) foi 28,14 
±4,51, classificando-as como sobrepeso. No que diz respeito ao impacto da IU sobre a QV, por meio do ICIQ-SF, evidenciou um 
escore médio de 8 (±4,35) pontos, classificando como impacto grave. Porém ao analisar o escore gerado pelo EUROHIS-QOL-8, 
observou-se uma média de 75 (±11,47) pontos, classificando como a qualidade de vida como boa. Conclusão: Apesar de a IU 
gerar impacto classificado como grave na qualidade de vida destas idosas pesquisadas, a Qualidade de Vida Geral foi avaliada 
como Boa. Isso pode acontecer porque muitas idosas consideram a IU como um fenômeno normal do envelhecimento, que deve 
ser aceitado, o que reforça o papel do profissional de saúde na educação desta população.
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ANÁLISE DA MODULAÇÃO AUTONONÔMICA CARDÍACA 
DURANTE O ENCHIMENTO VESICAL EM MULHERES 

COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE URGÊNCIA

RESUMO

Contextualização: Qualquer perda involuntária de urina é definida como Incontinência Urinária (IU), sendo IU de urgência 
(IUU), a queixa de perda involuntária acompanhada ou imediatamente precedida por urgência. Sabe-se que o enchimento, bem 
como o esvaziamento, da bexiga é comandado pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA). O SNA simpático atua principalmente 
na fase do enchimento vesical, enquanto o parassimpático atua no esvaziamento. Uma das formas de se quantificar a função do 
SNA é através da medida da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) a qual investiga o equilíbrio da atividade simpática e 
vagal. Objetivo: verificar a função do SNA através da VFC de mulheres com (IUU), nos diferentes momentos do enchimento 
vesical. Materiais e Métodos: Foi aplicado um protocolo de enchimento vesical através de ingestão de água, onde se realizou 6 
registros de eletrocardiograma, com duração de 8 minutos cada, em 6 momentos diferentes do enchimento vesical. O 1º Registro 
era realizado com a bexiga vazia; 2º Registro: indicação das Primeiras Sensações de Enchimento da bexiga; o 3º Registro: Pri-
meiro Desejo de Urinar; 4º Registro: Forte Desejo de Urinar; 5º Registro: Capacidade Vesical Máxima e por fim o 6º Registro: 
após esvaziamento vesical. Aplicou-se o questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form 
(ICIQ-SF) para diagnosticar baseado em sintomas a presença de IUU. As variáveis relacionadas a VFC foram LogLF (Low Fre-
quency): manifestação do simpático; LogHF (High Frequency): manifestação do parassimpático. Os dados foram analisados pela 
estatística descritiva. A VFC foi analisada através da frequência. Resultados: Participaram do estudo 5 mulheres com média de 
idade de 64 (±5,14) anos. O IMC do grupo pesquisado teve média de 27,40 (±3,17), classificando-as como sobrepeso. Em todos 
os momentos do enchimento vesical os valores médios do SNA parassimpático estavam mais elevados que o simpático. Este 
fato sugere que este grupo de mulheres pesquisadas tende a ter uma diminuição do relaxamento da bexiga durante o enchimento 
vesical em virtude do aumento do SNA parassimpático. Os valores médios observados pelas variáveis foram, em ordem da 1ª à 
6º avaliação: LogLF= 1,627; 1,566; 1,597; 1,591; 1,595; 1,526. LogHF= 1,759; 2,023; 1,891; 1,929; 1,901; 1,949. Conclusão: A 
análise demonstrou uma redução de função do simpático e um aumento na função parassimpática. A função simpática reduzida 
em mulheres com IUU pode ser relacionada com um reduzido relaxamento do músculo detrusor e déficit na oclusão do esfíncter 
uretral, caracterizando a IU.
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O objetivo deste estudo foi identificar se as queixas de disfunção sexual poderiam afetar a qualidade de vida das mulheres 
com Síndrome de Fibromialgia através da utilização do questionário Adaptação transcultural do “Female Sexual Function Index” 
(FSFI). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Univali sob o número 479.250. Metodologia: a pesquisa foi 
quantitativa, classificada como descritiva, realizada com um grupo amostra contendo 26 mulheres participantes do Programa de 
Atendimento Interdisciplinar às Mulheres com Síndrome de Fibromialgia (PAIMSFM) porém 13 foram excluídas da pesquisa 
por não terem relação sexual nas últimas 4 semanas, e uma foi excluída por não responder corretamente o questionário. Os dados 
coletados foram tabulados em Microsoft Office Excel® e analisados por meio de estatística descritiva. Resultados: A média de 
idade das participantes foi de 52 anos, e todas apresentaram disfunção sexual, segundo o questionário utilizado (FSFI). Com rela-
ção aos domínios que compunham o questionário aplicado foram obtidos as seguintes médias de valores: no “Domínio Desejo” o 
valor da média foi de 1,45 pontos (13%), no “Domínio Dor” 2,20 pontos (20%), no “Domínio Excitação” 1,63 pontos (15%), no 
“Domínio Lubrificação” 1,95 pontos (17%), no “Domínio Orgasmo” 1,80 pontos (16%) e no “Domínio Satisfação” 2,10 pontos 
(19%). Esses resultados mostram que a queixa principal das participantes da pesquisa variou entre os domínios, sendo a dor a 
mais prevalente entre elas, atingindo a maior média dentre todas. Conclusão: Conclui-se que estas mulheres apresentavam uma 
baixa qualidade de vida, de autoestima, e dificuldade de interação emocional com o parceiro. Sendo que número de mulheres que 
apresentavam alguma Disfunção Sexual, foi bem elevado, visto que na literatura este número não tem valores tão expressivos 
quanto o encontrado neste.
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RESUMO

Contextualização: A literatura já evidenciou relação positiva entre a força dos músculos do assoalho pélvico (MAP) e 
mecanismos de continência, bem como aefetividade do fortalecimento desses para a prevenção e tratamento da incontinência 
urinária (IU) na gravidez. No entanto, além da força, outras funções dos MAP podem estar deficientes, o que comprometeria a 
efetividade de programas de treinamento dos MAP para gestantes. Objetivos: documentar a força e outras funções musculares 
do AP em gestantes e caracterizá-las em relação a paridade, idade gestacional e a ocorrência de disfunções do assoalho pélvi-
co (DAP). Materiais e Métodos: estudo transversal que documentou as funções musculares do AP em gestantes atendidas em 
serviços privados de Fisioterapia para Saúde da Mulher, entre 2010 e 2015. Foram consideradas funções dos MAP as funções 
do sistema musculoesquelético estabelecidas pela CIF/OMS (tônus, capacidade de contração, coordenação e força muscular) e 
foram investigadas por palpação digital e a força foi documentada pelo Peritron®; tônus foi documentado pela escala de Dietz 
e transformada em 3 categorias (hipo, normo e hipertônico); capacidade de contração e coordenação foram operacionalizadas 
por escala dicotômica (Sim/Não), quando as gestantes contraíram e relaxaram os MAP de acordo com o comando, e o fizeram 
sem ativação visualmente detectável de músculos sinergistas aos MAP, respectivamente. Os dados foram coletados por duas 
fisioterapeutas especialistas em Saúde da Mulher, com bons índices de confiabilidade interexaminadores. A ocorrência de DAP 
foi investigada por inquérito de sintomas de acordo com a ICS (IU prévia, ocorrência e tipo de IU na gestação, dispareunia e 
constipação intestinal). Análise descritiva, por meio de medidas de tendência central e dispersão, foram aplicadas para variáveis 
intervalares, e proporção e frequência para variáveis nominais. Resultados: foram analisados dados de 176 gestantes, idade média 
= 32 anos (DP=3,1), maioria nulíparas (77,8%) com media de 24,8 semanas de IG (DP=8,2) à avaliação. IU foi a DAP de maior 
ocorrência, com 11(6,2%) casos de IU antes da gestação, 75 (42,6%) com IU na gestação, principalmente por esforço (32%); 58 
(33,9%) relataram constipação; 14 (8,1%) com dispareunia. O tônus dos MAP estava aumentado em 73 (42,9%) gestantes; 65 
(38,2%) não tinham capacidade de contração dos MAP e 66 (38,8%) apresentaram deficiência de coordenação; a média da força 
dos MAP foi de 40,3cmH20 (DP=22,2), com 46,6% das gestantes apresentando pressão < 35 cmH20.

Conclusão: além da deficiência de força, cerca de 1/3 das gestantes apresentam deficiências em outras funções dos MAP 
(tônus, capacidade de contração e coordenação) que podem comprometer a efetividade do treinamento dos MAP. A  avaliação 
dessas funções deve também ser considerada na abordagem fisioterapêutica para a prevenção e tratamento de DAP em gestantes. 
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Contextualização: Os músculos do assoalho pélvico (MAP) são responsáveis pelo suporte aos órgãos pélvicos e pelo 
mecanismo de continência urinária e fecal. Duas formas muito comuns de avalição são a palpação vaginal e a perineometria. 
O manômetro de pressão foi inicialmente descrito por Kegel em 1948 como uma forma de avaliação dos músculos do assoalho 
pélvico. A perineometria realiza a medição do aumento da pressão intravaginal causada pela contração dos MAP, sendo um dos 
métodos recomendados pela International Continence Society (ICS) para avaliação da musculatura do assoalho pélvico. Por ser 
um dos métodos mais comuns para avaliação da MAP e muito usado na prática clínica, é necessário estimar a confiabilidade do 
perineômetro. Objetivo: Avaliar a confiabilidade interexaminador do equipamento PeritronTM (Cardio Design, Austrália). Materiais 
e Métodos: Estudo realizado no Laboratório de Pesquisa e Epidemiologia Clínica do Hospital Universitário Onofre Lopes, em 
Natal-RN. As voluntárias foram recrutadas nos ambulatórios de Ginecologia e Climatério da Maternidade Escola Januário Cicco, 
com idades entre 45 e 65 anos, que não tivessem realizado perineoplastia, sem hímen intacto, com número de partos menor que 
cinco, que não estivessem em uso de terapia de reposição hormonal há pelo menos três meses e que não apresentassem infecções 
ou sangramentos de origem ginecológica. As voluntárias foram avaliadas na posição ginecológica e foi utilizado o equipamento 
PeritronTM modelo 9300AV (Cardio Design, Austrália). A sonda vaginal foi protegida com um preservativo não lubrificado e 
inserida a aproximadamente 3.5 cm do intróito vaginal. Antes de realizar a contração muscular, a paciente foi orientada a evitar a 
manobra de valsalva e ensinada a contrair a MAP de forma isolada da musculatura abdominal, glútea e adutora de quadril. Dois 
avaliadores (A e B) especialistas na área de fisioterapia uroginecológica realizaram as avaliações no mesmo dia em cada paciente. 
Foram solicitadas três contrações voluntárias máximas (CVM), com repouso de 30 segundos entre elas. Foi dado um tempo de 
repouso de 15 minutos entre a avaliação com o avaliador A e o B. A média das três avaliações de cada avaliador foi considerada 
para análise. Em seguida, cada voluntária foi submetida ao exame físico para coleta de dados de altura e peso corporal, que foram 
medidos em uma balança acoplada a um estadiômetro. Posteriormente, foi realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), 
seguindo conceitos da Organização Mundial de Saúde, por meio do cálculo do peso (kg) divido pela altura ao quadrado (km/m2). 
As informações coletadas foram tabuladas e analisadas no programa IMB SPSS (versão 20.0) para Windows. As variáveis foram 
descritas por meio de média e desvio-padrão. O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi utilizado para a análise da confia-
bilidade das medidas, considerando um nível de significância de p<0.05. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o número de parecer 1.053.701 e utilizou-se o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Resultados: Foram avaliadas 15 mulheres, com média de idade de 54,13 (±6,20) anos. O IMC médio foi de 
28,10 (±4,85) km/m2. O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) demonstrou alta confiabilidade interexaminador, com Alfa 
Cronbach’s de 0,98 (p<0.05). Conclusão: Os resultados demonstram que a confiabilidade das medidas da perineometria entre 
dois avaliadores é alta e isso confirma a reprodutibilidade do instrumento e indica que a perineometria é um método confiável 
para sua aplicação clínica ao envolver diferentes avaliadores.
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RESUMO

Contextualização: A incontinência urinária é caracterizada pela perda involuntária de urina pela uretra, que acarreta um 
problema social e higiênico, que podem interferir na qualidade de vida das pessoas, levando-as a uma mudança de comportamento. 
Trata-se de uma questão de saúde pública encontrada em qualquer período da vida da mulher, cujos fatores de riscos podem ser 
intrínsecos, como predisposição genética e a raça; ou obstétricos, como gestações e partos; ou fatores promotores, como a idade, 
menopausa, obesidade, constipação, entre outros. Objetivo: Identificar os fatores de riscos de incontinência urinária em mulheres. 
Método: Trata-se de uma pesquisa transversal, exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa, cuja amostra foi de 44 
mulheres entre 20 e 65 anos de idade. Foi aplicado um questionário semiestruturado elaborado pelos autores com 16 questões, 
abordando o perfil socioeconômico e os fatores de riscos para incontinência urinária e a versão validada em língua portuguesa do 
questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF), que avalia o impacto da incon-
tinência urinária na qualidade de vida das mulheres. Resultado: Dentre as mulheres entrevistadas na referida pesquisa a maioria 
(48%) encontrava-se na faixa etária de 35-49 anos de idade, eram casadas (43%), de raça negra (71%), estudaram mais de 8 anos 
(84%) e possuíam renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (52%). Quanto aos fatores de risco obstétricos, 73% já vivenciaram 
pelo menos uma gestação, com média de 2,3 filhos; 72% tiveram partos cesariano e das que tiveram partos vaginais, 73% foram 
submetidas a epsiotomia durante o parto; e apenas 9% tiveram filhos com mais de 4 quilos ao nascer. Quanto aos riscos promo-
tores 53% encontravam-se com o IMC acima do adequado (sobrepeso e obesidade), 93% não fumavam e 70% eram sedentárias. 
E com relação às co-morbidades 30% referiram constipação. Quando indagadas sobre os sintomas de perda urinária apenas 9% 
apresentaram incontinência urinária, porém destas 50% referiram impacto moderado em sua qualidade de vida segundo o ICIQ-SF. 
Conclusão: Os dados demonstram que as mulheres entrevistadas apresentam significativo grau de risco para o desenvolvimento 
de incontinência urinária, porém poucas a desenvolveram, apesar de já referenciarem repercussões em sua qualidade de vida. O 
que reforça a importância de práticas educativas e de orientações quanto ao fortalecimento do assoalho pélvico como medidas de 
prevenção do desenvolvimento da incontinência urinária.
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RESUMO

CONTEXTUALIZAÇÃO: As diversas alterações hormonais, fisiológicas e anatômicas que ocorrem durante a gravidez 
podem ser capazes de alterar o equilíbrio postural (1) e a realização de atividades (2,3), como o sentar-levantar. Pode, ainda, 
resultar no surgimento da dor lombopélvica (DLP), considerada como um dos fatores limitantes para a execução do movimento 
sentar-levantar em mulheres grávidas (4,5). OBJETIVOS: Comparar as variáveis do equilíbrio postural estático (velocidade de 
oscilação nas condições: 1) olhos abertos e superfície fixa; 2) olhos fechados na superfície fixa; 3) olhos abertos na superfície 
instável; e 4) olhos fechados na superfície instável) e dinâmico (tempo de transferência, índice de subida, velocidade de oscilação 
e simetria) entre gestantes com e sem dor lombopélvica. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de carater transversal, submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa para Seres Humanos da UFRN e aprovado sob o parecer nº 719.939, desenvolvido no Departa-
mento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, entre abril de 2014 e maio de 2015. A amostra 
foi composta por 44 mulheres grávidas, que foram divididas em dois grupos: 23 com dor lombopélvica e 21 sem DLP. Foram 
adotados como critérios de inclusão: (1) gestantes de baixo risco; (2) idade entre 18 e 37 anos; (3) estar no segundo ou terceiro 
trimestres gestacionais, respectivamente, entre 14ª a 21ª semanas ou 27ª a 32ª semanas, confirmado pela ultrassonografia; (4) 
nulíparas; (5) realizar acompanhamento pré-natal; (6) ausência de cirurgias prévias em coluna, pelve, quadril e joelho; e (7) não 
apresentar dor lombopélvica antes da gravidez. As participantes responderam a ficha de avaliação, por meio da qual obtiveram-se 
informações sociodemográficas, clínicas, antropométricas, obstétricas e avaliação subjetiva da dor, por meio de auto relato. Em 
seguida, as voluntárias foram encaminhadas à avaliação do equilíbrio postural através Balance Master System®, que mensura as 
forças de reação vertical exercidas pelos pés da voluntária (6). A análise estatística foi realizada através do Statistical Package for 
the Social Science (SPSS) versão 20.0, assumido o nível de significância de 5%. Para comparar as variáveis do equilíbrio postural, 
considerando a presença ou ausência de dor lombopélvica, foi utilizado o Teste T de amostras independentes. RESULTADOS: 
A média de idade das gestantes com DLP foi 29,21 (±3,31) anos e de 28,66 (± 4,00) anos a média de idade das gestantes sem 
DLP. O peso corporal médio foi de 68,13 (± 10,75) kg nas mulheres com DLP e 68,50 (± 8,31) kg nas mulheres sem DLP. Ao 
comparar as variáveis do equilíbrio postural, foi encontrada diferença estatisticamente significativa apenas para a variável “índice 
de subida” (P= 0,023). CONCLUSÕES: Com o avançar da gestação, ocorre maior flexão anterior de tronco e extensão de quadril 
para levantar-se de uma cadeira, levando a sobrecarga na região lombar (7). A variável “índice de subida” analisa a quantidade 
de força (expressa como uma porcentagem do peso corporal do paciente) exercida pelos membros inferiores na fase de subida 
do movimento. Os resultados desse estudo sugerem que a presença da sintomatologia dolorosa interfere na distribuição de peso 
colocada nos membros inferiores na fase de subida durante o movimento de passar da posição sentada para de pé.
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RESUMO

Contextualização: Embora ainda não exista um consenso quanto ao grau de perda urinária que caracterize incontinência, de 
acordo com a International Continence Society (ICS), incontinência urinária (IU) pode ser definida como a “perda involuntária 
de qualquer quantidade de urina que condicione um problema higiênico e/ou social”. Por outro lado o câncer de próstata que 
vem atualmente apresentando altas taxas de incidência no Brasil tem como tratamento curativo mais comum a prostatectomia 
radical que ocasiona sequelas fisiológicas geradoras de uma infinidade de transtornos sociais e psicológicos na vida do paciente 
como a IU, comprovada em 77% dos casos, comprometendo a qualidade de vida destes homens. Objetivo: Desenvolver uma 
proposta de protocolo cinesioterapeutico destinado a pacientes do sexo masculino, submetidos à prostatectomia radical e com 
IU de leve a moderada, devidamente diagnosticada e sem alterações clínicas. Visando, melhorar, restaurar e/ou manter a força, 
resistência, mobilidade, flexibilidade, coordenação e habilidade muscular do assoalho pélvico para restabelecer sua funcionalidade 
e assim reintegrar o paciente nas atividades da vida diária. Método: O programa de exercícios elaborado baseou-se na análise 
da eficácia dos tratamentos cinesioterapêuticos para IU pós-prostatectomia encontrados na literatura pesquisada e nos estudos 
de Kegel originalmente desenvolvidos para IU feminina, adaptando-os para o treinamento da musculatura do assoalho pélvico 
masculino, selecionando exercícios de fortalecimento desses músculos, através da contração/relaxamento dos músculos: elevador 
do ânus, pubococcígeo e ísquios cavernosos. Resultado: Um protocolo de exercícios para aquisição progressiva de força mus-
cular da musculatura elevadora do ânus, incluindo contrações máximas para aumentar e manter a força, contrações rápidas para 
aumentar a resistência e contrações durante atividade, em posições que aumentam a pressão abdominal, procurando contemplar 
as fibras tônicas (70%) e as fibras fásicas (30%), abordadas em conjunto ou individualmente, visando contribuir para melhorar 
o mecanismo de fechamento uretral. Dividido em cinco etapas que evoluem com o grau de dificuldade e, através das quais as 
posições clássicas (deitado, sentado e em pé) são abordadas de forma gradual, partindo da posição deitada e daí progredindo para 
as posições, sentada, em pé e finalmente para posições que simulem movimentos, visando conduzir e preparar gradativamente o 
paciente da estática para a ação (atividade funcional) de acordo com o ganho de força muscular. Conclusão: Espera-se que esta 
proposta de tratamento possa contribuir para a recuperação da continência urinária masculina pós-prostatectomia e que outras 
estratégias de abordagem fisioterapeutica conservadora possam ser mais divulgadas por serem não invasivas, pouco onerosas e 
sem efeitos colaterais.
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RESUMO

Introdução: Alterações no sistema respiratório podem causar mudanças na funcionalidade da musculatura do assoalho pél-
vico (MAP), devido ao sinergismo da musculatura perineal e respiratória Em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), à medida que acontecem as exacerbações, as alterações na mecânica respiratória podem aumentar o risco de desenvolver 
incontinência urinária de esforço (IUE), que é definida como toda perda de urina involuntária. Objetivo: Investigar a eficácia da 
associação dos tratamentos fisioterapêuticos uroginecológico e respiratório no controle da IUE em paciente portadora de DPOC. 
Métodos: Foi realizado um estudo de caso, em que inicialmente a paciente foi submetida à avaliação fisioterapêutica que incluiu: 
manovacuometria, teste de caminhada de 6 minutos, medida de fluxo expiratório, teste do absorvente, teste de força muscular da 
MAP e Questionário de Qualidade de Vida através do instrumento SF 36. O tratamento foi constituído de exercícios terapêuticos 
para fortalecimento da MAP e exercícios respiratórios, como desinsuflação pulmonar. Foram realizadas duas sessões semanais, 
totalizando dezesseis sessões. Resultados: Observou-se um aumento de 29,16% no tempo do teste de caminhada de 6 minutos, 
42,85% na PImax, 93,54% na PEmax, 9,1% pico de fluxo, 25% grau de força muscular do assoalho pélvico, 100% de endurance 
e 25% de resistência, e houve melhora na qualidade de vida segundo os domínios do instrumento SF-36. Considerações Finais: 
Este estudo demonstrou ser eficaz nesta paciente na associação de exercícios respiratórios e específicos para a MAP no tratamento 
da IUE associada ao padrão respiratório desinsuflativo, evidenciado pela melhora dos fatores da disfunção uroginecológica e 
medidas da força muscular respiratória, capacidade física e da qualidade de vida.
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RESUMO

Contextualização: A dor lombopélvica (DLP) é uma queixa comum durante a gestação. Estudos tem sugerido que há relação 
entre a presença dessa algia e a alteração do controle motor dos músculos do assoalho pélvico (AP). Isso pode resultar em perda 
urinária. Entretanto, ainda são necessárias pesquisas a fim de esclarecer a relação entre a DLP e as disfunções do AP. Objetivo: 
Analisar se há associação entre a dor lombopélvica (DLP) e perda urinária (Incontinência Urinária de Esforço – IUE e Incontinência 
Urinária de Urgência – IUU) em mulheres grávidas. Materiais e Métodos: Estudo do tipo transversal. Participaram desse estudo 
231 gestantes de baixo risco, com ausência de queixas pré gestacionais, relacionadas à perda de urina. Resultados: As médias das 
idades cronológica e gestacional foram 29,84±4,64 anos e 22,85±6,45 semanas, respectivamente. A análise inferencial mostrou 
que não houve associação entre presença de dor lombopélvica e IUE (Χ2=0,85; P=0,35) e entre a DLP e UU (Χ2=2,99; P=0,08). 
Conclusão: Os resultados desse estudo sugerem que não associação entre a presença de DLP e perda urinária, em mulheres grávidas.
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RESUMO

Contextualização: O climatério abrange o final da fase reprodutiva e o início da senescência, compreendendo o processo 
de envelhecimento fisiológico da mulher. É observada a diminuição dos níveis hormonais, principalmente os estrógenos, que 
favorecem diminuição do trofismo e força da Musculatura do Assoalho Pélvico (MAP). Sabe-se que a incontinência urinária (IU), 
independentemente do tipo, apresenta maior incidência durante o período do climatério, no entanto, a presença da IU em cada fase 
deste período não foi estudada até o momento. Objetivo: Avaliar a presença da IU em diferentes fases do climatério. Materiais e 
métodos: Estudo do tipo observacional, analítico, com corte transversal. A amostra foi composta por 302 mulheres divididas em 
três grupos: grupo PRÉ (n= 81), PERI (n= 108) e PÓS (n= 113). A coleta de dados se deu pela aplicação da ficha de avaliação 
individual, exame físico e aplicação do questionário ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short 
Form). Os dados foram analisados através da estatística descritiva e ANOVA. Resultados: A média de idade nos grupos PRÉ, 
PERI e PÓS foi equivalente a 37,77 (± 5,67), 48,53 (± 4,12) e 55,56 (± 5,01) respectivamente. Apenas 25% das mulheres no grupo 
PERI e 3.53% do grupo PÓS não apresentavam incontinência (P=0.00). A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) foi o tipo mais 
prevalente em todas as fases, com perdas aos médios esforços de 17.28% no grupo PRÉ, 50% no grupo PERI e 48.67% no grupo 
PÓS (P=0.03). Das três fases climatéricas, a peri menopausa possuiu maior impacto na IU, devido as alterações hormonais que 
culminam na menopausa. Conclusão: A IU acomete de maneira mais frequente os períodos da peri e pós-menopausa.
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RESUMO

Contextualização: O climatério é o período de transição na vida da mulher caracterizado por uma gradual diminuição dos 
hormônios sexuais e função ovariana. Este período compreende três fases: a pré menopausa, iniciando aos 40 anos e se estende 
até a irregularidade do ciclo menstrual; peri menopausa, momento imediatamente anterior a menopausa e se estende até um ano 
após; e pós menopausa, fase da vida posterior a última menstruação. Como consequência desta vivência a mulher apresenta 
sinais e sintomas que podem gerar desconforto e contribuir para um impacto negativo em sua qualidade de vida (QV). O Utian 
Quality of Life Scale (UQOL) é um questionário específico para avaliar a QV no climatério, no entanto, não foram encontradas 
pesquisas que diferenciem a qualidade de vida em cada fase climatérica. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de mulheres nas 
diferentes fases do climatério através do Utian Quality of Life Scale (UQOL). Materiais e métodos: Estudo do tipo transversal. 
Participaram da amostra 86 mulheres divididas em três grupos: grupo PRÉ (n= 25), PERI (n= 31) e PÓS (n= 30). A coleta de 
dados ocorreu através da aplicação do questionário de qualidade de vida UQOL. Os dados foram analisados através da estatística 
descritiva e ANOVA. Resultados: A mediana obtida no escore total do UQOL em cada grupo foi de 70 no grupo PRÉ, 71 no PERI 
e 73 no PÓS. Não foram apresentadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos referentes as fases climatéricas 
(P=0,47). Conclusão: Os resultados desse estudo sugerem que não há diferença na qualidade de vida de mulheres entre as três 
fases do climatério.
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RESUMO

Contextualização: A Incontinência Urinária (IU) provoca prejuízos na qualidade de vida dos indivíduos acometidos, podendo 
ocasionar transtornos psicológicos, sociais, ocupacionais, domésticos, físicos e sexuais. Preconiza-se que o tratamento da IU seja 
iniciado com a técnica menos invasiva e que apresente menor índice de efeitos colaterais. Entre os tratamentos conservadores 
a terapia comportamental (TC) e o treinamento dos músculos do assoalho (TMAP) são considerados de primeira linha no trata-
mento da IU, que em geral são utilizados concomitantemente. No entanto, os efeitos da TC de forma isolada ainda precisam ser 
melhor estudados. Objetivo: Analisar os sintomas urinários e a qualidade de vida de mulheres com IU submetida à terapia com-
portamental (TC) como primeira opção de tratamento. Metodologia: Estudo observacional, prospectivo e quantitativo, realizado 
no Serviço de Fisioterapia do Ambulatório de Uroginecologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) vinculado 
ao Projeto de Extensão Fisioterapia na Saúde da Mulher (PROFISM). Obteve-se aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com parecer de nº 45415815.3.3001.5050. Foram incluídas mulheres com diagnóstico de IU e maiores de 18 anos de idade, e 
excluídas mulheres que já realizaram tratamento conservador, analfabetas, presença de prolapsos de órgãos pélvicos estágio ≥ 2, 
câncer ginecológico ou disfunções cognitivas e/ou neurológicas. A TC é realizada em quatro encontros abordando os seguintes 
temas: anatomia feminina e funções do assoalho pélvico; tipos de IU; fatores de risco e tratamentos para IU; hábitos de vida que 
contribuem e previnem a IU, e o treinamento vesical e técnicas para adiar o desejo miccional e evitar a perda urinária. As parti-
cipantes responderam aos questionários validados Incontinence Severity Index-ISI e King’s healthy Questionnaire- KHQ antes, 
ao final, e quatro semanas após a TC. Um valor p <0,05 foi considerado significativo. Resultados: Foram avaliadas 54 mulheres, 
21 foram incluídas, e 15 completaram a TC e o seguimento. Encontramos uma média de idade de 52,6 anos (DP ±11,5 anos), 
com média de IMC de 30 kg/m² (DP ±4,6 kg/m²), sendo 45% e 40% da amostra classificada em sobrepeso e obesidade, respecti-
vamente. A maioria considerou-se parda (80,9%), 61,9% são casadas e 52,3% completaram o Ensino Médio. Quanto aos escores 
do KHQ, os domínios “limitações físicas”, “impacto da IU” e “medidas de gravidade” apresentaram pior QV antes da TC. Não 
houve diferença significativa na comparação entre o antes e o depois da TC. Após 04 semanas, os domínios “Impacto da IU”, 
“Limitações de AVD” e “Limitações físicas” apresentaram diferença significativa (p <0,05) entre o antes e após 04 semanas. Em 
relação ao ISI antes da TC, 57,1% foram classificadas com IU leve ou moderada, enquanto 42,85% grave ou muito grave. Depois 
da TC apenas uma participante atingiu a classificação grave ou muito grave (p=0,002).Os resultados foram mantidos após 04 
semanas (p=0,002). Conclusão: Conclui-se que a TC demonstrou um efeito positivo sobre a QV das mulheres incontinentes após 
04 semanas do término da TC e na gravidade da IU, visto que é necessário um tempo para que as alterações de comportamento 
sejam adotadas na rotina diária das pacientes.

Palavras-chave: Incontinência Urinária, Terapia Comportamental, Qualidade de Vida.
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RESUMO

Contextualização: O período gestacional é acompanhado de diversas alterações estruturais, comportamentais e psicológicas 
que afetam diretamente a vida da mulher, podendo provocar mudanças em suas interações inter-pessoais. A sexualidade é um 
dos pilares da qualidade de vida humana mas e que pode apresentar alterações durante o período gestacional, é de se esperar que 
possam existir disfunções sexuais femininas (DSF), definidas como comprometimento do desejo e da excitação sexual, do orgasmo 
e/ou dor sexual que provoquem desconforto pessoal significativo. Objetivo: analisar a prevalência de disfunção sexual feminina, 
por domínios, em gestantes e a distribuição destas disfunções pelos trimestres gestacionais, bem como do desconforto relativo à 
sexualidade de acordo com estes trimestres. Materiais e Métodos: Após aprovação pelo comitê de ética pelo parecer de número 
957369 e aceitação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Guarapuava-PR, gestantes foram convidadas a participar 
da pesquisa durante as atividades pré-natais em um centro de gestantes e Estratégia Saúde da Familia da Secretaria Municipal 
de Saúde de Guarapuava, PR. As gestantes que aceitaram participar do estudo receberam o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e dois questionários: para avaliar a função sexual feminina foi utilizado o FemaleSexual DisfunctionIndex - 
FSFI e o Female Sexual DistressInventoryrevisited, que avalia o desconforto emocional relacionado à função sexual. A disfunção 
sexual feminina por domínios, bem como o escore total do FSFI, foram calculados de acordo com algoritmo específico auxiliados 
pelo software estatístico SPSS v.20. Estatística descritiva foi aplicada sobre os dados demográficos da amostra, prevalências de 
disfunção sexual por trimestre gestacional foram calculadas com auxílio do Coeficiente de Pearson. O desgaste emocional por 
trimestre gestacional foi calculado com auxílio do teste de Kruskal-Wallis, sendo considerado significativo p ≤ 0,05. Resultados: 
Responderam ao estudo 79 gestantes, das quais foram consideradas sexualmente inativas 14 mulheres (11%). Quanto ao período 
gestacional, 22 delas (27,8%) cursavam o primeiro trimestre, 18 (22,8%) o segundo, e metade (n=39, 49,4%) o terceiro. Não 
foram observadas associações significativas entre as variáveis sociodemográficas e a DSF, embora relacionamentos mais recentes 
(menos de cinco anos) tendessem a representar maior risco (r = 0,9; p=0,08). Aproximadamente a metade da amostra estava no 
terceiro trimestre gestacional. A DSF específica por domínios foi comum nas três fases da gestação, acometendo cerca de 70% 
das gestantes independentemente do trimestre. Houve a mesma observação quanto ao desgaste emocional relacionado à sexuali-
dade, medida pelo FSDr, medido nos trimestres gestacionais por meio do teste de Kruskal-Wallis (p=0,19). O desgaste emocional 
foi semelhante nas três fases da gestação. Conclusão: Através do presente estudo podemos concluir que a maioria absoluta das 
gestantes apresentaram DSF em todos os domínios analisados, porém não foram observadas influência do trimestre gestacional 
sobre o risco maior ou menor de desenvolver disfunção. Faz-se necessário novos estudos a respeito da disfunção sexual feminina 
de acordo com os trimestres gestacionais, particularmente aqueles que levarem em consideração variáveis psicossociais.
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RESUMO

Contextualização: Durante o período gestacional ocorre o afastamento dos músculos reto abdominais, o que é denominado 
de diástase dos retos, isto ocorre, para que seja possível o crescimento uterino durante a gestação. A diástase dos retos abdominais 
tem maior incidência no terceiro trimestre de gestação e no pós-parto imediato. Ela é considerada fisiológica se não ultrapassar 
os 3 cm. Objetivo: Este estudo teve o objetivo de verificar a utilização de exercícios abdominais modificados no favorecimento 
da redução precoce da diástase dos músculos reto abdominais. Metodologia: Participaram deste estudo 30 puérperas com idades 
de 15 a 35 anos, selecionadas aleatoriamente, submetida a parto vaginal. Após aplicação de um formulário de coleta de dados, 
as puérperas foram submetidas a uma sessão de cinesioterapia com exercícios abdominais modificados sendo reavaliadas quatro 
horas após a primeira sessão, para que os músculos pudessem se adaptar a intervenção. Resultados: Os resultados da pesquisa 
demonstraram que houve redução da diástase do músculos reto abdominais em todas as puérperas participantes do estudo, não 
havendo correlação entre a redução e as variáveis de paridade, faixa etária e tônus muscular abdominal. Conclusão: Concluiu-se 
com o estudo que a intervenção fisioterapêutica precoce através dos exercícios abdominais modificados é eficaz na redução da 
diástase, o que confirma a importância da atuação da fisioterapia obstétrica na minimização das consequências negativas na vida 
da mulher, causadas pela diástase.
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INCIDENCIA DE INCONTINENCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 
EM MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM 

ACADEMIAS NA CIDADE DE MACEIÓ-AL

RESUMO

Contextualização: A incontinência urinária (IU) é uma doença de prevalência elevada no mundo, sendo que a incontinência 
urinária de esforço (IUE), responde por 60% dos casos. As mulheres fisicamente ativas apresentam com mais frequência esse 
tipo de incontinência urinária, embora a literatura não seja conclusiva a esse respeito. Além dos problemas físicos, a IUE causa 
transtornos psicológicos e sociais. Porém a maioria das mulheres com IU não procuram ajuda médica por considerar o problema 
como algo normal e os profissionais de saúde continuam a negligenciar tal doença. Objetivo: A presente pesquisa teve como ob-
jetivo investigar sobre a incidência da IUE em mulheres praticantes de atividade física em academias na cidade de Maceió- AL. 
Meodologia: Utilizou-se de um estudo observacional, do tipo transversal, não probabilístico realizado por meio da análise de uma 
série de casos em uma amostra de conveniência, através de levantamento de um questionário ICIQ-SF e do formulário de identi-
ficação pessoal e histórico ginecológico em mulheres praticantes de atividades físicas e continência. Resultados: Na investigação, 
constatou-se que do rol de exercícios disponibilizados nas academias, o jump foi à modalidade em que houve maior perda de urina 
(54%). Conclusão: Os resultados revelam que, de certa forma, na amostra analisada existiu perda urinária considerável em mu-
lheres praticantes de atividade física de alto impacto como o jump, este achado está em consonância com a literatura que aponta a 
ligação entre exercícios de impacto e a presença da incontinência urinaria, na presença da ativação abdominal sem treino perineal.

Palavras-chave: incontinência urinária; incontinência urinária de esforço; atividade física; mulheres.
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A UTILIZAÇÃO DE UM PROGRAMA 
CINESIOTERAPÊUTICO NO PREPARO MÚSCULO-
ESQUELÉTICO EM GESTANTES NO 2º TRIMESTRE

RESUMO

Contextualização: Durante a gestação a mulher sofre modificações sistemicas indispensáveis ao crescimentos do feto, estas 
modificações ocorrem por fatores hormonais e mecanicos. O sistema musculo-esqueletico se modifica a partir da flexibilidade 
produzida pela relaxina, alem das modificações causadas pelas alterações do centro de gravidade. Esta modificações podem 
contribuir para o aparecimento de posturas incorretas. Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de demosntrar a eficacia de um 
programa de cinesioterapia no preparo musculo esqueletico e gestantes. Metodologia: O programa foi composto por duas etapas, 
onde a primeira etapa foi composta pela avaliação e aplicação , dividido em duas, cada uma com 10 sessões. Na primeira etapa foi 
realizada avaliação fisica e aplicado um questionario de queixas, para a pesquisa de dor, incomodos fisicos, pratica de atividade 
física, no segundo momento foi aplicado um programa de cinsioterapia com 20 sessões. Resultados: Foi observado que ao final 
da pesquisa houve a redução do quadro álgico, melhora da força, postura, bem estar físico e humor. Conclusão: Concluiu-se que 
o programa de cinesioteapia mostrou-se eficaz no preparo fisico, bem com na resolução dos incomodos comuns a gestação, alem 
de romover beneficos fisiicos e sociais.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA E DEPRESSÃO EM IDOSOS

RESUMO

Contextualização: O aumento da população idosa vem crescendo cada vez mais, e com isso o numero de algumas condições 
como a incontinência urinaria, portadores de IU apresentam risco de depressão duas vezes maior do que os continentes e essa 
combinação esta correlacionada a estresse, ausências nas atividades sociais e familiares prejudicando a funcionalidade do idoso. 
Objetivo Analisar a prevalência de IU e sua associação com as variáveis sócio demográficas e depressão em pessoas com 60 anos 
ou mais, cadastradas na ESF do bairro Industrial em Guarapuava, PR. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, 
de corte transversal, decorrente do projeto de extensão intitulado “Promoção e Reabilitação da Funcionalidade do Idoso para as 
Atividades da Vida Diária”, aprovado e financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa CAAE: 21782513.7.0000.0106 registro nº 487712., com o objetivo desenvolver ações inter-
disciplinares de promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos idosos para as atividades da vida diária. Foram visitados nos 
domicílios e convidados a participar do projeto todos os idosos (n=200) cadastrados em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) 
do município de Guarapuava, PR.. Houveram 11 perdas: 5 mudaram-se de bairro, 3 foram a óbito e 3 não aceitaram participar do 
estudo. Fizeram parte do estudo 189 idosos, os quais foram avaliados globalmente, após a assinatura do “Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido”. Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: ter 60 anos ou mais; ser cadastrado na ESF do bairro 
Industrial e residir na comunidade. Resultados: Foram avaliados 189 pessoas, com idade entre 60 e 95 anos, (71,92 ± 8,06anos) 
com predomínio de mulheres (63,0%), sendo que 83,1% da população recebia até um salário mínimo, 32,3% eram analfabetos 
e 56,6% tinham 4 ou menos anos de escolaridade. A prevalência de incontinência urinária foi de 14,3% (n=27) e de depressão 
foi 30,7 (n=58). A IU esteve associada de forma significativa a faixas etárias avançadas (p=0,005), dos 27 indivíduos com esta 
condição, 74,0% (n=20) tinham 70 ou mais anos. O risco estimado de apresentar IU depois dos 70 anos foi 3,4 vezes maior que 
na faixa etária de 60 a 69 anos. Observou-se que a distribuição da incontinência foi similar para ambos os sexos, entre os homens 
foi de 11,4% e entre as mulheres 16,1%. Conclusão: O resultado desta pesquisa pode estar subestimado devido à dificuldade do 
idoso informar a incontinência urinaria. Portanto o problema deve ser afim de prevenir o isolamento social, a depressão e baixa 
autoestima. Essa condição de saúde muitas vezes é negligenciada pelos profissionais de saúde, que deixam de questionar sobre a 
mesma, talvez por deficiências de informação sobre o assunto e suas complicações.
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INTENSIDADE DE DOR ABDOMINAL E SUA ASSOCIAÇÃO 
COM A PARIDADE NO PÓS-PARTO IMEDIATO DE 

CESARIANA

RESUMO

Contextualização: A cesariana é um procedimento necessário quando surge uma situação em que tal procedimento preser-
vará a saúde ou a vida da mãe e/ou do feto. A dor é a morbidade mais comum e é, geralmente, relatada em alta intensidade, o 
que requer tratamento analgésico importante. Objetivo: como se tem sugerido que a dor é mais prevalente e intensa em mulheres 
primíparas, este estudo tem como objetivo identificar a intensidade de dor abdominal e analisar sua associação com a paridade 
em mulheres no puerpério imediato de cesariana, presentes em uma maternidade beneficente de Aracaju (SE), a fim de contribuir 
para a assistência obstétrica. Materiais e Métodos: Foram incluídas puérperas de cesariana com dor mínima de três na escala nu-
mérica, num período de 18 a 24 horas pós-parto, participantes de um projeto de pesquisa em andamento. A dor foi medida através 
da escala numérica de 11 pontos. Dados pessoais e obstétricos foram obtidos da ficha de avaliação individual. Para identificar a 
intensidade da dor foi feita análise descritiva com média e desvio padrão, e para comparar a intensidade de dor entre primíparas e 
multíparas, foi aplicado o teste de Mann Whitney. Resultados: Foram incluídas 30 puérperas com média de idade de 25± 6 anos. 
Dessas, 14 eram solteiras, seis casadas e 10 em união estável. A maioria era parda (n=22), todas realizaram pré-natal, a idade 
gestacional média foi 39,1± 1,4 semanas. Apenas uma puérpera teve gestação gemelar, 11 tiveram alguma intercorrência durante 
a gestação, e 27 entraram em trabalho de parto. A média do tempo de pós-parto na investigação foi 20,6± 2,4 horas. A intensidade 
de dor abdominal foi maior durante o movimento (7,4±1,9) comparado ao repouso (2±2,6), e foi significantemente maior tanto 
para dor incisional (p=0,000002) quanto profunda (p=0,000005). Das 30 puérperas, 16 eram primíparas e 14 multíparas, e não 
houve diferença da idade entre esses grupos (p=0,92). Apesar da intensidade de dor nas primíparas ter sido maior do que nas 
multíparas tanto em repouso (3,13 ± 2,92/de 10; 0,71± 1,54/de 10) quanto no movimento (8,06+1,69/de 10; 6,64± 1,95/de 10), 
houve diferença significativa da intensidade de dor apenas no repouso (p=0,014). Conclusão: Conforme este estudo, a intensidade 
da dor abdominal foi maior durante o movimento do que ao repouso. As primíparas apresentaram mais dor apenas no repouso, 
o que sugere que a dor durante o movimento seja mais importante e intensa, independente da paridade e, portanto, deva ser mais 
investigada e considerada. Tal resultado ratifica a importância de se fornecer melhor analgesia visto que essas mulheres necessi-
tam se movimentar precocemente para cuidar de seus filhos. Referências: 1. Karlström A, Engström-Olofsson R, Norbergh KG 
et al. Post operative pain after cesarean birth affects breastfeeding and infant care. J Obst Gynec & Neon Nurs. 2007;36:430-40. 
2. Sousa L, Pitangui ACR, Gomes FA et al. Mensuração e características de dor após cesárea e sua relação com limitação de 
atividades. Act Paul Enf. 2009;22(6):741-7.
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AVALIAÇAO FUNCIONAL DO ASSOALHO PÉLVICO NO 
PÓS-PARTO VAGINAL E CESÁREA DE PRIMÍPARAS

RESUMO

Contextualização: Disfunções da região do assoalho pélvico são problemas de saúde pública que impactam negativamente 
na qualidade de vida da mulher (2). Estima-se que mais de um terço da população feminina apresentará alguma disfunção do AP 
em algum momento da vida (2) (1,3). A paridade, gestação e vias de parto se evidenciam como fatores de risco para ocorrência 
de importantes disfunções do AP, a IU e DMAP (1,3,6-9). As variáveis relacionadas que se evidenciam como fatores de risco são 
o ganho de peso materno e peso do recém-nascido (RN) elevados, episiotomia, uso de fórceps, tempo prolongado de trabalho 
de parto e do período expulsivo (10-14). Objetivo: Avaliar o desempenho da contração muscular por meio do exame funcional 
do assoalho pélvico PERFECT no pós-parto vaginal e cesárea de primíparas. Materiais e Métodos: Estudo transversal, aprovado 
pelo CEP da Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP campus Marília, sob parecer n°565/2012. Para seleção da amostra foram 
consideradas elegíveis todas as primíparas entre seis (6) e oito (8) meses pós-parto vaginal ou pós-parto cesárea, entre dezembro 
de 2013 a dezembro 2014. Após consentirem a participação foi realizada avaliação com dados pessoais, clínicos e obstétrico, 
seguido de Avaliação Funcional do Assoalho pélvico, consideraram-se as variáveis P,E,R,F do esquema PERFECT (16).A variável 
Power (Força), mensurada a partir da escala de Oxford modificada, ; a Endurance (Resistência); a Repetitions (Repetições); e Fast 
(Contrações Rápidas).( 16). Não foram realizadas as variáveis “ECT” do esquema PERFECT. Resultados: Participaram do estudo 
88 mulheres, sendo 35 nuligestas (G-N), 18 primíparas pós-parto vaginal (G-PV), 35 primíparas pós-parto cesárea (G-PC). As 
características demográficas, clínicas e obstétricas expressas na Tabela 1 demonstraram significativa idade maior no G-PC (p= 
0,01) com em média 25 anos. O G-PC demonstrou IMC atual significativamente maior em relação aos outros grupos (p= 0,0002) 
e maior ganho de peso materno (p= 0,035) em relação ao G-PV. Conclusão: O desempenho da contração muscular do assoalho 
pélvico, na variável força foi inferior no grupo de parto vaginal em relação ao grupo de parto cesárea e grupo de nuligestas, já no 
número de contrações rápidas o grupo de nuligestas apresentou resultados superiores em relação aos demais grupos.
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FATORES ASSOCIADOS ÀS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO 
PELVICO EM MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADE 

FÍSICA: revisão de literatura

RESUMO

Contextualização: As Disfunções do Assoalho Pélvico (AP) podem ocorrer devido a falta, atraso ou deficiente cocontração 
dos Músculos do Assoalho Pélvico (MAP’s), sendo definidas como deficiências nas estruturas de sustentação do AP que podem 
levar a condições como Incontinência Urinária (IU), Incontinência Anal (IA), prolapsos genitais, dor ou disfunção sexual. O au-
mento crescente de mulheres que praticam atividade física e esportiva impôs à comunidade científica novos desafios à pesquisa 
dos efeitos dessa atividade no organismo feminino, em especial, no sistema musculoesquelético, considerando que os exercícios 
de alto impacto podem levar ao enfraquecimento da musculatura pélvica, gerando disfunções. Objetivo: Diante da relevância do 
tema foi proposta esta revisão de literatura que tem como objetivo analisar os fatores associados as disfunções do assoalho pélvico 
em mulheres praticantes de atividade física. Metodologia: A pesquisa de dados e apontamentos relevantes foi realizada a partir 
da busca em bases de dados científicas oficiais como PUbmed, Scielo e Lilacs utilizando-se como palavras-chaves: exercício, 
mulheres, diafragma da pelve, em inglês e português. 15 artigos foram utilizados para abordagem do tema proposto. Revisão de 
literatura: Foi possível observar que os principais fatores associados as disfunções do assoalho pélvico em mulheres praticantes 
de atividade física citados na literatura são o aumento constante da pressão intrabdominal, a força de transmissão de choque, a 
fadiga muscular, a fraqueza genética do tecido conjuntivo e a redução do número de fibras musculares. Considerações Finais: 
Sugere-se a realização de novas pesquisas onde a análise da qualidade muscular (tônus, força, endurance) pudesse ser realizada, 
comparando sedentárias com praticantes de atividade física e atletas.

Palavras-chave: Exercício. Mulheres. Diafragma da pelve.
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE 
ESFORÇO EM CORREDORAS DE RUA DA CIDADE DE 

MACEIÓ - ALAGOAS

RESUMO

Contextualização: As corridas praticadas em vias públicas, também chamadas de “pedestrianismo”, vem crescendo de 
forma extraordinária ressaltando o aumento da participação feminina neste tipo de modalidade esportiva. Os relatos de distúrbios 
miccionais associados a prática de atividade física, principalmente atividades de alto impacto, tem sido cada vez mais freqüentes, 
sendo a Incontinência Urinária (IU) a condição mais prevalente. Objetivo: Considerando a relevância do tema, foi proposto este 
estudo que tem como objetivo verificar a prevalência de incontinência urinária de esforço (IUE) em corredoras de rua da Cidade de 
Maceió – Alagoas. Material e Método: Trata-se de um estudo observacional, analítico de caráter transversal, aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa e executado no período de maio a outubro de 2015. A amostra foi composta por 61 mulheres com média de 
idade de 35,29 ±8,7 anos. Resultados: A prevalência da IUE foi de 11,4% na população estudada, não havendo associação estatis-
ticamente significativa com variáveis sociodemograficas e econômicas, antecedentes ginecológicos e obstétricos e características 
da prática esportiva. Conclusão: Sugere-se que outros estudos sejam realizados com uma amostra maior, considerando que prática 
esportiva tem impacto sobre a musculatura perineal, acometendo mulheres jovens mesmo na ausência de outros fatores de risco.

Palavras-chave: Incontinência Urinária de Esforço. Corrida. Epidemiologia. Mulheres.
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UTILIZAÇÃO DE DILATADORES PARA O TRATAMENTO 
DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS

RESUMO

Contextualização: A sexualidade humana é um dos principais influenciadores da qualidade de vida. Alguns fatores podem 
influenciá-la de maneira negativa, resultando em Disfunções Sexuais Femininas (DSF). Um dos possíveis tratamentos utilizados 
para a DSF são os dilatadores vaginais, porém a literatura ainda é escassa em pesquisas que tratem sobre sua utilização como 
tratamento. Sendo assim, são relevantes estudos que busquem resolver, minimizar e investigar os danos que essas disfunções 
podem acarretar para a vida dessas mulheres. Objetivo: Apresentar e discutir a utilização de dilatadores vaginais no tratamento 
das disfunções sexuais femininas (DSF). Materiais e Métodos: Foi realizada um revisão sistemática utilizando-se como palavras-
-chave “Dilator” e “Sexual Dysfunction” nas bases de dados Pedro, Pubmed e Lilacs. Os critérios de inclusão dos artigos no 
estudo foram: Estudo realizado com mulheres e que respondessem ao questionamento levantado sobre a utilização de dilatadores 
para o tratamento da DSF. Resultados: Foram obtidos um total de 44 artigos nas bases analisadas. Dos artigos encontrados, foram 
subtraídos 10 artigos duplicados e 31 artigos excluídos (pois tratavam-se de estudos realizados com homens, animais, outros 
grupos populacionais ou que não utilizaram dilatadores como tratamento de DSF). Deste total, apenas 3 artigos responderam 
ao questionamento levantado. Em estudo realizado com 60 pacientes diagnosticadas com vaginismo, a utilização do dilatador 
foi associada com “exercícios de Paula Garburg” ou ao tratamento comportamental de Masters e Johnson. Concluíram que as 
pacientes de ambos os grupos obtiveram sucesso no tratamento, porém ausência de um grupo controle, tratado unicamente com 
os dilatadores não permitiu verificar a eficácia do seu uso. Os outros estudos encontrados, tratavam da utilização de dilatadores 
vaginais em pacientes com síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserem. Em um dos estudos os dilatadores foram utilizados 
no pós operatório de vaginoplastia e no outro, eles foram utilizados como tratamento. Foram obtidos resultados positivos para 
as mulheres com má formação vaginal e no pós-operatório de vaginoplastia. Conclusão: Devido a insuficiência de artigos que 
retratem a temática, observa-se a necessidade de novo estudos na área e conclui-se que a utilização de dilatadores no tratamento 
de DSF não apresenta resultados positivos que comprovem a sua eficácia.

Palavras-chave: Dilatador, Disfunção Sexual.
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EFEITO DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA E 
FUNÇÃO SEXUAL NO TRATAMENTO DO VAGINISMO 

PRIMÁRIO: RELATO DE CASO

RESUMO

Contextualização: As disfunções sexuais (DS), definidas como a incapacidade de participar do ato sexual como desejado, 
caracterizadas por disfunções nas fases de desejo, excitação e orgasmo ou pela presença de dor relacionada à relação sexual. As 
causas da disfunção sexual nas mulheres são multifatoriais, envolvendo aspectos físicos, psicológicos, sociais ou até mesmo sendo 
de causa desconhecida. O vaginismo, por sua vez é contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico (MAP), que impede 
ou dificulta a penetração vaginal. Descrição do relato de caso: Paciente F.E.A.V, 27 anos, casada, branca, pós-graduada, com diag-
nóstico de clínico de vaginismo primário e queixa principal de impossibilidade de realizar relação sexual com penetração. Relata 
dificuldade de realizar higienização íntima, assim como masturbação. Histórico de depressão. Na avaliação inicial observou-se 
vulva trófica, ausência de consciência perineal, utilização de glúteos, adutores e abdômen. Reflexos bulbocavernoso e cutâneo-anal 
presentes. Hipertonia do MAPe adutores. Hiperreativade ao toque superficial. O tratamento fisioterapêutico ocorreu no Ambula-
tório de Uroginecologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, Ceará no período de setembro a dezembro de 
2015, totalizando 16 atendimentos. Inicialmente realizou-se técnicas de inibição prorioceptiva para região adutora e orientações 
de dessensibilização da região perineal. Nos atendimentos seguintes utilizou-se infravermelho na região perineal para promover 
relaxamento do MAP, eletroestimulação superficial do períneo, digito-pressão, massagem, alongamento e liberação tecidual na 
pelve e na vulva, com objetivo de melhorar a resposta sexual, aumentar o fluxo sanguíneo e a flexibilidade no introito vaginal e 
diminuir a dor. A partir da possibilidade de abertura dos grandes lábios, realizou-se toque vaginal uni-digital, progressivamente 
com falange distal do 2º metacarpo até a introdução completa, juntamente com a conscientização da musculatura do assoalho 
pélvico. A partir disso iniciou-se a utilização dos dilatadores vaginais, desde o de menor até o de maior diâmetro, progressivamente 
a cada atendimento, sendo necessário repetir por algumas semanas o mesmo. Os questionários validados de qualidade de vida 
(SF-36) e função sexual (FSFI) foram auto-respondidos no dia da avaliação e final do tratamento. Resultados: A aplicação O SF-
36 antes e depois do tratamento revelou melhora nos domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, vitalidade, 
limitação por aspectos emocionais e manteve a mesma pontuação nos domínios: dor, estado geral da saúde, aspectos sociais e 
saúde mental. O questionário de avaliação da resposta sexual aplicado antes e depois da intervenção fisioterapêutica mostrou 
melhora significativa em todos os domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e diminuição da dor. O uso de 
dilatadores vaginais ajudaram a superar a ansiedade da penetração e facilitar a abertura vaginal. A paciente conseguiu ter relação 
sexual com penetração completa ao final do tratamento. Conclusão: A fisioterapia é uma recente área no tratamento das disfunções 
sexuais femininas, no entanto vem trazendo novas e eficazes técnicas e recursos para um acompanhamento adequado desses casos.
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RESUMO

Contextualização: O enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico (MAP) pode prejudicar a função urinária e sexual, 
e também a perda de alguma função fisiológica, mesmo que temporária, causa alterações no cotidiano das pacientes, provocando 
impacto psicossocial e na sua qualidade de vida. Objetivo: O presente estudo busca avaliar a relação entre a atividade sexual e 
a presença de incontinencia urinaria em idosos. Materiais e Métodos: Participaram do estudo 7315 idosos, as entrevistas acon-
teceram em suas próprias residências, em 59 cidades gaúchas. Os critérios de inclusão adotados foram ter 60 anos ou mais de 
idade e aceitar participar da pesquisa. Foi aplicado um questionário elaborado a partir do Guia Global Cidade Amiga do Idoso. 
Para fins estatísticos foi realizado o teste de qui quadrado e estatística descritiva para avaliar as correlações entre as variáveis. Os 
dados coletados foram tabulados e analisados com o software SPSS for Windows versão 20.0. No período de janeiro de 2010 a 
fevereiro de 2011. Conclusões: Dos 7315 idosos que foram entrevistados, 51,8% eram mulheres e 48,2% homens. Deste total, 
11,4% relataram ter tido algum episódio de perda urinária nos últimos seis meses. Destes 11,4 pacientes incontinentes, 64,9% 
não possuíam vida sexual ativa e 35,1% eram ativos sexualmente. Os idosos incontinentes relataram serem sexualmente menos 
ativos que os continentes (p<0,001). Conclusão: Conclui-se que a incontinência urinaria afeta a atividade sexual dos idosos, além 
de prejudicar a função urinaria como a literatura já bem descreve, acarreta também um forte comprometimento da qualidade de 
vida, visto que é parte integrante da saúde e bem-estar geral do ser humano.

Palavras-chave: urinaria, relação sexual, qualidade de vida, idosos
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EDUMICC – APLICATIVO MÓVEL PARA AVALIAÇÃO E 
TRATAMENTO DAS ALTERAÇÕES MICCIONAIS

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Sociedade Internacional de Continência (ICS) recomenda o uso de um diário para registrar os parâmetros 
miccionais do indivíduo, visando à avaliação dos sintomas urinários. As informações clínicas obtidas através do diário miccional 
incluem volume urinado; frequência urinária; número de perdas; episódios de urgência e ingestão de líquido, intervalos entre as 
micções. Estas são relevantes para monitorar o quadro clínico do paciente e nortear as condutas terapêuticas. Embora o cumprimento 
do diário miccional seja razoavelmente elevado, a adesão às instruções e ao preenchimento deixa a desejar. Estratégias para facilitar 
o preenchimento poderiam beneficiar o uso adequado desse diário. Os aplicativos móveis vêm emergindo como uma ferramenta 
importante para a prática dos cuidados em saúde. Fatores como acessibilidade, mobilidade, baixo custo e a capacidade contínua 
de transmissão de dados são facilitadores do uso de aplicativos para dispositivos móveis nesse contexto. Já existem relatos na 
literatura dos benefícios de dispositivos na educação do paciente, na intervenção clínica e na escolha terapêutica. Desenvolver um 
aplicativo que disponibiliza um diário miccional numa plataforma móvel é um estudo inovador, que identifica uma nova forma 
de monitoramento dinâmico e facilitação da comunicação terapeuta – paciente. OBJETIVO: Descrever o desenvolvimento de um 
aplicativo para dispositivos móveis visando a avaliação, o tratamento e o monitoramento de alterações miccionais, O EDUMICC. 
METODOLOGIA: O desenvolvimento deste projeto foi baseado na metodologia de Scrum para gerenciamento de softwares. To-
dos os itens que constam no aplicativo foram listados e a partir daí suas janelas foram confeccionadas. O EduMicc está projetado 
para estar disponível no sistema operacional Android, na versão em português e inglês, e publicado no Google Play Store. Uma 
plataforma via web foi desenvolvida para facilitar a interação terapeuta – paciente, permitindo o acesso imediato do terapeuta 
aos registros feitos pelos seus pacientes. Sua versão em IOS está sendo desenvolvida. RESULTADOS: Este aplicativo móvel 
favorece o contato do terapeuta com o paciente através dessa interface, que permite o monitoramento deste indivíduo à distância. 
Essa vantagem pode vir a diminuir a problemática da mobilidade urbana e a disponibilidade de tempo, além de contribuir para 
uma tomada de decisão terapêutica mais rápida e adequada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O EduMicc é uma ferramenta móvel 
de fácil manuseio, que contribuirá para avaliação, monitoração e tratamento dos pacientes com alterações miccionais.

Palavras-chave: Incontinência urinária; Informática médica; Tecnologia da informação.
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RELAÇÃO ENTRE A AUTO PERCEPÇÃO DO MAP E A 
QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS CONTINENTES E 

INCONTINENTES

RESUMO

Contextualização: A incontinência urinária (IU) provoca grandes mudanças na vida dos indivíduos que por ela são acome-
tidos, trazendo momentos de angústia, estresse e depressão, afetando diretamente a qualidade de vida dos mesmos. Estudos que 
investigaram a compreensão das mulheres sobre a IU, apontam que as que possuíam menor conhecimento sobre a doença, estruturas 
e função do MAP obtiveram um impacto maior na qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a relação entre auto percepção do MAP e 
qualidade de vida de idosas com e sem incontinência urinária. Materiais e Métodos: A aplicação do Instrumento de Auto percepção 
do MAP que conta com 15 perguntas com respostas de sim ou não, onde quanto maior a pontuação, maior a auto percepção do 
MAP e King’s Health Questionnarie adaptado. A amostra foi composta por 99 idosas, divididas em dois grupos: Grupo Continência 
(n=49) e Grupo Incontinência (n=50). Para a análise estatística foram criados os escores da consciência corporal e suas médias 
foram calculadas para os grupos continentes e incontinentes. As médias foram testadas pelo teste t de Student. Os dados foram 
analisados por meio do programa EPI INFO 7.1.3. Resultados: Após a avaliação do KHQ adaptado, observou-se que a média do 
escore total entre as avaliadas foi de 44,44 (±13,58) pontos, entre os quais o grupo continente apresentou média de 38,06 (±7,55) 
pontos e o grupo incontinente apresentou média de 50,07 (±15,24). Este resultado apresentou-se estatisticamente significativo 
(p<0,001). As idosas incontinentes que apresentaram maior pontuação (9 a 12 pontos) na auto percepção do MAP obtiveram um 
impacto maior na qualidade de vida (70 a 80 pontos). No entanto, para as idosas continentes, observamos uma relação diferente 
(p<0,001). As que obtiveram maiores escores de auto percepção do MAP apresentaram menor impacto na qualidade de vida e 
as que tiveram menores escores da auto percepção apresentaram um impacto maior na qualidade de vida. Conclusão: O presente 
estudo observou que as incontinentes apresentaram um grau de impacto maior na qualidade de vida do que as continentes. No 
entanto, existem idosas continentes que também apresentam um grau importante de impacto da bexiga na qualidade de vida.

Palavras-chave: Auto percepção, qualidade de vida, idosas, incontinência urinária e assoalho pélvico.
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EXTRUSÃO DE TELA DE SLING: RELATO DE CASO

RESUMO

Introdução: Estima se que no Brasil existam mais de 13 milhões de mulheres acometidas pelos diferentes tipos de inconti-
nência urinária (IU), sendo que apenas 11 a 23% procuram atendimento específico. da incontinência urinária de esforço (IUE), a 
fisioterapia tem ótimos resultados no tratamento desta enfermidade, Porém, em alguns casos é necessário o tratamento cirúrgico. 
O Sling transobturatório é a técnica cirúrgica mais aplicada para correção da Incontinência urinária. Objetivo: Relatar um caso de 
extrusão de tela de Sling, que foi tratado cirurgicamente sem perda da eficiência da técnica. Relato do caso clínico: IAM, 66, G X, 
P IV e A VI. Paciente com (IUE). Foi colocada tela de Sling Jhonson, através da técnica transobituratória (TVTO), com resultado 
pós-cirúrgico satisfatório. Após um ano da cirurgia, houve secreção vaginal de odor fétido, porém, continuava continente.Foi 
retirada a tela cirurgicamente, não prejudicando assim a eficiência da técnica. No retorno, relatou estar sem secreção e totalmente 
continente. Conclusão: A técnica cirúrgica para colocação da tela de Sling sintético é muito eficiente, com 92% de eficácia. A tela 
foi retirada e a paciente sem secreção, continua continente, confirmando assim a eficiência da técnica aplicada.
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PROPOSTA DE ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO 
EM GRUPO PARA MULHERES COM SÍNDROME DE 
FIBROMIALGIA ASSOCIADA À QUEIXA DE PERDAS 

URINÁRIAS E DISFUNÇÃO SEXUAL

RESUMO

O estudo teve como objetivo analisar a eficácia do atendimento fisioterápico em um grupo em mulheres portadoras da 
síndrome de fibromialgia com queixa de perdas urinárias e disfunção sexual através de uma pesquisa de campo exploratório, que 
foi realizada na Clínica de Fisioterapia da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí-SC), no setor de Ginecologia e Obstetrícia 
(GO) na cidade de Itajaí-SC, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 
número 479.250. A amostra deste estudo foi composto por mulheres participantes do “Programa de Assistência Interdisciplinar 
a mulheres com Síndrome de Fibromialgia” (PAIMSFM) que referiam queixas de perdas urinárias (IU) e/ou disfunções sexuais 
(DS). As participantes que aceitaram fazer parte do estudo foram submetidas a uma avaliação da funcionalidade do assoalho 
pélvico que foi realizada de forma individual bem como a educação da percepção de contração perineal, que foi necessária 
para que, quando iniciado o programa de tratamento, todas as participantes estivessem niveladas neste sentido. O programa de 
atendimento fisioterapêutico foi composto por duas sessões semanais durante cinco semanas, totalizando dez encontros. Durante 
os atendimentos, foi possível perceber a baixa adesão das pacientes que refletiu na dificuldade de evolução das condutas, além 
das comorbidades associadas à fibromialgia que exerciam maior influência na rotina das pacientes do que a IU e a DS. Sobre a 
incontinência urinária as pacientes relataram melhora na percepção do períneo e melhora subjetiva da contração perineal. Quanto 
à disfunção sexual, os relatos das pacientes eram voltados a questões afetivas, sugerindo que, neste caso, a disfunção não está 
correlacionada a disfunções do assoalho pélvico. Observou-se a não adesão das pacientes diante a proposta de atendimento fisio-
terápico, pois de vinte e três mulheres com histórico de incontinência urinária ou disfunção sexual associada à fibromialgia que 
foram avaliadas através dos questionários, apenas cinco se disponibilizaram, sendo que apenas quatro participaram, pois, uma 
paciente foi chamada para cirurgia. Houve dificuldade perante a assiduidade das participantes, pois a cada encontro as pacientes 
alternavam, não dando continuidade ao tratamento duas vezes semanais, impossibilitando também que a pesquisa se tornasse 
um estudo de caso. Essa falta de adesão se dá por vários fatores que podem estar associados à idade, perfil psicológico, história 
de vida, destas pacientes e também o modelo do projeto aplicado. Porém sobre a incontinência urinária, as pacientes relataram 
melhora na percepção do períneo e melhora subjetiva da contração perineal, já diante a disfunção sexual, não houve repercussão 
efetiva, pois não está associado apenas ao assoalho pélvico, envolvendo também fatores psicossociais.
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QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM SÍNDROME 
DE FIBROMIALGIA QUE APRESENTAM QUEIXAS DE 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

RESUMO

O objetivo foi identificar se as queixas de perda urinária podem afetar a qualidade de vida das mulheres com síndrome de 
fibromialgia através da utilização do questionário “International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-
-SF)”. Metodologia: O Programa de Atendimento Interdisciplinar às Mulheres com Síndrome de Fibromialgia (PAIMSFM), da 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) conta com aproximadamente 24 participantes no período de coleta dos dados que 
ocorreu em segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014. As mulheres foram convidadas a responder o ICIQ-SF no 
Laboratório de Uroginecologia, na Clínica de Fisioterapia da UNIVALI. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Univali sob o número 479.250. Resultados: Com relação aos resultados obtidos a partir da aplicação do ICIQ-SF, observou-se 
que para a soma das questões 3, 4 e 5 a média foi de 9,90 pontos (47,14%). Já na questão aberta, quando questionadas “Quando 
você perde urina?”, os resultados obtidos foram: 14 mulheres (41%) relataram nunca ter pedido urina; 6 mulheres (18%) referiram 
perder urina antes de chegar ao banheiro; 7 mulheres (20%) quando tossem ou espirram; 2 mulheres (6%) quando estão dormin-
do; 1 mulher (3%) quando fazem atividades físicas; 2 mulheres (6%) quando terminam de urinar e estão se vestindo; 1 mulher 
(3%) sem razão óbvia e 1 mulher (3%) referiu perdas urinárias durante o tempo todo. Conclui-se com este estudo que existe 
uma interferência em relação à perda urinária na qualidade de vida das pacientes com Síndrome de Fibromialgia participantes do 
Programa de Atendimento Interdisciplinar às Mulheres com Síndrome de Fibromialgia (PAIMSFM), ainda que tenham relatado 
diferentes níveis de interferência da incontinência. Elas ainda relataram alterações psicoemocionais, diminuição da qualidade 
do sono, e também na relação sexual.
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EFEITO DO TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO 
ASSOALHO PÉLVICO ASSOCIADO AO BIOFEEDBACK NO 
TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL: UMA ANÁLISE 

CRÍTICA DA LITERATURA

RESUMO

Contextualização: A disfunção erétil (DE) é definida como a incapacidade persistente de atingir e manter uma ereção suficiente 
para permitir um desempenho sexual satisfatório (para ambas as partes). A DE pode ter, em alguns casos, uma origem muscular, 
eventualmente associada à disfunção vascular, o que reforça a importância da intervenção fisioterápica por meio do treinamento 
dos músculos do assoalho pélvico (MAPs). O treino dos MAPs é um método não invasivo, indolor e de fácil aprendizagem, que 
quando associado ao Biofeedback (BF) parece aumentar a eficácia do tratamento da DE. Objetivo: Revisar a literatura de alto 
nível de evidência científica sobre o efeito do treino dos MAPs associado ao BF no tratamento da DE. Materiais e Métodos: 
Revisão sistemática realizada entre 2013 e 2014, nos bancos de dados informatizados: PubMed, Lilacs, Scielo, com as seguintes 
palavras-chave: “músculos do assoalho pélvico”, “disfunção erétil”, “biofeedback”. Os artigos foram inicialmente selecionados 
pela leitura do título e do resumo, os quais deveriam se relacionar diretamente à seguinte pergunta clínica: “O treino dos MAPs 
associado ao BF é eficaz no tratamento da DE?”. Foram incluídos apenas ensaios clínicos aleatorizados, publicados nos últimos 
dez anos, nos idiomas inglês ou português. Após a seleção inicial, os artigos foram lidos na íntegra, avaliados segundo a Escala 
PEDro, sendo incluídos somente aqueles que obtiveram nota igual ou superior a 5. Os resultados foram apresentados através da 
elaboração do Critically Appraised Topics (CATs). CAT é um resumo estruturado, de modo a analisar a qualidade metodológica de 
um estudo, bem como sua aplicabilidade prática em função da sua capacidade em responder adequadamente uma pergunta clínica. 
Resultados: A busca retornou seis artigos, sendo que dois estudos foram incluídos para o presente estudo. O primeiro obteve nota 
5/10 (Prota C. 2012) e o segundo nota 7/10 (Dorey G. 2004) na Escala PEDro. Ambos os estudos apresentaram, inicialmente, 
os grupos controle e intervenção semelhantes e comparáveis para os seguintes fatores de prognósticos mais importantes: função 
erétil, etiologia da DE. Cada estudo utilizou um tipo de BF diferente: manométrico e eletromiográfico de superfície. Nos dois 
estudos o grupo intervenção recebeu um treino específico para os MAPs associado ao BF e orientações para realizarem exercícios 
domiciliares com os mesmos. O grupo controle recebeu apenas orientações verbais sobre exercícios com os MAPs. O desfecho 
primário de ambos foi a função erétil, medida através do International Index of Erectile Function, que se apresentou recuperada 
nos grupos de intervenção (p<0,05). Os ensaios clínicos constataram que dois músculos do assoalho pélvico parecem estar dire-
tamente relacionados com a ereção e sua manutenção: m. Bulbocavernoso e m. Isquioesponjoso. A contração destes produz um 
aumento da pressão intracavernosa e influencia a rigidez do pênis. Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que o treino dos 
MAPs associado ao BF pode ser considerado um tratamento, não invasivo, eficaz e isento de efeitos colaterais, para DE. Porém, 
os estudos não avaliaram o efeito do treinamento isolado dos MAPs na função erétil, para comparar com o efeito da adição do 
BF a esta intervenção. Portanto, novos ensaios clínicos, com melhor qualidade metodológica, são necessários para averiguar este 
quesito, afinal o BF é um recurso que pode onerar o tratamento.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES QUE 
FREQUENTAM UM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

RESUMO

Objetivos: As disfunções sexuais são definidas como perturbações significativas, que impedem uma pessoa de sentir prazer 
sexual ou responder sexualmente de maneira normal, têm causas multifatoriais e envolvem aspectos físicos, psicológicos e sociais. 
É considerado um problema de saúde público, visando vários profissionais atuando no problema, inclusive o fisioterapeuta. O 
objetivo do estudo foi avaliar a função sexual de mulheres entre 18 e 40 anos de idade, assim como, identificar a prevalência de 
disfunções sexuais e se estas alteram a qualidade de vida das mulheres, quando comparadas com mulheres sem disfunção sexual.
Métodos: Foram entrevistadas 278 mulheres, sexualmente ativas, que tivessem tido relação sexual nas últimas quatro semanas. 
Todas responderam três questionários autoaplicáveis: um elaborado pelas autoras, o Índice de Função Sexual Feminina (IFSF) 
e o Questionário de qualidade de vida SF-36. Resultados: Foi encontrada significância estatística em todos os domínios do IFSF 
comparando mulheres sem e com disfunção sexual, assim como nos domínios do SF-36. Para as variáveis sociodemográficas, 
biológicas e gestacionais não foram encontradas diferenças significativas. Conclusões: A alta prevalência da doença e o seu impacto 
negativo na qualidade de vida ressalta a importância de abordagens preventivas e de tratamentos eficazes na doença, permitindo 
que a mulher possa usufruir de sua sexualidade e saúde sexual com plenitude.
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM UM 
GRUPO DE NADADORAS PROFISSIONAIS E NADADORAS 

RECREACIONAIS DO SUL DO BRASIL

RESUMO

INTRODUÇÃO: Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como qualquer 
perda involuntária de urina. Na literatura, encontram-se pesquisas com mulheres praticantes de alguma atividade física, porém em 
relação à natação não encontramos dados, diante de exposto, nosso trabalho se propôs avaliar se há prevalência de IU em nada-
doras de alto rendimento e em nadadoras recreacionais, verificando o impacto na qualidade de vida destas atletas. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Realizou-se um estudo observacional transversal, de base populacional. As coletas foram realizadas via email, os 
questionários (Caracterização da Amostra e International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form – ICIQ-SF) 
foram enviados para nadadoras de elite de um clube do sul do Brasil (nl= 24) e nadadoras recreacionais de uma escola de natação 
na cidade de Porto Alegre (n= 10) na faixa etária de 18 a 30 anos. Os critérios de inclusão foram nadadoras de alto rendimento e 
nadadoras recreacionais, nulíparas, em uso de anticoncepcionais, e sexualmente ativas. O escore do questionário ICIQ-SF se dá 
de quatro formas, 0 significa que não apresenta Nenhum Impacto na qualidade de vida, de 1 a 3 Impacto Leve, de 4 a 6 Impacto 
Moderado, 7 a 9 Impacto Grave e 10 a 21 Impacto Muito Grave. Realizou-se a estatística descritiva para representação dos grupos. 
RESULTADOS: A amostra foi composta por 24 nadadoras de alto rendimento (média de idade de 18,8 anos) 10 recreacionais 
(média de idade de 25,3 anos). O treino competitivo das nadadoras profissionais iniciou em torno dos 9,8 ± 2,1 anos enquanto 
que as nadadoras recreacionais iniciaram o treinamento aos 18,3 ± 6,3 anos. Além disso, as nadadoras profissionais treinavam 
2,8 horas a mais que recreacionais. Em relação ao escore do ICIQ-SF, 14 (58,3%) nadadoras profissionais apresentaram pelo 
menos algum grau de impacto (4 apresentavam Impacto Leve, 7 Impacto Moderado e 3 Impacto Muito Grave) enquanto que nas 
nadadoras recreacionais apenas 2 (20%) apresentaram algum grau de impacto (Impacto Leve). CONCLUSÃO: Constatamos que 
nadadoras de alto rendimento, além de iniciaram seu treinamento mais cedo que as nadadoras recreacionais, apresentavam mais 
tempo dispendido com o treino e isso pode apresentar algum impacto na sua qualidade de vida.
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PROCEDIMENTOS DE NORMALIZAÇÃO DA 
PERINEOMETRIA EM MULHERES DE MEIA IDADE

RESUMO

Contextualização: Os músculos do assoalho pélvico (MAP) formam a base da cavidade abdominal e pélvica, sendo rela-
cionados com a função dos trato urinário e anorretal, função sexual e estabilização da coluna e da pelve. Vários fatores podem 
interferir na função destes músculos: idade, sobrepeso e obesidade, paridade e comorbidades. A perineometria é utilizada para 
estimar a pressão exercida pelos MAP durante uma contração muscular voluntária. No entanto, há uma dificuldade em se esti-
mar qual o padrão normal de pressão promovida pela contração desses músculos. Dessa forma, a normalização dos dados é um 
procedimento comum, utilizado para permitir a identificação da real circunstância, considerando as características particulares 
de cada indivíduo. Objetivo: Avaliar o efeito de dois métodos de normalização da perineometria. Materiais e Métodos: Estudo 
do tipo transversal, realizado no Laboratório de Pesquisa e Epidemiologia Clínica do Hospital Universitário Onofre Lopes, em 
Natal-RN. Participaram do estudo 120 mulheres, com idades entre 45 e 65 anos, que não tivessem realizado perineoplastia, sem 
hímen intacto, com número de partos menor que cinco, que não estivessem em uso de terapia de reposição hormonal há pelo 
menos três meses e que não apresentassem infecções ou sangramentos de origem ginecológica. Para mensuração do peso e altura 
foi usada uma balança acoplada a um estadiômetro. Foi realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), por meio do 
cálculo do peso (kg) divido pela altura ao quadrado (km/m2), de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Na avaliação 
da perineometria, a voluntária foi colocada em posição ginecológica. Foram solicitadas três contrações voluntárias máximas 
(CVM), com repouso de 30 segundos entre elas. A sonda vaginal foi protegida com um preservativo não lubrificado e inserida 
a aproximadamente 3.5 centímetros do intróito vaginal. Os dois procedimentos de normalização foram: 1) normalização pelo 
peso corporal e 2) normalização dos dados perineométricos pela idade. Em ambos os métodos, a normalização foi realizada por 
meio do cálculo feito a partir da divisão do valor médio das três tentativas da perineometria pelo peso corporal e pela idade. As 
informações coletadas foram tabuladas e analisadas no programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0, 
para Windows. A fim de testar a correlação entre os dados normalizados pelo peso corporal e pela idade, foi utilizado o teste de 
Correlação de Pearson. As variáveis foram descritas por meio de média e desvio-padrão. O estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética em pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o número de parecer 1.053.701 e utilizou-se o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Os dados de 101 mulheres entraram para a análise e 19 foram excluídas: 10 não 
apresentaram coordenação da MAP durante a avaliação e 9 tiveram dor durante a introdução da sonda vaginal. A idade média das 
participantes foi 54 (±5,79) anos. A média do peso corporal foi 67,90 (±11,85) kg, da altura 1,55 (±0,58) m, IMC de 27,69 (±4,88). 
A média da perineometria sem normalização foi 25,35 (1,53) cmH2O. A média da perineometria após processo de normalização 
pelo peso corporal foi de 0,40 (±0,27) cmH2O. O valor médio da perineometria através da normalização pela idade foi de 0,53 
(±0,30) cmH2O. A correlação entre os dados normalizados pelo peso corporal e pela idade foi forte e estatisticamente significativa 
(r= 0.91, p< 0.01). Conclusão: Os dados da perineometria podem ser submetidos  aos procedimentos de normalização pelo peso 
corporal e pela idade, sendo estes dois métodos adequados para quando o objetivo é realizar comparações entre diferentes sujeitos.
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