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A REVISTA

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

MISSÃO

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

OBJETIVO

Propiciar meios de socialização do conhecimento construído, tendo
em vista o estimulo à investigação científica e ao debate acadêmico.
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IMPACTO DAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS
GESTACIONAIS SOBRE A
MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO
Luciane Primmaz1, Jairo Augusto Berti2
Fisioterapeuta, Especialista em Fisiologia Humana pela Universidade Estadual de Maringá – UEM – Maringá,
PR – Brasil,

1

Professor da Universidade Estadual de Maringá – UEM – Maringá, PR – Brasil.

2

INTRODUÇÃO

A gravidez é um episódio fisiológico normal na vida da mulher.
Ao longo da gravidez a gestante sofre adaptações fisiológicas e
anatômicas, as quais são provocadas por necessidades funcionais e
metabólicas. A gravidez e a via de parto são fatores de risco para alteração
de força da musculatura do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é
responsável por diversas funções: suporte dos órgãos abdominais e
pélvicos, manutenção da continência urinária e anal, auxílio no aumento
da pressão intra-abdominal, na respiração e na estabilização do tronco.
Além disso, o assoalho pélvico permite o intercurso sexual e o parto.
OBJETIVOS

Esclarecer os efeitos das alterações fisiológicas durante
a gravidez e o parto sobre os músculos do assoalho pélvico.
MATERIAIS E MÉTODOS

Revisão de bibliografia narrativa com base de dados eletrônica
(PubMed, Medline, LILACS, e Scielo), livros, revistas especializadas e
-8-
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teses relacionados aos objetivos deste estudo. Nas buscas foram utilizados
descritores como: “gravidez”, “assoalho pélvico na gravidez”, “alterações
fisiológicas na gravidez”, “alterações do assoalho pélvico” e pelos seus
correspondentes nas línguas, inglesa e espanhola.
DISCUSSÃO

Nas alterações gestacionais está incluso o incremento do peso
corporal materno e o peso do útero gravídico que aumentam a pressão
sobre a musculatura do assoalho pélvico. Estas situações de sobrecarga
assim como o parto vaginal causam alongamentos, e a fáscia não possui
elasticidade, podendo assim se romper ou desprender-se de seu local,
formando diferentes defeitos no assoalho pélvico, como as chamadas
hérnias, desencadeando assim a incontinência urinária. A manutenção
da postura pélvica correta auxilia no mecanismo da continência urinária.
A alteração de anteroversão da pelve que ocorre na gestação leva a um
aumento da lordose lombar e desencadeia um aumento no tensionamento
e distensão perineal. Com o progredir da gestação, a bexiga desloca-se
de seu sítio habitual caracterizando a ocorrência de distopia fisiológica,
ocupando no terceiro trimestre, uma posição mais abdominal do que
pélvica. O detrusor se hipertrofia pelo estímulo estrogênico, porém,
torna-se hipotônico pela ação progestacional, o que ocasiona aumento
da capacidade vesical. Entretanto, com o crescimento do útero e a
compressão exercida pelo feto, há diminuição da capacidade vesical com
o evoluir da gravidez, que pode ser responsável pelo maior número de
micções no último trimestre. Durante o parto o assoalho pélvico sustenta
a cabeça do feto enquanto o colo do útero está dilatando para permitir
o parto. O músculo levantador do ânus e a fáscia da pelve podem ser
lesados durante o parto vaginal. É o músculo pubococcígeo, a parte
principal do músculo levantador do ânus, que normalmente é dilacerado.
Esta parte do músculo é importante porque envolve e sustenta a uretra, a
-9-
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vagina e o canal anal. A laceração do esfíncter anal pode contribuir para o
aparecimento do prolapso genital. Outra consequência do enfraquecimento
do músculo levantador do ânus e da fáscia da pelve é a incontinência anal.
O assoalho pélvico é a única musculatura transversal do corpo humano
que suporta carga, sendo responsável por diversas funções, entre elas
a função de permitir o intercurso sexual. Suas contrações involuntárias
estão associadas ao orgasmo e, quando fracos, podem causar hipoestesia
vaginal e anorgasmia. Por isso, qualquer disfunção dos músculos do
assoalho pélvico pode interferir negativamente na função sexual feminina.
CONCLUSÃO

Os achados desta pesquisa apontam para a relevância da identificação
e prevalências destas disfunções dos músculos do assoalho pélvico, e
demonstram a carência de estudos sobre o tema.
Palavras-Chave: Gravidez. Assoalho Pélvico. Fisiologia Gestacional.
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ELTROESTIMULAÇÃO DO NERVO
TIBIAL POSTERIOR EM CRIANÇAS
COM MIELOMENINGOCELE
Raphael Aparecido Geraldin Pedroso¹, Carlos
Alberto Fornasari², Daniela Garbellini³
Aluno de graduação - Universidade Metodista de Piracicaba/Piracicaba/São Pauo/Brasil

1

Professor - Universidade Metodista de Piracicaba/ Piracicaba/São Paulo/Brasil

2

Professora/ Universidade Metodista de Piracicaba/Piracicaba/ São Paulo/ Brasil

3

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Mieloeningocele por ser uma má formação do tubo neural, afeta as
funções neurológicas, motoras e sensoriais, repercutindo funcionalmente
no controle vesical, levando a bexiga neurogênica, disfunções urinarias e
fecais.
OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da eletroestimulação
do nervo tibial posterior em crianças com alterações vesicais por
mielomeningocele.
MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento utilizou como terapia a eletroestimulação (EE), FES,
do nervo tibial posterior, com os parâmetros de frequência 10 Hz e largura
de pulso de 200us, por 20 minutos, aplicadas 2 vezes por semana. Com o
aparelho “Tens-Fes-HTM-Clinico-4-canais”. Para avaliação utilizou-se de
um diário do volume sondado e do controle de fraldas utilizadas em 03
- 11 -
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voluntários, 10 dias consecutivos antes de oito aplicações da EE e 10 dias
consecutivos após a aplicação da EE. À análise estatística foi realizado
Teste t para mostras pareadas e Método Size, para analisar o tamanho do
efeito causado.
RESULTADOS

Três voluntários, todos com mielomeningocele, com idade média de
9,2 anos. Os valores médios do controle do volume sondado pré=917,7
g e pós=727,7 g (p=0,048 e Size= 0,83), número de fraldas utilizadas
pré=27,7 e pós=18,7(p=0,035 e Size= 0,90).
CONCLUSÃO

O tratamento com a eletroestimulação do nervo tibial posterior
interferiu com a incontinência urinária e com a contração voluntaria
do detrusor, apresentando um potencial de alto efeito em crianças com
mielomeningocele.
Palavras-chave: Mielomeningocele; Incontinência urinaria;
Eletroestimulação; Nervo Tibial Posterior; Detrusor; Bexiga Neurogênica.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA: RELAÇÃO ENTRE
ATIVIDADE FISICA, VIA DE PARTO E HÁBITOS
DE MULHERES INDIGENAS KAINGANGS
Roseli Loureiro de Mello¹, Raciele Ivandra Guarda
Korelo², Luciana Vieira Castilho Weinert3
Fisioterapeuta, Universidade Federal do Paraná, Matinhos, Paraná, Brasil.

1

Fisioterapeuta. Docente do Curso de Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
Paraná, Brasil.
2

Fisioterapeuta. Docente do Curso de Graduação em Educação Física e do Mestrado em
Desenvolvimento Territorial Sustentável, Universidade Federal do Paraná, Matinhos, Paraná, Brasil

3

CONTEXTUALIZAÇÃO

Com o passar dos anos as mulheres indígenas da etnia Kaingang
mudaram seus costumes e seus hábitos, devido ao avanço das tecnologias.
OBJETIVO

O presente estudo busca relacionar os hábitos de vida das mulheres
indígenas com sintomas urinários, nível de atividade física e via de parto.
MATERIAIS E MÉTODOS

Após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisas da UFPR,
participaram do estudo 60 mulheres indígenas na faixa etária superior a 18
anos, índias Kaingangs da terra indígena de Nonoai/RS. Foram avaliados
os hábitos indígenas (uso do rio, locomoção, obtenção de alimentos,
lavagem de roupas, posição para sentar e preparo dos alimentos), nível de
atividade física (IPAQ-SF), sintomas urinários (ICIQ-SF) e seu impacto
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sobre a qualidade de vida (KHQ). Foram utilizados testes de correlação de
Spearman com nível de significância p<0,05.
RESULTADOS
Como resultados verificou-se que alguns hábitos são significativos para
analisar a manutenção de hábitos indígenas, como usar o rio para banho
ou lavar roupas, andar a pé e preparar alimentos na posição agachada estão
relacionados à manutenção de hábitos indígenas, assim como, maior nível
de atividade física e parto via vaginal. Apesar de não haver associação entre
incontinência urinária e hábitos indígenas na população avaliada, talvez
pelo pequeno número de mulheres acometidas (16,6%), observou-se que,
a permanência do hábito de agachar-se melhora a qualidade de vida de
mulheres com sintomas urinários.
CONCLUSÃO
A manutenção de hábitos indígenas está diretamente relacionada a
maior nível de atividade física e a maior ocorrência de parto via vaginal.
Palavras-chave: Mulheres indígenas, incontinência urinária, parto,
qualidade de vida.
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EXERCÍCIOS DO ASSOALHO PÉLVICO PARA
A INCONTINÊNCIA URINÁRIA DURANTE O
PÓS-PARTO: RESULTADOS PRELIMINARES
DE UMA INTERVENÇÃO ÚNICA
Cinara Sacomori1, Kamilla Zomkowski2, Fernando
Luiz Cardoso2, Fabiana Flores Sperandio2
Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago, Chile.

1

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, Brasil.

2

CONTEXTUALIZAÇÃO

Contextualização: a incontinência urinária (IU) é uma condição comum
pós-parto e afeta entre 24 a 38% das mulheres e, 25% delas apresentam
sintomas persistentes em 3 meses pós-parto. Esta condição afeta a qualidade
de vida e as atividades de vida diária ao diminuir a autoconfiança e por
favorecer a depressão e a ansiedade. Sabe-se que os exercícios de Kegel
para os músculos assoalho pélvico previnem e melhoram as disfunções
perineais. No entanto, pouco se sabe sobre a efetividade do Treino Muscular
do Assoalho Pélvico (TMAP) sem supervisão no contexto pós-puerperal.
OBJETIVO

Verificar a efetividade da intervenção única do TMAP no pós-parto para
prevenir a incontinência urinária, investigar as taxas de aderência à prática
do Treino Muscular do Assoalho Pélvico sem supervisão profissional no
período pós-parto e explorar as barreiras desta prática.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo paralelo randomizado controlado conduzido na Maternidade
Carmela Dutra em Florianópolis, SC, Brasil. As mulheres elegíveis para
o estudo estavam com no máximo 12 horas de pós-parto. Os critérios
de exclusão envolveram desordens neurológicas, analfabetismo, alterações
cognitivas, baixa acuidade visual, menores de 18 anos, vício com drogas
e sem telefone para manter contato. Os leitos foram randomizados, em
virtude de dividirem o mesmo ambiente. Foram coletadas 67 mulheres no
Grupo Experimental (GE) e 65 no Grupo Controle (GC). Os instrumentos
de coleta utilizados envolveram uma ficha sociodemográfica (história
médica ginecológica, hábitos urinários, atividade física, características do
parto e do bebê); ICIQ-SF para avaliar a perda urinária; a aderência do
exercício foi avaliada por meio de entrevista via telefone em 3 meses pósparto. O protocolo de exercício realizado no GE seguiu Slieker-ten Hove
(2009), orientado a ser realizado duas vezes ao dia: 10 repetições de cada
contração por 10 segundos (fibras tônicas) e aumento da intensidade até
a contração voluntária máxima (analogia do elevador); 5 contrações fortes
e rápidas (analogia do bebê sugando o peito); précontração do assoalho
pélvico antes da tosse. Foram entregues folhetos informativos sobre o
cuidado com o períneo. O GC não recebeu nenhuma orientação acerca
dos exercícios pós-natais. Os testes estatísticos usados envolveram o Chiquadrado e teste U de Mann-Whitney, foi adotado p<0,05.
RESULTADOS

Não foram encontrados efeitos na intervenção única do TMAP nas
frequências da IU, severidade ou impacto na qualidade de vida em até
três meses pós-parto. Também não foram visualizadas diferenças entre os
GC e GE. Cerca de 85% das mulheres aderiram ao TMAP, cerca de 31%
realizaram os exercícios por três meses pós-parto. Não foram encontradas
- 16 -
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diferenças nos scores do ICIQ-SF entre as mulheres que aderiram e as que
não aderiram aos exercícios. As barreiras à prática dos exercícios foram:
esquecimento (61%), falta de tempo (52%) e cuidar do bebê (57%).
CONCLUSÃO

O puerpério é um período propício para ensinar as mulheres sobre
a função muscular do assoalho pélvico. A intervenção sem supervisão
profissional não preveniu as perdas urinárias. Mais estudos são necessários
para identificar estratégias a fim de superar as barreiras para prática do
TMAP, o que minimizaria os elevados índices de IU a longo prazo.
Palavras-chave: Resultado do Tratamento, Terapia por Exercício,
Diafragma da pelve, Incontinência Urinária, Período pós-parto.
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EFEITOS DOS EXERCÍCIOS DO ASSOALHO
PÉLVICO ASSOCIADOS À
ELETROESTIMULAÇÃO NO NERVO
TIBIAL POSTERIOR SOBRE A
INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM
MULHER PORTADORA DE DPOC
Taís Marques Cerentini¹, Bruno Dittberner Dutra ², Maria
Cristina Arenhardt³, Lisiane Lisboa Carvalho4, Ana Cristina Sudbrack4
¹Mestranda em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA), Porto Alegre, RS, Brasil; Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC),
Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.
² Fisioterapeuta, Residente no Programa de Residência Multiprofissional Integrada em do Hospital Santa Cruz;
Graduado em Fisioterapia pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.
³ Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.
4 Prof. Ms. do Curso de Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC/RS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) se caracteriza pela
obstrução crônica do fluxo aéreo, lenta e progressiva. Nestes indivíduos,
a tosse, expectoração e dispneia são sintomas comuns. A incontinência
urinária (IU) é uma condição mundial que acomete aproximadamente 200
milhões de pessoas, levando a diminuição da qualidade de vida, depressão,
ansiedade e outros fatores psicossociais.
A tosse é efeito secundário a DPOC que se torna um fator de risco para
desenvolver a IU, uma vez que faz com que ocorra aumento da pressão
intra-abdominal e consequentemente, sobre a bexiga. Estudos também
mostraram que tosses repetitivas podem enfraquecer os ligamentos dos
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músculos do assoalho pélvico, ocasionando a incontinência urinária por
estresse.
OBJETIVO

Avaliar o efeito da associação dos exercícios do assolho pélvico à
eletroestimulação do nervo tibial posterior na melhora da incontinência
urinária em mulher portadora de DPOC.
MATERIAIS E MÉTODOS

Neste estudo observacional, foi inclusa uma mulher de 69 anos, com
diagnóstico de DPOC há 10 anos e IU há 20 anos. O estudo constitui-se de
12 sessões de fisioterapia pélvica nas quais foi realizado eletroestimulação
do nervo tibial posterior, com TENS da marca Quark. Os eletrodos foram
posicionados em face lateral e posterior ao maléolo e face medial da perna,
10 cm acima do maléolo ipsilateral. Utilizou-se frequência de 10 hertz,
largura de pulso de 200 a 250 milissegundos e a intensidade foi regulada
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conforme sensibilidade da paciente. O protocolo de exercícios do assoalho
pélvico foi composto de:
1) 2 séries de 10 contrações rápidas de 2 segundos com 10 segundos de
repouso, e 2 séries de 8 contrações lentas de 5 segundos com 10 segundos
de repouso;
2) 2 séries de 10 contrações rápidas de 2 segundos com 8 segundos de
repouso e 2 séries de contrações lentas de 6 segundos com 8 segundos de
repouso;
3) 2 séries de 10 contrações rápidas de 2 segundos com descanso
de 8 segundos, e 2 séries de 10 contrações lentas de 6 segundos com 12
segundos de repouso;
4) 2 séries de 8 contrações rápidas de 5 segundos com 10 segundos de
repouso e 2 séries de 8 contrações lentas de 6 segundos com 12 segundos
de repouso.
O Pad Test quantificou a perda de urina na primeira e última sessão e
o King’s Health Questionnaire (KHQ) a qualidade de vida nos mesmos dois
momentos.
RESULTADOS

O Pad Test pré-tratamento mostrou perda de 31g, classificada como
perda moderada. Após as 12 sessões o Pad Test não quantificou nenhuma
perda. O KHQ mostrou redução dos escores relacionados ao impacto
da incontinência, limitação desempenho, limitação física, limitação social,
relações pessoais, emoções e sono/energia.
CONCLUSÃO

Conclusão: a associação entre os exercícios do assoalho pélvico e
eletroestimulação do nervo tibial posterior mostrou melhora completa
- 20 -
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da incontinência urinária e consequentemente da qualidade de vida da
paciente.
Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Fisioterapia;
Estimulação Elétrica Transcutânea; Incontinência Urinária; Assoalho
Pélvico.
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EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO VIA
NERVO TIBIAL POSTERIOR NA
INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS
PROSTATECTOMIA – ESTUDO DE CASO
Bruno Dittberner Dutra1, Taís Marques Cerentini2,
Débora de Melo Henn3, Ana Cristina Sudbrack4
Fisioterapeuta Residente no Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde – Área de
concentração em Intensivismo, Urgência e Emergência - do Hospital Santa Cruz; Graduado em Fisioterapia
pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.

1

Mestranda em Ciências da Reabilitação na linha Cardiopulmonar e Metabólica pela Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Santa Cruz do
Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.

2

Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.

3

Prof. Ms. Curso de fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.

4

CONTEXTUALIZAÇÃO

A neoplasia prostática é o sexto tipo de câncer mais comum no
mundo. Segundo dados do INCA (2016), no Brasil, o câncer de próstata é
o segundo mais incidente, assumindo a primeira posição a partir da quinta
década de vida dos homens. A prostatectomia radical (PR), atualmente, é a
principal modalidade para o tratamento de tumores confinados à próstata.
No entanto, essa cirurgia pode causar complicações no pósoperatório,
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dentre as quais a incontinência urinária é a mais aflitiva, comprometendo
significativamente a qualidade de vida do homem..
OBJETIVOS

Avaliar a eficácia da eletroestimulação do nervo tibial posterior, em
paciente incontinente pós-prostatectomia.
MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caso individual, observacional exploratório,
em que foi avaliada a funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico
através de anamnese e Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico (AFA).
Para avaliação da sintomatologia da próstata utilizou-se o International
Prostate Symptom Score (I-PSS), o Pad-Test para mensuração da urina
perdida e o questionário International Consultation on Incontinence
Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) para avaliação da qualidade de
vida. Concluída a fase inicial de avaliações, foi iniciado o protocolo de
intervenção com Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS)
sobre o nervo tibial posterior. Foram realizadas vinte sessões de quarenta
minutos, duas vezes por semana, utilizando os seguintes parâmetros:
frequência de 10 Hertz, largura de pulso de 200us e intensidade entre 16 mA
a 32mA, conforme tolerância. Resultados: Paciente do sexo masculino, 59
anos, com incontinência urinária pós-prostatectomia radical, apresentavase no 49º dia de pós-operatório, tendo permanecido em uso de sonda
vesical de demora por doze dias após o procedimento cirúrgico. A perda
de urina acontecia diversas vezes ao dia, em grande quantidade, desde
então fazia uso de fralda geriátrica e saco coletor de urina. Na análise do
diário miccional, foi observado que nos primeiros dez dias de tratamento
o paciente tinha perdas de urina em gotas, ao tossir, espirrar e ao realizar
qualquer esforço físico. Após a 7ª semana de tratamento, o paciente
- 23 -
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apresentou retorno da continência urinária, resultado confirmado pelo
Pad-Test, em que foi possível observar a cessação total da incontinência.
Já no questionário autoaplicável, I-PSS, foi obtido o escore pré-tratamento
de 21 pontos (sintomatologia grave) e ao final do tratamento o resultado
do escore foi de três pontos (sintomatologia leve). Na análise do ICIQSF, foi verificado que antes da intervenção o escore era de vinte pontos e
após o escore foi de zero pontos, evidenciando cessação da incontinência
e consequentemente melhora da qualidade de vida.
CONCLUSÃO

O tratamento fisioterapêutico com uso da TENS via nervo tibial
posterior, mostrou-se uma opção terapêutica eficaz no retorno da continência
urinária e melhora da qualidade de vida de homens prostatectomizados.
Palavras-chave: Fisioterapia; Prostatectomia; Incontinência Urinária;
Eletroestimulação; Nervo tibial posterior.
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO E DA ESTABILIDADE
POSTURAL EM GESTANTES
Géssica Maria Moreira1, Diego Martins1, Vanessa Biasoli2,
Fabiana Flores Sperandio3, Gilmar Moraes Santos4
1 Mestrando (a) do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina
– UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
2 Fisioterapeuta pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil.
3 Profª. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
4 Prof. Dr. do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A gravidez é uma sequência de alterações fisiológicas, que acontecem
em um curto período, exigindo adaptações dos mais variados sistemas
corporais, principalmente o musculoesquelético. O ganho de massa
corporal é expressivo, pelo crescimento do feto e do útero, bem como o
aumento no tamanho das mamas, levando a adaptações posturais estáticas
e dinâmicas, como o deslocamento anterior do centro de gravidade, o
aumento da anteversão pélvica e a hiperlordose lombar, podendo acarretar
perturbação no equilíbrio. A dificuldade da manutenção do equilíbrio, é
uma preocupação a ser considerada dado o número elevado de quedas
OBJETIVO

Investigar

o

equilíbrio

em
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MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa observacional, transversal e descritiva, realizada no laboratório
de biomecânica do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID/
UDESC), aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição
(Parecer: 789.272; CAAE: 31810714.0.0000.0118). As participantes foram
entrevistadas para registro das variáveis sócio-demográficas e clínicas.
Na sequência, a circunferência abdominal, a massa e a estatura corporal
puderam ser, igualmente, mensuradas. Para avaliação do equilíbrio,
utilizou-se três testes do sistema NeuroCom Smart Balance Master®:
Teste de Organização Sensorial (SOT – verifica o equilíbrio corporal e
suas relações com o sistema visual, somatossensorial e vestibular, sendo
este dividido em seis condições: três com a plataforma fixa e três com a
plataforma oscilante. Nestas condições são calculados o composite, que
é o índice de equilíbrio registrado na prova, por meio da comparação do
balanço anteroposterior durante cada ensaio). Motor Organization Test
(MCT – avalia quanto de peso do sujeito é suportado em cada membro
inferior durante as translações da plataforma) e o Limits of Stability
(LOS - quantifica as características de deslocamento do centro de massa
associadas à capacidade do indivíduo de oscilar o corpo voluntariamente
em determinadas direções). Os dados foram organizados no programa
Excel e, posteriormente, analisados no pacote estatístico SPSS, versão 20.0.
Resultados: Em relação ao equilíbrio, nos valores do composite do SOT,
apenas uma gestante apresentou escore de 65, o que representa risco de
queda (60 – 69). Os valores de MCT se mantiveram na faixa acima de 100,
o que é considerado normal, no LOS as gestantes pontuaram dentro dos
valores esperados, no entanto, identificou-se dificuldades para alcançar os
alvos posicionados posteriormente à elas sem tirar os pés da plataforma.
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CONCLUSÃO

De maneira geral, foi observado que o equilíbrio das gestantes avaliadas
encontra-se dentro dos limites da normalidade, embora a maior parte dos
estudos apontarem decréscimo de equilíbrio neste público, especificamente.
Palavras-chave: Gravidez, Equilíbrio Postural, Trimestres da
Gravidez, Postura.
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A ACUPUNTURA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR
PARA MINIMIZAR AS MANIFESTAÇÕES
CLÍNICAS DA ENDOMETRIOSE
Tatiane Regina de Souza¹, Géssica Maria Moreira², Fabiana Flores Sperandio³.
Mestre em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CEFID e Especialista em
Acupuntura pela Faculdade de Tecnologia em Saúde – CIEPH, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

1

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

2

Profª. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

3

CONTEXTUALIZAÇÃO

Nos últimos 7 anos, os diagnósticos de endometriose aumentaram
cerca de 65%, no entanto, sua demora e insuficiência, leva a redução da
qualidade de vida (QV), por afetar as mulheres tanto no trabalho, quanto
nas relações pessoais e na fertilidade. A acupuntura é um recurso alternativo
e indolor para o manejo da endometriose além de não apresentar efeitos
colaterais.
OBJETIVOS

Analisar a eficácia do tratamento por acupuntura como terapia
adjuvante na endometriose, e sua eficácia na dor pélvica, na dispareunia e
na QV.
MATERIAIS E MÉTODOS

A amostra foi composta por 19 pacientes, com diagnóstico de endometriose,
- 28 -
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sinais e sintomas presentes há pelo menos 1 ano, que estivessem na lista de
espera para videocirurgia disponibilizada pelo Hospital Polydoro de São
Thiago (HU – UFSC), ou recidiva dos sintomas 2 anos após a cirurgia.
Foi realizado um contato via telefone, para saber quais se encaixavam
nos critérios de inclusão. As pacientes foram randomizadas em grupo
experimental (GE=10) e grupo controle (GC=9) por meio de cartões
colocados em envelopes. A mulher que tirasse o cartão verde receberia o
protocolo proposto (punturados os seguintes pontos: Bx 17, Vb 29, E36,
VC3, Bp 6, F3, F8, Bp9, Bp 10 e R10, em decúbito dorsal, por 20 minutos)
e o cartão vermelho, para o tratamento placebo (mesma quantidade de
agulhas punturadas, no entanto, 3 centímetros distantes dos pontos
citados). A intervenção foi realizada em 7 encontros, sendo 2 avaliações,
uma no início e outra no final. As informações físicas e funcionais foram
colhidas por meio de uma ficha de dados sodiodemográficos e clínicos, da
EVA e do questionário de qualidade de vida para endometriose (EHP 30).
Na sequência, realizou-se contato telefônico, 2 meses após o término da
terapia para verificar a eficácia a longo prazo.
RESULTADOS

Na comparação pré e pós tratamento entre os grupos controle
e experimental, nas variáveis de dor pélvica (p=0,03) e dispareunia
(p=0,031), mostraram melhora dos sintomas em ambos os grupos.
Quanto ao questionário EHP, houve redução dos escores em quase todos
os itens (p=0,001 – p=0,004), a não ser no “dificuldade para engravidar”
que manteve o mesmo valor no pré e pós tratamento (p=1,0). Quando
avaliado o seguimento da intervenção após 2 meses, pode-se verificar que
as médias mantiveram-se, tanto na EVA para dor pélvica (GE: pós tto 3,2; 2 meses após - 3,5 GC: pós tto – 5,6; 2 meses após – 6,7) quanto para
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dispareunia (GE: pós tto – 2,7; 2 meses após - 2,5 GC: pós tto – 4,6; 2
meses após – 5).
CONCLUSÃO

Com os resultados deste estudo, conclui-se que o tratamento com
acupuntura demonstra melhora nos escores gerais do EHP30 e da EVA,
atestando que essa melhora se mantém mesmo após 2 meses do término
da intervenção.
Palavras-chave: Endometriose, Terapia por Acupuntura, Fisioterapia,
Dispareunia, Qualidade de Vida.
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DISFUNÇÕES GENITAIS NA MULHER E A
REEDUCAÇÃO UROGINECOLÓGICA
Ilvana Mara Rocha Sydney Montenegro¹, Sheila Íris Alexandre Da Silva²,
Juliana De Sousa Lima², Maria Jose Lopes Da Silva², Eleida Da Silva Valente²
Autora – Orientadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau, Fortaleza/CE;
² Co-autoras – graduandas do curso de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau, Fortaleza/CE;

1

CONTEXTUALIZAÇÃO

O prolapso genital é condição comum e importante indicação de
cirurgia ginecológica nos dias atuais. Os órgãos pélvicos são sustentados
por ligamentos e músculos que possuem inserção na bacia, quando há um
enfraquecimento ou estiramento destes tecidos, pode ocorrer deslocamento
parcial ou permanente dos órgãos na direção do canal vaginal.
OBJETIVO

Trata-se de um levantamento bibliográfico, à cerca da importância dos
recursos fisioterapêuticos no pré e pós-cirúrgico de prolapso genital.
MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura com base nos seguintes bancos
de dados: biblioteca virtual Google Acadêmico, LILACS, Scientific
Electronic Library Online (SCIELO). Os artigos analisados totalizaram
10 estudos publicados entre os anos 2008 à 2016 sendo selecionado para
composição de resultados 7 artigos. Utilizaram-se os descritores para
pesquisa na língua portuguesa e inglesa: prolapso de órgãos pélvicos
tratamento conservador, prolapso genital, distopia, cistocele, assoalho
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pélvico, reabilitação, reeducação uroginecológica. Apenas artigos que
abordavam a intervenção fisioterapêutica e o fortalecimento do assoalho
pélvico foram inclusos
RESULTADOS

Foram selecionados sete estudos, onde verificou-se o emprego
do fortalecimento do assoalho pélvico com parâmetros avaliativos
determinando por meio do POP-Q, uma classificação internacionalmente
conhecida e preconizada pela sociedade internacional de continência
(ICS). Foram apresentados os dados obtidos através da ficha de avaliação
e ficha de evolução coletadas à partir do tratamento fisioterapêutico. Os
fatores determinantes da evolução das pacientes foram o grau da contração
muscular do assoalho pélvico e o funcionamento visceral do sistema
urinário. Estes foram comprovados através de exame de ultrassonografia.
CONCLUSÃO

Concluiu-se através dessa revisão que as técnicas de reeducação
uroginecológicas e os recursos fisioterapêuticos no fortalecimento muscular
do assoalho pélvico colaborou para a melhoria do funcionamento das
vísceras envolvidas nos procedimentos cirúrgicos, como também a melhora
no trofismo muscular foram eficazes com resultados significativos.
Palavras Chaves: Prolapso
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APLICAÇÃO DO QUOCIENTE SEXUAL – VERSÃO
FEMININA (QS-F) EM ACADÊMICAS DA FACULDADE
MAURÍCIO DE NASSAU /FORTALEZA-CE
Silvana Mara Rocha Sydney Montenegro², Amanda Jamile de Matos
Neves¹, Jéssica Santos de Sousa Alves¹, Maria Neuziani Rodrigues da
Silva¹, Maria Lindalva Pinto Costa¹, Maria Bárbara Lima da Silva¹.
Discente da Faculdade Maurício de Nassau, Fortaleza, CE, Brasil.

1

Docente da Faculdade Maurício de Nassau, Fortaleza, CE, Brasil.

2

CONTEXTUALIZAÇÃO

As disfunções sexuais femininas, assim como as masculinas, se
caracterizam por falta, excesso, desconforto e/ou dor no desenvolvimento
do ciclo de resposta sexual, o que prejudica uma ou mais das fases desse
ciclo, podendo inclusive bloqueá-la em determinado momento do seu
desenrolar.
OBJETIVO

Este estudo tratou-se de avaliar através da aplicação do questionário
Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F) a qualidade da vida sexual em
estudantes da Faculdade Maurício de Nassau/Fortaleza-CE.
MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa tratou-se de um estudo do tipo descritivo transversal.
A pesquisa foi realizada na Faculdade Maurício de Nassau/Fortaleza -CE.
Participaram da pesquisa 30 estudantes do sexo feminino. A idade das
participantes variando de 17 a 38 anos. O método usado para a realização
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da pesquisa foi aplicação do questionário de avaliação da qualidade sexual
na mulher- O Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F).
RESULTADOS

Os valores obtidos através da avaliação do questionário foram: 5% das
mulheres obtiveram resultados de “bom a excelente”- 82 a 100 pontos,
10% das mulheres obtiveram resultados de “regular a bom-62 a 80 pontos,
4% das mulheres obtiveram “desfavorável a regular”- 42 a 60 pontos, 1%
obteve o resultado de “nulo a ruim”- 0-20 pontos
CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos percebemos que a grande maioria
apresentaram resultados “regular a bom” ,todavia, nos faz pensar que
apesar do público ser jovem há fatores que desestabilizam essas mulheres
afetando simultaneamente a sua vida sexual.
Descritores. Saúde sexual; Disfunções sexuais; Saúde da mulher.
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VIBRAÇÃO COMO OPÇÃO DE TRATAMENTO
PARA ABERTURA VULVAR: USO DO PERIDELL®
Fabiane Dell’Antonio1, Francine Fischer-Sgrott2 , Cleima Bittelbrunn3
Fisioterapeuta Pélvica. São Paulo – SP/ Brasil - fabianedell@gmail.com

1

Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/Brasil
- fischersgrott@gmail.com

2

Fisioterapeuta Pélvica. Curitiba – PR/ Brasil - cleima@me.com

3

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 Intrauterino (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 cordão, 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 minutos 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
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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 paciente. 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-CHAVES: fisioterapia, vibração, vulva.

- 36 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

VAGINISMO E A RESOLUTIVIDADE DA
FISIOTERAPIA JUNTO AO EMPODERAMENTO
DA PACIENTE: RELATO DE CASO.
Francine Fischer-Sgrott1, Marthina Krieger2, Fernanda Gerhardt Losekann3
Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ Brasil
- fischersgrott@gmail.com

1

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil - tyy_mk@
hotmail.com

2

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil – fer.
losekann@hotmail.com

3

CONTEXTUALIZAÇÃO

O vaginismo consiste em uma persistente contração involuntária da
musculatura vaginal, que interfere na penetração, impedindo desta forma
a relação sexual via vaginal. Y.L.W., 23 anos, procurou a Fisioterapia por
apresentar quadro doloroso durante o intercurso sexual, o que a impedia
de ter penetração vaginal, além de apresentar dificuldades para utilização de
absorvente interno e para realização de exame especular no ginecologista.
Casada há 3 anos, sem nunca ter conseguido finalizar o ato sexual, por
conta da dor, que relata chegar próximo a 10 na Escala Visual Analógica.
OBJETIVOS

Verificar a eficácia do tratamento fisioterapêutico em paciente
diagnosticada com vaginismo, preconizando o uso da vibração em
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ambulatório, juntamente com o empoderamento da mesma sobre o
problema.
METODOLOGIA

Foram realizadas 11 sessões de Fisioterapia na Clínica de Fisioterapia da
Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI, semanalmente, com duração de
50 minutos cada, no período de maio de 2016 a setembro de 2016. Durante
as sessões, foram utilizados dilatadores vaginais de diferentes tamanhos,
recursos vibráteis, além de orientações para casa. Os objetivos com a
paciente compreendiam promover relaxamento das musculaturas adutora
de coxa e perivaginal, e reduzir quadro álgico da musculatura perivaginal,
além de exercícios domiciliares. Dentre os recursos utilizados na clínica
foi preconizado o uso da vibração, associada a contração-relaxamento, e
em domicílio, introdução de dilatador vaginal juntamente com crioterapia,
com manutenção de 15 minutos no interior da vagina.
RESULTADOS

Na oitava sessão, Y.L.W. relatou ter tido melhora na realização do
exame especular, que antes era muito trabalhoso e extremamente doloroso.
No nono atendimento, paciente contou ter conseguido penetração com o
marido, porém, sentindo leve desconforto, e ausência de prazer. Ao exame
físico, pode-se perceber maior relaxamento da musculatura adutora de
coxa. Iniciamos então estímulos na musculatura perivaginal e clitóris, para
conseguir um maior relaxamento, sensibiliazação, e assim, obtenção de
prazer durante as relações sexuais. Duas sessões depois, a paciente chegou
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ao consultório relatando ter conseguido penetração, chegando ao orgasmo
e recebeu alta do serviço.
CONCLUSÃO

Através do tratamento fisioterápico, junto ao acompanhamento
psicológico, pode-se verificar que os recursos vibráteis são extremamente
eficientes para o tratamento do vaginismo, por promoverem o relaxamento
da muscula vaginal e perivaginal, sendo de igual importância a combinação
deste, com outros recursos, como exercícios de alongamento, crioterapia e
contração-relaxamento.
Palavras-chave: Fisioterapia; Reabilitação; Vaginismo.
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USO DA MICRO-CORRENTE (DOLPHIN
NEUROSTIM®) E DO KINESIOTAPE EM
TRIGGER POINTS POR VULVODINEA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Francine Fischer-Sgrott1, Fabiane Dell’Antonio2, Cleima Bittelbrunn3
Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ Brasil
- fischersgrott@gmail.com

1

Fisioterapeuta Pélvica. São Paulo – SP/ Brasil - fabianedell@gmail.com

2

Fisioterapeuta Pélvica. Curitiba – PR/ Brasil - cleima@me.com

3

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 perpendicularmente á superfície da pele e um manômetro
que registra a pressão exercida e a microcorrente aplicada com o Dolphin
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 tratamento. Ela é relativamente jovem tendo sua definição
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instituída em 1983, pela Sociedade Internacional de Estudos sobre Doenças
Vulvares (ISSVD), nos Estados Unidos.
RELATO DE 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 encontravamse.
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
- 41 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

utilizando estas e outras formas de tratamento para esta condição tão
devastadora na vida de um casal.
PALAVRAS-CHAVES: estimulação elétrica, dor pélvica, fisioterapia.
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GINÁSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA NO
TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
E DIÁSTASE ABDOMINAL: RELATO DE CASO.
Francine Fischer Sgrott1, Marthina Krieger2, Andreia Leffer3
Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ Brasil
- fischersgrott@gmail.com

1

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil - tyy_mk@
hotmail.com

2

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil – deialeffer@
hotmail.com

3

CONTEXTUALIZAÇÃO

M.C.C.P.S., 35 anos, procurou o serviço de fisioterapia por apresentar
perdas urinárias ao esforço e diástase abdominal pós-gestacional. Por
perdas urinárias aos grandes esforços compreende-se qualquer perda
involuntária de urina pelo meato uretral, em resposta ao aumento súbito
da pressão intra-abdominal após esforços físicos tais como tossir, espirrar
e sorrir; já o termo diástase abdominal caracteriza-se pelo afastamento dos
músculos abdominais causado pelo enfraquecimento desta musculatura.
A Ginástica Abdominal Hipopressiva método Marcel Caufriez®, consiste
na combinação de exercícios que produzem a aspiração diafragmática,
reduzindo a pressão intra-abdominal, tracionando os órgãos internos,
tonificando estes músculos abdominais e a musculatura do assoalho
pélvico, sendo desta forma útil tanto para tratamento da incontinência
urinária, como para a diástase apresentadas pela paciente.
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OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo verificar e relatar a efetividade
do tratamento fisioterápico na resolutividade de um quadro de incontinência
urinária e diástase abdominal, concomitantemente.
METODOLOGIA

Foram realizadas 5 sessões de fisioterapia na Clínica de Fisioterapia
da Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI, semanalmente, com duração
de 50 minutos cada uma, no período de outubro a novembro de 2016.
Durante as sessões, foram preconizadas várias posturas da Ginástica
Abdominal Hipopressiva, idealizado por Marcel Caufriez além das
orientações de continuidade dos exercícios em casa. Os objetivos com
a paciente compreendiam promover a redução das perdas urinárias, e a
redução total ou parcial da diástase abdominal.
RESULTADOS

Ao final das sessões, a paciente deu o feedback de não apresentar
mais perdas urinárias aos esforços. Além disso, a involução da diástase
abdominal foi acompanhada fazendo sua medida pelo paquímetro digital.
Anteriormente ao tratamento, a medida 3cm supra-umbilical era de 1,59cm
e 2 cm infra-umbilical era de 1,3cm. Após tratamento, as medidas passaram
a ser 0,47cm e 0,56 cm respectivamente, possibilitando enxergar redução
de 70,44% e 56,92% da diástase abdominal. Conclusão: Diante dos ganhos
obtidos ao longo dos dois meses de intenso tratamento, pode-se verificar
que o uso rotineiro da Ginástica Abdominal Hipopressiva método Marcel
Caufriez® junto ao empoderamento da paciente quanto ao tratamento, é de
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extrema eficácia quando se fala de um quadro de melhora da incontinência
urinária e da diástase abdominal.
Palavras-chave: Diástase; Fisioterapia; Incontinência urinaria;
Reabilitação.
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ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTANÊA
PARASSACRAL NA CORREÇÃO DO REFLUXO
VÉSICO-URETERAL EM CRIANÇA COM
MIELOMENINGOCELE: UM ESTUDO DE CASO
Natália Maria Barbosa Bezerra¹, Lilian Lira Lisboa²
Pós-graduada Fisioterapia Pélvica/Faculdade Inspirar/ Curitiba/PR/Brasil

1

Doutorado em Ciências da saúde/Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Natal/RN/ Brasil

2

CONTEXTUALIZAÇÃO

Crianças nascidas com mielomeningocele apresentam como sequela
um distúrbio neuromuscular vesical denominado bexiga neurogênica, o
qual pode evoluir com dilatação do trato urinário superior e perda da sua
função, devido ao desenvolvimento de pressões intra-vesicais muito altas
que permite o fluxo retrógrado de urina da bexiga para o trato urinário
superior, um evento anormal conhecido como refluxo vesico-ureteral
(RVU). A eletroestimulação transcutânea parassacral foi introduzida como
uma alternativa para o tratamento da disfunção do trato urinário inferior.
Porém nenhum estudo mostra resultados no RVU.
OBJETIVO

Observar o efeito da eletroestimulação transcutânea parassacral no
RVU na bexiga neurogênica.
MATERIAIS E MÉTODOS

Relato de caso de uma paciente, 5 anos de idade, com diagnóstico de
mielomeningocele corrigida 24 horas após o nascimento, diagnosticada
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com bexiga neurogênica, com RVU. Foi submetida a neuromodulação
parassacral domiciliar diária, com uso de 2 eletrodos auto-adesivos,
colocados na região sacral (S2-S4), com largura de pulso 700Ms, frequência
de 10Hz, intensidade de acordo com a sensibilidade do paciente, com
ausência de contração. Foi aplicada 1 vez ao dia, 7 vezes na semana, com
duração de 30min cada, durante 6 meses de forma ininterrupta. Houve
contato com a paciente semanalmente. Foi feita uma avaliação antes e após
a intervenção através da eletromiografia do assoalho pélvico, cintilografia,
estudo urodinâmico, critério de roma III e urocultura.
RESULTADOS

Houve diminuição das cicatrizes renais e do RVU. Conclusão: Neste
estudo houve a cura do RVU pelo uso da neuromodulação parassacral,
uma vez que a paciente não o apresenta mais. Porém isso deve ser melhor
investigado, pois aparentemente a neuromodulação favorece um melhor
funcionamento da bexiga, permitindo um esvaziamento mais eficaz.
Aspectos Éticos: O estudo foi submetido ao comitê de ética Plataforma
Brasil e está pendente. Foi aplicado o termo de consentimento.
Palavras-chaves: Refluxo vesicoureteral; Bexiga Urinaria Neurogênica;
Pediatria e Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea.
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PERFIL SÓCIODEMOGRAFICO E GINECOLÓGICO
DAS ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA
COM QUEIXA DE DISMENORRÉIA EM
UM CENTRO UNIVERSITÁRIO
Aline da Silva Alves¹, Bianca Tenório de Souza Lima¹, Renata
Sampaio Rodrigues², Izabelle Quintiliano Montenegro Bomfim³
¹Graduandas do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac, Maceió-Alagoas
²Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac, Maceió-Alagoas
³Orientador, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac, Maceió-Alagoas

CONTEXTUALIZAÇÃO

A dismenorréia é definida como fluxo menstrual difícil, caracterizado
por dor em forma de cólica em baixo ventre ou na região lombar, podendo ser
classificada em primária ou secundária. A alta prevalência de dismenorréia
pode vir associada ao absenteísmo escolar, influenciando nas atividades de
vida diária de forma negativa. Sua prevalência varia de 43% a 95%.
OBJETIVO

Conhecer o perfil sociodemográfico e ginecológico das estudantes
do curso de fisioterapia do Centro Universitário Cesmac com queixa de
dismenorréia.
MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, realizado com todas
as estudantes do curso de fisioterapia do 1º ao 8º período do Centro
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Universitário Cesmac, onde 118 se encaixavam nos critérios de inclusão.
Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), as
participantes responderam a um formulário de 25 questões que apresentava
dados socioculturais e ginecológicos. Foi utilizada uma estatística descritiva
usando porcentagens e média.
RESULTADOS

Foi encontrado um perfil de mulheres jovens, solteiras, nulíparas,
com idade da menarca entre 9 e 11 anos, apresentando dismenorréia após
um ano da menarca, sendo dor em baixo ventre o sintoma mais relatado,
seguido por irritabilidade e dor lombar.
CONCLUSÃO

O presente estudo verificou alta ocorrência de dismenorréia, podendo
levar a um impacto negativo no rendimento escolar, além da restrição ao
lazer decorrente da dor e dos sintomas apresentados.
PALAVRAS-CHAVE: Dismenorréia. Perfil de saúde. Saúde da
mulher.
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AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS COMO
FACILITADORAS DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE
UROGINECOFUNCIONAL NA GRADUAÇÃO EM
FISIOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Renata Sampaio Rodrigues¹. Izabelle Quintiliano
Montenegro Bomfim¹. Evilma Nunes de Araújo¹
¹Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac, Maceió-Alagoas

CONTEXTUALIZAÇÃO

Historicamente, os cursos da área de saúde têm oferecido formação
baseada no ensino e aprendizado tradicional, onde o educador detém o
saber e o poder da transmissão e da reprodução de conteúdos e valores. A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares
para os cursos da área de saúde tem destacado a necessidade de mudanças
reais nas práticas pedagógicas, tornando-as transformadoras e formadoras,
baseadas na necessidade da sociedade e na formação de competências e
saberes em sujeitos menos expectadores e mais conscientes, críticos e
indagadores. Vindo ao encontro dessas necessidades, várias estratégias de
uso de metodologias ativas foram paulatinamente colocadas em pratica,
de modo que motivassem e envolvessem os discentes no processo de
formação. Considerando esta nova proposta, foi desenvolvida uma atividade
contemplando o uso de elementos culturais, como poesia, teatro e música
na disciplina de Fisioterapia Uroginecofuncional do Centro Universitário
Cesmac, em Maceió-Alagoas.
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OBJETIVOS

Relatar as experiências acadêmicas através do uso das linguagens
artísticas com facilitadores do processo de ensino-aprendizagem na
disciplina Fisioterapia Uroginecofuncional do Curso de graduação em
Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac.
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Em 2012 a disciplina de Fisioterapia Uroginecofuncional inseriu
uma atividade formativa, em cada unidade do semestre, que envolve
o recordatório da teoria e da prática através da elaboração de músicas,
poesias e teatro, onde os discentes, separados em grupo, devem elaboram
atividades artísticas e apresenta-las em sala de aula, com a finalidade de
partilha e complemento de conhecimento. Estas atividades tratam de
assuntos teóricos e práticos, correlacionando-os e inserindo-os num
contexto onde situações são criadas, problematizadas e resolvidas.
RESULTADOS

Ao longo de 5 anos estas atividades vêm acontecendo com a
participação em massa e ativa dos discentes da disciplina. São realizadas
sistematicamente a cada unidade, participando como um componente da
nota final.
CONCLUSÃO

Foi possível perceber que esta nova metodologia gerou melhora
no convívio entre discentes - docentes, fomentando a criatividade,
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contribuindo para a elaboração dos conteúdos acadêmicos e memorização
e melhorando a curva de aproveitamento da disciplina.
Palavras-chave: Linguagem. Aprendizagem. Educação superior.
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DISFUNÇÕES GENITAIS NA MULHER E A
REEDUCAÇÃO UROGINECOLÓGICA
Silvana Mara Rocha Sydney Montenegro¹, Sheila Íris Alexandre Da Silva²,
Juliana De Sousa Lima², Maria Jose Lopes Da Silva², Eleida Da Silva Valente²
Autora – Orientadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau, Fortaleza/CE;

1

² Co-autoras – graduandas do curso de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau, Fortaleza/CE

CONTEXTUALIZAÇÃO

O prolapso genital é condição comum e importante indicação de
cirurgia ginecológica nos dias atuais. Os órgãos pélvicos são sustentados
por ligamentos e músculos que possuem inserção na bacia, quando há um
enfraquecimento ou estiramento destes tecidos, pode ocorrer deslocamento
parcial ou permanente dos órgãos na direção do canal vaginal.
OBJETIVO

Trata-se de um levantamento bibliográfico, à cerca da importância dos
recursos fisioterapêuticos no pré e pós-cirúrgico de prolapso genital.
MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura com base nos seguintes bancos
de dados: biblioteca virtual Google Acadêmico, LILACS, Scientific
Electronic Library Online (SCIELO). Os artigos analisados totalizaram
10 estudos publicados entre os anos 2008 à 2016 sendo selecionado para
composição de resultados 7 artigos. Utilizaram-se os descritores para
pesquisa na língua portuguesa e inglesa: prolapso de órgãos pélvicos
tratamento conservador, prolapso genital, distopia, cistocele, assoalho
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pélvico, reabilitação, reeducação uroginecológica. Apenas artigos que
abordavam a intervenção fisioterapêutica e o fortalecimento do assoalho
pélvico foram inclusos.
RESULTADOS

Foram selecionados sete estudos, onde verificou-se o emprego
do fortalecimento do assoalho pélvico com parâmetros avaliativos
determinando por meio do POP-Q, uma classificação internacionalmente
conhecida e preconizada pela sociedade internacional de continência
(ICS). Foram apresentados os dados obtidos através da ficha de avaliação
e ficha de evolução coletadas à partir do tratamento fisioterapêutico. Os
fatores determinantes da evolução das pacientes foram o grau da contração
muscular do assoalho pélvico e o funcionamento visceral do sistema
urinário. Estes foram comprovados através de exame de ultrassonografia.
CONCLUSÃO

Concluiu-se através dessa revisão que as técnicas de reeducação
uroginecológicas e os recursos fisioterapêuticos no fortalecimento muscular
do assoalho pélvico colaborou para a melhoria do funcionamento das
vísceras envolvidas nos procedimentos cirúrgicos, como também a melhora
no trofismo muscular foram eficazes com resultados significativos.
Palavras Chaves: Prolapso de órgãos pélvicos, cistocele, assoalho
pélvico, reeducação uroginecológica, reabilitação.
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A FISIOTERAPIA NA REDESIGNAÇÃO
SEXUAL FEMININA: UMA PROPOSTA
INICIAL DE INTERVENÇÃO
Leonardo Perão¹, Francine Fischer Sgrott²
Acadêmico do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil – leonardo_
perao@hotmail.com
1

Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/
Brasil - fischersgrott@gmail.com
2

INTRODUÇÃO

A dicotomização do gênero baseada apenas no órgão sexual, não
deve ser a única variável a se analisar para a definição do gênero. Na raça
humana, o gênero de um indivíduo é o resultado da interação entre os
fatores biológicos, psicológicos e sociais. Os transexuais, como exemplo
desta interação, exteriorizam esta interpretação da feminilidade ou da
masculinidade, alterando cirurgicamente seus corpos a fim de apontarem
as variáveis na mesma direção. A redesignação sexual consiste em um
método cirúrgico no qual é realizada incisão longitudinal da raiz do pênis
até aproximadamente 2 cm da borda anal, retirada a uretra sondada, o
corpo esponjoso, corpos cavernosos e o tubo de pele peniana. Realiza-se à
separação dos corpos cavernosos, fazendo sua bipartição em dois ramos,
a ressecção longitudinal de parte dos dois ramos dos corpos cavernosos
e o fechamento de cada ramo individualmente. Faz-se separação do tubo
de pele e ressecção da glande peniana, orquiectomia bilateral com ligadura
alta dos funículos espermáticos. Em seguida, é realizada abertura do centro
tendíneo do períneo e confeccionado túnel entre o reto e a uretra com
dissecção bidigital alcançando o fundo de saco peritoneal, inversão do tubo
de pele peniano no túnel confeccionado com a área cruenta voltada para
fora e fixação do mesmo no fundo de saco peritoneal. Fixam-se os corpos
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cavernosos na extremidade inferior e nas laterais do vestíbulo, a fim de
estruturar os grandes lábios vaginais. Cobrem-se dos corpos cavernosos,
confeccionando as estruturas da vulva com pele escrotal. Procede-se à
exteriorização e fixação da uretra na borda superior do intróito vaginal.
Por fim, é introduzido um molde de espuma, envolto em preservativos
lubrificados, realizada cerclagem do intróito vaginal para fixação do molde.
OBJETIVO

A pesquisa teve como objetivo verificar a atuação da fisioterapia no
pós-operatório da cirurgia de redesignação sexual, com base nos artigos
publicados.
MÉTODOS

Foram realizadas pesquisas nas bases de consultas Lilacs; Bireme;
Scielo; Google Acadêmico. Na busca pelo tema utilizou-se as palavras
chaves: “cirurgia de redesignação sexual” concomitantemente ao termo
“fisioterapia”.
RESULTADOS

Não foram encontradas pesquisas voltadas à atuação da fisioterapia no
pós-operatório de redesignação sexual, somente artigos clínicos, relatos de
métodos cirúrgicos e acompanhamento no pós-cirúrgico que explanam a
importância da fisioterapia na atuação pós-cirúrgica, sem exemplicá-la.
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CONCLUSÃO

Baseado na análise dos métodos cirúrgicos pode-se elencar propostas
terapêuticas como utilização de estimulação elétrica e do biofeedback
visando a adequação da musculatura pélvica à sua nova inserção e a nova
função; uso dos dilatadores vaginais para manutenção do canal vaginal,
ressensibilização e adequação sensorial quanto à captação dos estímulos;
a possibilidade do uso de vacuoterapia clitoriana e estímulos vibráteis
para ressensibilização das estruturas modificadas além do incentivo a
cinesioterapia para promover um incremento funcional desta nova inserção
muscular. Porém mais estudo são necessários nesta área para firmar a
fisioterapia como uma proposta de intervenção a esta população.
Palavras-chaves: fisioterapia, redesignação sexual, transexualidade
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA
URINÁRIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE
VIDA DE IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO
DE CONVIVÊNCIA NAIR GURGACZ
Lizyana Viera1, Eliete Figueiredo2, Joana Bianchi2, Tanicler Piacéski
1. Docente, Centro Universitário FAG, Cascavel, Paraná, Brasil.
2. Discente, Centro Universitário FAG, Cascavel, Paraná, Brasil.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A expectativa de vida é um processo que vem aumentando com
o decorrer do tempo. No Brasil, é acompanhada por modificações no
perfil de saúde de sua população e predomínio de doenças crônicas, com
limitações funcionais, incapacidades, maiores gastos e desafios para o
sistema de saúde. A incontinência urinária é um dos problemas que mais
afeta a população de idosos. Embora não os coloque em risco, ela impacta
de forma negativa na qualidade de vida, com forte implicação funcional,
social e psicológica.
OBJETIVOS

Investigar a prevalência de incontinência urinária em idosos do centro
de convivência Nair Gurgacz do Centro Universitário Assis Gurgacz de
Cascavel - Paraná e avaliar o impacto sobre a sua qualidade de vida.
MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais e Métodos: Tratou-se de um estudo transversal, composto
por 70 idosos de ambos os sexos, do Centro de convivência Nair Gurgacz,
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Cascavel Paraná. Para a coleta de dados foi utilizado o International
Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF),
validado para a população brasileira. O questionário é composto de quatro
questões que avaliam a frequência, a gravidade e o impacto da IU, além de
um conjunto de oito itens de autodiagnóstico, relacionado às causas ou a
situações de IU, vivenciadas pelos pacientes. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa, mediante CAAE 56851716.2.0000.5219.
RESULTADOS

Dos 70 indivíduos entrevistados 54 eram do gênero feminino (77,1%)
e possuíam média de idade de 68,7 anos. Com relação à frequência com
que ocorria a perda urinária, 11,40% perdiam diversas vezes por dia e
5,70% o tempo todo. Quanto a quantidade de perda 18,6% relatou ser
pequena, 7,10% moderada e 8,60% grande. Sobre quando ocorre a perda
10% relatou ao tossir e espirrar e 8% ao realizar atividades físicas. Quanto
a interferência na vida diária, o score encontrado foi de 4,9, sendo que
zero significa sem interferência nas atividades de vida diária e 10 se traduz
em interferência máxima nessas atividades.
CONCLUSÃO

O estudo revelou uma maior prevalência de incontinência urinária
em idosos do gênero feminino em relação ao masculino. Em relação aos
motivos e quando os indivíduos possuem a incontinência, as mais citadas
pelos idosos foram ao tossir, espirar e ao praticar exercícios físicos. Na
interferência de vida diária os idosos relatam sentir impactos na qualidade
de vida, ou seja, acometendo algumas privações em suas atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Incontinência Urinária, Qualidade de
Vida.
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ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA
DO NERVO TIBIAL POSTERIOR NO
TRATAMENTO DA BEXIGA HIPERATIVA
Susan Christian Santos da Silva¹, Cataryna Costa de
Almeida¹, Carina dos Santos Fernandes¹
¹ Bacharel em Fisioterapia - Universidade Federal do Piauí, Parnaíba - Piauí.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A bexiga urinária hiperativa (BUH) é sugestiva de uma disfunção do
trato urinário inferior, que apresenta como sintomas a urgência-miccional,
associada ou não à incontinência, muitas vezes acompanhada de aumento
da frequência urinária e noctúria, além de afetar diretamente a qualidade
de vida (QV). Estima-se sua prevalência em 16% da população, de acordo
com dados epidemiológicos norte-americanos, sendo semelhante à
proporção de homens e mulheres afetados. A prevalência de incontinência
associada à urgência, porém, é maior entre as mulheres. A fisioterapia é
recomendada como primeira linha de tratamento para BUH, utilizandose de vários recursos como a cinesioterapia, cones vaginais, biofeedback
e eletroterapia. Esta última pode ser aplicada na região do períneo, do
sacro ou do nervo tibial posterior. O nervo tibial posterior (nervo misto)
projeta-se na mesma região sacral medular do centro sacral da micção e a
eletroestimulação dessa região gera a inibição da atividade vesical, por isso
o uso dessa técnica para o tratamento de BUH vem crescendo.
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OBJETIVOS

Demonstrar a intervenção fisioterapêutica com o uso de
eletroestimulação transcutânea do nervo tibial posterior na sintomatologia
da bexiga hiperativa.
MATERIAIS E MÉTODOS

Paciente do sexo feminino, 23 anos, nulípara e universitária.
Diagnosticada clinicamente com bexiga hiperativa (CID10 R32) e cinéticofuncionalmente com hiperatividade do detrusor (CIF b6201, s6102 d780)
e fraqueza da musculatura do assoalho pélvico MAP (CIF b730, s7402,
d999). Há 1 ano relata aumento da frequência urinária, sensação de bexiga
cheia e a quantidade de urina não condiz com o desejo. Na avaliação
foi relatado dificuldade para iniciar a micção, sensação de esvaziamento
incompleto, disúria, noctúria, gotejamento pós-miccional e urgência
miccional com perda uninária. Aplicou-se o King´s Health Questionnaire
(KHQ), um instrumento específico de avaliação da QV de pessoas com
incontinência urinária, antes e após o tratamento. A paciente foi orientada
a preencher o diário miccional (DM), instrumento de avaliação dos
sintomas do trato urinário inferior, desde o primeiro atendimento até o
último. Foram realizados 10 atendimentos no setor de uroginecologia do
Setor Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí – Campus
Ministro Reis Velloso, que consistiram em alongamentos de cadeia anterior,
posterior e lateral, aplicação de eletroestimulação transcutânea do nervo
tibial posterior (tempo 30 minutos, amplitude de pulso 200μs, frequência
10Hz) e cinesioterapia (agachamento, dissociação de cintura pélvica).
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RESULTADOS

Quanto aos sintomas urinários, pode-se observar através do diário
miccional uma diminuição na frequência urinária (1º dia: 14 vezes, 10º
dia: 9 vezes), e por meio da ficha de avaliação constatou-se a cessação
de disúria e a troca de proteção (de absorvente para protetor diário). Em
relação à QV houve melhora significativa em cinco de nove domínios do
KHQ: percepção geral da saúde (de 50 para 25), impacto da incontinência
urinária (de 66,66 para 33,33), limitações das atividades diárias e emoções
(de 16,66 para 0) e gravidade da incontinência e intensidade dos sintomas
(de 88,88 para 26,66).
CONCLUSÃO

A conduta proposta corrobora com a literatura sendo eficaz na melhora
dos sintomas da BUH e qualidade de vida de pacientes com essa disfunção.
Palavras-chave: Incontinência Urinária, Qualidade de Vida,
Eletroestimulação Nervosa Transcutânea, Nervo Tibial Posterior.
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ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DO
ASSOALHO PÉLVICO DE MULHERES
COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Susan Christian Santos da Silva¹, Cataryna Costa de Almeida¹,
George Coêlho dos Reis Júnior¹, Samara Sousa Vasconcelos
Gouveia², Guilherme Pertinni de Morais Gouveia²
¹ Bacharel em Fisioterapia - Universidade Federal do Piauí, Parnaíba – Piauí, Brasil
² Docente efetivo do curso de Fisioterapia – Universidade Federal do Piauí, Parnaíba – Piauí, Brasil

CONTEXTUALIZAÇÃO

As disfunções do Assoalho Pélvico (AP) são condições que não
ameaçam a vida, mas causam importante morbidade. A Incontinência
Urinária (IU) é considerada um distúrbio multifatorial do AP, ocasionando
perda de força e funcionalidade do mesmo. Sendo definida como toda e
qualquer perda involuntária de urina. Sua prevalência em adultas jovens vem
crescendo afetando aspectos físicos, sociais, ocupacionais e/ou sexuais.
Para início do tratamento, diagnóstico e prognóstico da IU, o AP pode ser
avaliado por meio da eletromiografia de superfície (EMGS). Esta é um
importante recurso não invasivo que avalia a ação da musculatura esquelética
por meio da atividade bioelétrica gerada pelas fibras musculares captada
por um eletrodo, que mensura a atividade de várias unidades motoras ao
mesmo tempo. A mensuração de unidades motoras ativas está diretamente
relacionada à força muscular, tornando válida a avaliação eletromiográfica.
OBJETIVO

Avaliar a atividade eletromiográfica dos músculos do assoalho pélvico
e do reto abdominal em adultas jovens incontinentes.
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MATERIAIS E MÉTO

Foram avaliadas na Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro
Reis Velloso, 14 mulheres com idade de 21 a 29 anos com diagnóstico de
IU, que realizaram um protocolo de avaliação com comando verbal para
análise eletromiográfica por meio de dois testes (um para fibra fásica e
outro para fibra tônica) em cada uma das duas posições propostas (decúbito
dorsal e ortostatismo). As participantes foram informadas da natureza e
proposta do estudo e todas assinaram o termo de consentimento livre
e esclarecido. Para registro eletromiográfico, foram utilizados quatro
eletrodos de superfície, autoadesivos e descartáveis (dois eletrodos sobre o
músculo elevador do ânus e dois sobre o músculo reto abdominal, ambos
do lado direito) e um eletrodo de referência (tornozelo direito, na região
de maléolo lateral), conectados ao equipamento EMG System do Brasil
Ltda., no qual os sinais foram captados em uma frequência de 1000Hz
com tratamento por meio de passa baixa e alta.
RESULTADOS

O estudo contou com mulheres com idade média de 24±2,39 anos, das
quais a maioria (85,7%) era sedentária, com IMC médio de 26,56 ±7,35,
sendo que 50% das avaliadas se encontrava na classificação de sobrepeso ou
obesidade. Todas eram sexualmente ativas, sendo que 85,7% referiram pouca
perda de urina. Quanto aos tipos de incontinência urinária apresentada,
50% tinha IU mista, 21,4% apresentava IU de urgência e, 28,6%, IU de
esforço. Os resultados eletromiográficos dos testes para fibras tônicas e
fásicas quando se comparam as duas posições, as contrações fásicas (rms
31,03) e tônicas (rms 30,44) na posição ortostática foram significativamente
superiores em relação ao decúbito dorsal (fásicas rms 20,08 e tônicas rms
17,59). Nos achados eletromiográficos não houve diferença significativa
da ação do reto abdominal concomitante à contração do MAP nas diversas
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posições avaliadas, como se observa no teste para fibra tônica, no qual rms
em decúbito dorsal é 46,53 (±7,25) e em ortostatismo 46,81 (±4,11) e,
para fibra fásica em decúbito dorsal 48,90 (±10,98) e ortostatismo 45,31
(±3,75).
CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que a atividade eletromiográfica dos
músculos do assoalho pélvico foi maior em ortostatismo e diminuiu na
posição de decúbito dorsal, discordando de outros achados literários.
Palavras-chave: Incontinência Urinária, Eletromiografia, Diafragma
da Pelve.
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EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO
TRANSCUTÂNEA DO NERVO TIBIAL
POSTERIOR NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Susan Christian Santos da Silva¹, Cataryna Costa de
Almeida¹, Carina dos Santos Fernandes¹
¹ Bacharel em Fisioterapia - Universidade Federal do Piauí, Parnaíba - Piauí.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Segundo a International Continence Society (ICS) e a International
Urogynecological Association (IUGA) a incontinência urinária é definida
como queixa de qualquer perda involuntária de urina. Essa perda urinária
é uma condição desconfortável e embaraçosa, de origem multifatorial e
levando a exclusão social, já que interfere na saúde física e mental das pessoas,
comprometendo assim, sua qualidade de vida. Uma das modalidades de
tratamento fisioterapêutico é a eletroestimulação, o estímulo elétrico é
capaz de aumentar a pressão intrauretral por meio da estimulação direta
dos nervos eferentes para a musculatura periuretral, restabelecendo as
conexões neuromusculares e melhorando a função da fibra muscular.
OBJETIVO

Revisar a literatura nacional a cerca do efeito da eletroestimulação
transcutânea do nervo tibial posterior no tratamento fisioterapêutico na
sintomatologia de incontinência urinária.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa teve um caráter de revisão de literatura. Foram feitas
análises descritivas de artigos científicos nacionais completos, publicados
em revistas indexadas em plataformas virtuais (BIREME, LILACS e
MEDLINE). A seleção ocorreu por meio dos seguintes descritores:
“incontinência urinária”, “eletroestimulação”, “nervo tibial” e em várias
combinações.
RESULTADOS

Há uma predominância do sexo feminino entre os pacientes que
apresentam essa doença, a idade varia já que pessoa de qualquer faixa
etária pode ser acometida. Os artigos mostraram um bom resultado
com essa forma terapêutica, devolvendo funcionalidade e qualidade de
vida. Conclusão: O uso da eletroestimulação transcutânea do nervo tibial
posterior apresenta um bom resultado, principalmente quando associado
à outra técnica fisioterapêutica como a cinesioterapia.
Palavras-chave: Incontinência urinária, Eletroestimulação, Nervo
tibial.
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PERFIL UROGINECOLÓGICO DE
ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA
Cataryna Costa de Almeida¹, Susan Christian Santos
da Silva¹, George Coêlho dos Reis Júnior¹
¹ Bacharel em Fisioterapia - Universidade Federal do Piauí, Parnaíba - Piauí.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência urinária (IU) é definida como toda e qualquer perda
de urina involuntária e possui três tipos mais comuns: incontinência
urinária de esforço (IUE), incontinência urinária de urgência (IUU) e
incontinência urinária mista (IUM). Doença geralmente encontrada
em idosas, atualmente está tendo altos índices em jovens adultas. Isto
acontece por conta das mudanças dos hábitos de vida, compostas pela má
alimentação, sedentarismo e falta de informação. A fraqueza da musculatura
do assoalho pélvico (MAP) por falta de atividade física, gestações e partos
está diretamente relacionada com a presença de IU.
OBJETIVO

Verificar a prevalência de incontinência urinária e caracterizar o perfil
uroginecológico de estudantes de Fisioterapia.
MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória de abordagem
quantitativa. O estudo foi realizado com 211 estudantes do curso de
Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro Reis
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Velloso. Para a realização da pesquisa foi montado um questionário
contendo dez questões de cunho epidemiológico e uroginecológico. As
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADO

Dentre as 211 estudantes entrevistadas, 5,21% possuíam outra
profissão, a média de idade foi 21,7 anos e 36,97% afirmaram já ter
apresentado algum tipo de perda involuntária de urina. Quanto ao tipo de
perda, obteve-se 47,43% de queixa de IUE, 35,9% de IUU e 16,67% de
IUM. O sedentarismo é característica de 80,57% e destas 40% indicaram
presença de IU. Doze mulheres (5,69%) já haviam passado por algum tipo
de parto, destas apenas 2 (16,67%) apresentavam queixa de perda urinária.
CONCLUSÃO

Conclui-se que existe prevalência significativa de queixa de IU em jovens
adultas e em discentes que não praticam atividade física. Além de mostrar
que em mulheres mais jovens o parto não influência significativamente na
presença de IU. Precisando-se de mais estudos desse assunto em adultas
jovens.
Palavras-chave: Fisioterapia, Incontinência Urinária, Atividade Física,
Gestação, Diafragma pélvico.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO SEXUAL
FEMININO EM MULHERES DE MEIA IDADE
Cataryna Costa de Almeida¹, Susan Christian Santos da Silva¹
¹ Bacharel em Fisioterapia - Universidade Federal do Piauí, Parnaíba – Piauí, Brasil

CONTEXTUALIZAÇÃO

A sexualidade é mais do que uma mera função biológica, é responsável
pela saúde, o bem-estar individual e a qualidade de vida nas relações
íntimas. A disfunção sexual feminina (DSF) é caracterizada como distúrbio
em qualquer uma das etapas da resposta sexual (desejo, excitação, platô,
orgasmo e resolução) ou dor associada à relação, podendo apresentar
consequências psicológicas associadas a essa quadro clinico.
OBJETIVO

Avaliar o desempenho sexual em mulheres de meia idade. Materiais e
Métodos: A amostra do estudo foi composta por 10 mulheres com idade
entre 40 e 59 anos. As voluntárias foram recrutadas por meio de abordagem
direta. A coleta de dados foi realizada por meio do preenchimento de uma
ficha contendo perguntas sobre a idade, atividade sexual e o questionário
Quociente Sexual - Versão Feminina (QS-F), que é um instrumento
composto por dez questões, que analisa a função sexual e pode auxiliar no
diagnóstico da DSF.
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RESULTADO

as participantes eram sexualmente ativas com idade média de 50,5
anos. Em relação à distribuição das respostas do QS-F, 30% das mulheres
costumam às vezes pensar espontaneamente em sexo, lembram-se de sexo
ou se imaginam fazendo sexo. Sobre às preliminares, 50% relataram que as
carícias, beijos, abraços e afagos a estimulam sempre a continuar a relação
sexual. Em relação à lubrificação, 40% das participantes referiram sempre
ficar lubrificada durante a relação sexual. Cinquenta por cento (50%)
referiram que à medida que a excitação do seu parceiro vai aumentando,
elas sempre se sentem mais estimuladas para o sexo. Quanto à penetração,
40% das mulheres referiram que sempre relaxam a vagina o suficiente para
facilitar a penetração do pênis. Com relação ao padrão de desempenho
sexual, na presente pesquisa, 30% das mulheres entrevistadas apresentaram
desempenho sexual de bom a excelente ou de desfavorável a regular.
CONCLUSÃO

A análise geral dos dados levantados nesse estudo comprovou que o
padrão de desempenho sexual é influenciado pelos sintomas do climatério
que aparecem em mulheres na meia-idade. Entretanto, foi detectado um
padrão de desempenho sexual favorável.
Palavras-chave:
Sexualidade.

Fisioterapia,
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FISIOTERAPIA NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
PÓS-PROSTATECTOMIA: RELATO DE CASO
Cataryna Costa de Almeida¹, Susan Christian Santos
da Silva¹, George Coêlho Dos Reis Júnior¹
¹ Bacharel em Fisioterapia - Universidade Federal do Piauí, Parnaíba - Piauí.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A prostatectomia radical é o método de escolha para o tratamento do
câncer de próstata localizado. Após a prostatectomia radical, a incontinência
urinária pode acontecer devido a lesões anatômicas decorrentes da cirurgia,
fazendo a junção ureterovesical menos favorável para a manutenção da
continência urinária, gerando assim uma pressão maior no esfíncter uretral
externo.
OBJETIVO

Relatar o efeito da fisioterapia como tratamento para incontinência
urinária pós-prostatectomia.
MATERIAIS E MÉTODOS

Paciente M.B.S 77 anos, masculino, pós-prostatectomia radical (3
meses), com queixas de perda de urina e disúria, chegando a usar cerca de
quatro forros por dia, com frequência urinária de 9 vezes ao dia e 4 vezes
durante a noite. Foram realizados 12 atendimentos fisioterapêuticos no
setor de Uroginecologia do Serviço Escola de Fisioterapia da Universidade
Federal do Piauí – Campus Ministro Reis Velloso, contendo orientações
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domiciliares e quanto aos hábitos miccionais, além de utilização de
diário miccional, propriocepção da musculatura do assoalho pélvico,
treino respiratório diafragmático, técnica de aspiração diafragmática,
fortalecimento do assoalho pélvico com cinesioterapia, eletroestimulação,
eletroacupuntura, dissociação de cintura pélvica, fortalecimento e
alongamento de musculatura acessória.
RESULTADOS

Com a utilização destas condutas, ao final de 12 atendimentos o
paciente obteve melhoria do quadro clínico chegando a usar, por vezes,
um forro por dia, com frequência miccional de 6 a 8 vezes ao dia e até duas
vezes durante a noite, além de não relatar mais dor durante a micção.
CONCLUSÃO

O estudo mostrou que a fisioterapia como recurso para tratamento
de incontinência urinária pós-prostatectomia é importante e eficaz,
corroborando com achados na literatura, melhorando a qualidade de vida
e os sintomas/quadro clínico.
Palavras-chave: Fisioterapia, Incontinência Urinária, Prostatectomia.

- 73 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

APLICAÇÃO DA ELETROTERAPIA NO NERVO
TIBIAL POSTERIOR E CINESIOTERAPIA
NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA
FECAL: ESTUDO PILOTO
Mariana Akiko Facchinato1, Débora Tacon da Costa1, Eliana
Nascimento1, Patricia Andrade Batista1, Clarice Tanaka1
Divisão de Fisioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São
Paulo, Brasil.

1

CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência fecal é definida como a incapacidade de manter a
continência resultando em perda involuntária de fezes sólidas/líquidas. Para
manutenção da continência é necessária integridade e bom funcionamento
muscular e esfincteriano, bom volume e consistência das fezes, trânsito
cólico, distensibilidade retal, sensibilidade e reflexos anorretais. Diversos
tratamentos conservadores e cirúrgicos são propostos para tal patologia,
entretanto a literatura é escassa.
OBJETIVOS

Investigar a eficácia da estimulação elétrica nervosa transcutânea e da
cinesioterapia no tratamento de incontinência fecal.
MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi submetido ao comitê de Ética nº 1.268.532 e após
aprovação, nove mulheres incontinentes fecais foram distribuídas em dois
grupos G1=5 e G2=4, sendo G1 grupo de intervenção com cinesioterapia
- 74 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

e o grupo G2 de intervenção com cinesioterapia e eletroestimulação do
nervo tibial posterior. Foi comparada antes e após o protocolo a qualidade
de vida através do Questionário de Qualidade de Vida(FIQL) e a severidade
da incontinência com o Índice de Wexner. Os dados foram tabulados e as
variáveis foram comparadas intragrupo, intergrupo e da amostra como
um todo.
RESULTADOS

A análise intragrupo e intergrupo da qualidade de vida foi
estatisticamente significante. Para o score da Escala wexner a comparação
intragrupo obteve uma diferença estatisticamente significativa, assim como
na análise da amostra total.
CONCLUSÃO

O estudo não foi capaz de mensurar o cerne significativo de uma ou
ambas as técnicas, tão pouco da sobreposição das duas devido ao número
amostral escasso, entretanto, individualmente manifestou elucidações
encorajadoras.
Palavras-chave:
Incontinência
Fecal;
Eletroestimulação Nervosa Transcutânea.

- 75 -

Exercício

Físico;

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

A HISTERECTOMIA TOTAL COM
OOFORECTOMIA BILATERAL COMPROMETE
O ORGASMO FEMININO?
Valéria Santos¹, Soany Cruz ², Erica Nunes³ , Cibele Câmara4
Graduanda da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará,
Brasil

1

Graduanda da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará,
Brasil.

2

Docente Msc do Curso de Fisioterapia da Universidade do Estado do Pará. Belém, Pará, Brasil.

3

Docente Dra. da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal do Pará. Belém, Pará,
Brasil

4

INTRODUÇÃO

A sexualidade é tida como um aspecto central da vida do ser humano
e as alterações na função sexual em mulheres submetidas à Histerectomia
total, vem sendo discutido amplamente na literatura, tendo em vista os
aspectos hormonais e psicológicos.
OBJETIVOS

Avaliar o índice do escore de osgasmo em mulheres submetidas a
histerectomia com ooforectomia bilateral.
MÉTODO

Participaram da pesquisa 160 mulheres voluntárias acima de 18 anos,
heterosexuais, que estivessem com parceiros sexuais, foram dispostas em
dois grupos: mulheres submetidas a histerectomia com ooforectomia
bilateral (Grupo HTA - n: 64); mulheres que não realizaram histerectomia e
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ooforectomia bilateral (Grupo Controle - n: 96). Após assinatura do TCLE
e aprovação do comitê de ética. Foi utilizado o questionário Female Sexual
Function Index (FSFI) para avaliar a função sexual das participantes, em
específico o escore do orgasmo. além de um questionário socioeconômico.
RESULTADOS

Do total de 160 participantes, 64 (40%) foram submetidas à cirurgia de
histerectomia com ooforectomia bilateral e 96 (60%) não foram. Em relação
ao escore do orgasmo alcançou 4,73 em mulheres não histerectomizadas
e 3,71 em mulheres que passaram pela cirurgia, o que demonstra que a
histerectomia apresenta efeito negativo sobre a orgasmo, F1,144 = 7,014,
p = 0,009. Conclusão: Os resultados mostraram que ter realizado a cirurgia
de histerectomia com ooforectomia bilateral reduz em 1,00 ponto o escore
do orgasmo, podendo comprometer a resposta sexual feminina.
Descritores: Histerectomia , sexualidade.
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EFICÁCIA DO MÉTODO PILATES NO
TRATAMENTO DE MULHERES COM
INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO.
Dayele Cruz da Silva¹, Taynara Fernanda Cardoso Barbosa², Kelley Cristina
Coelho³, Patrícia Nascimento Peres4, , Daniela Saldanha Wittig5
1,2

Acadêmicas do curso de graduação de Fisioterapia, da instituição UNICESUMAR - Maringá – Paraná/BR;

³Mestre em fisiologia do exercício pela UNIFESP, Docente da instituição de ensino UNICESUMAR, Maringá
– Paraná /BR;
Especialista em Fisioterapia cardiorespiratória pela UTP;Mestranda em Promoção da Saúde pela UNICESUMAR
e Docente da instituição de ensino da UNICESUMAR, Maringá-Paraná/BR;

4

Mestre em biomecânica do movimento humano pela UNICAMP, Docente da instituição de ensino
UNICESUMAR, Maringá-Paraná/BR.

5

RESUMO

A incontinência urinária é definida pela Sociedade Internacional de
Incontinência como perda involuntária de urina, trata-se de um problema
higiênico e social, trazendo impacto psicossocial e econômico na vida destas
mulheres, gerando conseqüentemente influências negativas. O estudo teve
como objetivo identificar a eficácia do Método Pilates como proposta
de tratamento fisioterapêutico para a Incontinência Urinária de Esforço
(IUE) feminina, melhorando a força do Músculo do Assoalho Pélvico
(MAP), da qualidade de vida e na perda de urina. Participaram do estudo 3
voluntárias com IUE, com idade de 35 a 80 anos. As pacientes foram triadas
na clínica de Fisioterapia da UNICESUMAR e foram avaliadas antes e
após o tratamento através dos seguintes instrumentos; avaliação funcional
do assoalho pélvico(AFA), pad test e perineomêtro, e também foi aplicado
o questionário Internacional consultation on incontinence questionnaire/
Short Form (ICIQ-SF) para avaliação da qualidade de vida. Na seqüência as
voluntárias foram submetidas a 10 sessões de tratamento fisioterapêutico
utilizando o Método Pilates, com duração de 40 minutos. A média dos
- 78 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

resultados da avaliação inicial do periniomêtro: 4,8, AFA: 2,3 pad-test: 5 e
ICIQ-SF:11. Após as 10 sessões do tratamento fisioterapêutico usando o
Método Pilates a média dos resultados da avaliação final do periniomêtro:
48,8; AFA: 4,6 ; pad-test: 1 e ICIQ-SF: 6,6.
Desta forma podemos concluir que o Método Pilates é eficaz para
tratamento da IUE, e também na melhora da qualidade de vidas destas
mulheres. A limitação encontrada nesta pesquisa foi o número de voluntárias,
que resultou em um “n” baixo. A pesquisa continua em andamento para
alcançarmos um “n” maior, mas mesmo assim já foi possível verificar
que o Método Pilates é eficaz, através dos resultados obtidos com as três
voluntárias.
Palavras-chaves: Assoalho Pélvico, Cinesioterapia; Fisioterapia
uroginecológica; Incontinência urinária de estresse, Qualidade de vida.
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TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO
NA DISFUNÇAO SEXUAL
Kelley Cristina Coelho1; Siméia Gaspar Palácio2; Beatriz Tomé Deo
Silva3; Dayele Cruz da Silva4; Rafaela Hipólito Nogueira5
¹Mestre em fisiologia do exercício pela UNIFESP, Docente da instituição de ensino UNICESUMAR,Maringá
– Paraná, Maringá- Paraná/BR;
²Doutora em ciência médica pela faculdade de medicina da USP, docente da instituição de ensino UNICESUMAR,
Maringá- Paraná/BR;
3,4,5

Acadêmicas do curso de graduação de Fisioterapia da UNICESUMAR, Maringá-Paraná/ BR.

RESUMO

As disfunções sexuais são caracterizadas como o comprometimento do
desempenho sexual tanto em homens quanto nas mulheres interferindo em
qualidade de vida física e mental. Anomalias como dispareunia, vaginismo,
ejaculação precoce e transtorno erétil podem ser tratados com técnicas
envolvendo a fisioterapia uroginecologica. O presente estudo de caso teve
como objetivo minimizar e reverter o quadro, melhorar a disfunção sexual
e a qualidade de vida dos pacientes com disfunção sexual. Foram incluídos
no estudo 2 indivíduos com idade variando de 75 a 77 anos com disfunção
sexual, sendo um do sexo feminino e outro do sexo masculino. Foram
excluídos pacientes neurológicos e com deficiência mental. Os participantes
foram triados na clínica de fisioterapia da Unicesumar e foram avaliados
através dos seguintes instrumentos: Questionário do desempenho sexual
(QS-F) direcionado para o sexo feminino e Questionário do desempenho
sexual (QS-M) direcionado para o sexo masculino e questionário de
qualidade de vida (SF-36) para ambos os sexos. Na sequência os mesmos
foram submetidos a 8 sessões de tratamento fisioterapêutico de 45
minutos, duas vezes por semana utilizando a cinesioterapia com exercícios
de Kegel. Com o tratamento fisioterapêutico a paciente do sexo feminino
melhorou 40% no desempenho sexual, 5%capacidade funcional e 22%
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o nível de dor. Enquanto o paciente do sexo masculino melhorou 73%
no desempenho sexual, 10% na capacidade funcional, 50% nos aspectos
físicos e 15% na vitalidade. Dessa forma, pode-se concluir que houve
.melhora na disfunção sexual e qualidade de vida nos indivíduos tratados
com o tratamento fisioterapêutico
Palavras chave: Disfunção sexual, Fisioterapia.
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A PERCEPÇÃO MASCULINA SOBRE AS DISFUNÇÕES
SEXUAIS FEMININAS: UM ESTUDO REALIZADO
EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO – RO
Paula Marra, Camila Patriota1
Uniron Unidade III, Porto Velho, Rondônia, Brasil

RESUMO

Estudos vêm relatando que as mulheres apresentam maiores
possibilidades de desenvolver alguma disfunção de origem sexual em
comparação aos homens devido à criação comportamental da sociedade.
O conhecimento acerca das disfunções é fundamental para que se instaure
uma vida sexual saudável entre os casais. Quase 51% das mulheres brasileiras
apresentam alguma disfunção sexual, sendo o vaginismo, a dispareunia e a
anorgasmia as disfunções sexuais femininas mais diagnosticadas. Pouco mais
de 32% dessas mulheres não procura ajuda especializada. O fisioterapeuta
vem sendo abordado na literatura compondo a equipe multidisciplinar,
trazendo resultados positivos no tratamento conservador. Este artigo
teve como objetivo principal entender a visão masculina das disfunções
sexuais femininas, saber se o homem consegue identificar na sua parceira
a disfunção bem como mostrar pra esse gênero que ele pode encaminhar
suas parceiras a procurar ajuda. Trata-se de um estudo transversal qualiquantitativo realizado em uma instituição de ensino superior. Incluiu-se
no estudo homens com idade mínima de 18 anos de idade, de orientação
heterossexual e com um relacionamento estável de no mínimo um ano.
Foram aplicados durante um mês dois questionários. O primeiro tratavase de perguntas voltadas para a percepção masculina sobre as disfunções
sexuais femininas. Já o segundo questionário objetivou verificar qual
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o nível de conhecimento desses indivíduos com relação à atuação da
fisioterapia uroginecológica e do papel exercido pelo fisioterapeuta. Mais
de 90% dos participantes afirmaram que se consideram importantes
ao ver possibilidades de ajudar suas parceiras no tratamento de uma
disfunção sexual. 60% dos entrevistados respondeu não ter conhecimento
da inserção da fisioterapia como parte da equipe multidisciplinar e mais
de 80% se contradizem ao responderem que acham que o fisioterapeuta
é um membro importante para a equipe. Observa-se então que o público
masculino, através de sua nova percepção da vida sexual a dois, pode sim
encaminhar suas parceiras caso apresente alguma disfunção sexual, para
um acompanhamento fisioterapêutico em uroginecologia já que esse tipo
de tratamento conservador vem demonstrando melhoras na vida sexual
das pacientes. Desta forma percebeu-se a importância de ter realizado esse
estudo com o público masculino, uma vez que expondo as informações a
respeito das disfunções sexuais femininas e dos tratamentos conservadores
como a fisioterapia, isto pode incentivá-los a estimular suas parceiras na
busca por ajuda e até mesmo contribuir com a divulgação e valorização do
profissional atuante nesta área ainda desconhecida.
Palavras-chave: Fisioterapia, vaginismo, dispareunia e gênero.
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PREVALÊNCIA DE DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA
E VARIÁVEIS CLÍNICAS ASSOCIADAS À DISFUNÇÃO
SEXUAL FEMININA E DISFUNÇÃO ERÉTIL
EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS
Gislaine Bonete da Cruz¹, Carlos Henrique Perereira², Cibele
Terezinha Dias Ribeiro³, Fernando Augusto Lavezzo Dias4
1,2- Mestrandos em Fisiologia pelo Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Curitiba-PR, Brasil
3 Doutoranda em Fisiologia pelo Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Curitiba-PR, Brasil
4 Professor do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba-PR, Brasil

CONTEXTUALIZAÇÃO

Algumas das comorbidades frequentemente encontradas no paciente
com Diabetes Mellitus são a disfunção sexual e a doença arterial periférica
(DAP). Essas alterações são consequências, principalmente, dos prejuízos
que a hiperglicemia causa em tecidos neurais e endoteliais. A prevalência
de DAP entre indivíduos diabéticos não está bem definida no Brasil. Além
disso, estudos inferem que a disfunção erétil pode ser um preditor de DAP,
porém não há estudos que correlacionem a DAP com a disfunção sexual
feminina.
OBJETIVO

Avaliar a prevalência de Doença Arterial Periférica e fatores de risco
associados com a Disfunção Sexual Feminina e Disfunção Erétil em
pacientes diabéticos atendidos em um Hospital Universitário de referência.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Foram coletados dados bioquímicos, como Hemoglobina Glicada
(HbA1c), Colesterol Total, HDL e LDL. A DAP foi avaliada pelo teste
do Índice Tornozelo-braquial (ITB) e para avaliação de claudicação foi
aplicado o questionário de Edimburgo. A Disfunção Sexual Feminina foi
avaliada através do questionário Índice de Função Sexual Feminina (IFSF)
e a Disfunção Erétil pelo Índice Internacional de Função Erétil (IIFE).
RESULTADOS

Foram coletados dados de 70 pacientes, sendo 80% mulheres (n=56).
A média de idade entre as mulheres foi de 55,8 ± 9,7 anos, com um IMC
de 30,2 ± 5,18, e entre os homens 57,9 ± 7,7 anos e IMC de 28,9± 4,94.
A média de HbA1c foi de 8,46±1,79. A prevalência de DAP foi de 8,7%
e apenas mulheres apresentaram essa condição. Dentre os pacientes com
DAP, apenas 16,7% apresentaram sintoma de claudicação. Para avaliação
da presença de disfunção sexual feminina foi considerado valores abaixo do
menor quartil da pontuação final do IFSF (< 21,6). Do total de mulheres,
42,9% não mantiveram relações sexuais no último mês e 25% apresentou
disfunção sexual. Foi obtida correlação fraca, mas significativa, entre a
pontuação final do IFSF e IMC (Spearman rho= -0,34; p=0,05) e HbA1c
(Spearman rho= - 0,37; p=0,04). Entre os homens, 57,1% apresentaram
disfunção erétil. Há uma correlação mais forte e significativa entre a
pontuação do domínio de função erétil do IIFE e HbA1c (Pearson= -0,63;
p= 0,01), comparando-se com as mulheres. Não foi encontrada correlação
significativa entre disfunção sexual feminina ou masculina e presença de
DAP.
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CONCLUSÃO

Os dados preliminares deste estudo clínico demonstraram que a
prevalência de DAP pode ser maior em mulheres diabéticas, porém, parece
não haver correlação entre DAP e disfunção sexual feminina. Contudo,
maiores níveis de HbA1c parecem influenciar de forma negativa a função
sexual, tanto em homens quanto em mulheres.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Doença Arterial Periférica, Disfunção
sexual fisiológica, Disfunção Erétil.
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A FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO
DA VULVODÍNIA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Gustavo Fernando Sutter Latorre1, Caroline Campello Manfredini2, Priscila Saboia
Demeterco3, Viviane Maria Nou Falcão Barreto4, Erica Feio Carneiro Nunes4
Fisioterapeuta Pélvico, Mestre em Fisioterapia. Portal Perineo.net, Florianópolis, SC, Brasil.
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Pós graduanda em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar, Guarapuava, PR, Brasil.

2

Pós graduanda em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar, Brasília, DF, Brasil.

3

Pós graduanda em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar, Curitiba, PR, Brasil.

4

Docente Msc da Universidade do Estado do Pará, Mestre em Ciências da Motricidade Humana, Belém –PA

5

PANORAMA

A vulvodínia localizada provocada (VLP) é um tipo de dor crônica
limitante e de interesse clínico, cuja etiologia ainda é obscura e para a qual
parece não haver consenso a respeito da terapêutica.
OBJETIVO

Descrever o papel da fisioterapia pélvica no tratamento da VLP.
MÉTODOS

Revisão sistemática das bases de dados Pubmed, LILIACS, PEDro e
Scielo a partir das palavras-chave vulvodínia, vestibulodínia e dor vulvar,
bem como suas variáveis em inglês, em busca de ensaios clínicos que
tratassem de técnicas fisioterapêuticas para este fim. Incluídos ensaios
clínicos, excluídos os que tratassem de estudos em homens ou cobaias,
os que versaram unicamente de tratamento cirúrgico ou medicamentoso.
Todos foram analisados e qualificados pelos graus de evidência da AMB.
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RESULTADOS

Num total de 14 artigos, três foram estudos de caso, cinco ensaios
randomizados controlados e os demais estudos observacionais. Foram
descritos tratamentos por eletroestimulação, terapia comportamental
e fisioterapia pélvica focada nos exercícios do assoalho pélvico,
particularmente de propriocepção e coordenação motora visando a
recuperação da capacidade ativa de relaxamento. Houve forte evidência
suportando a eficácia da fisioterapia pélvica no alívio do quadro clínico da
VLP. Não houve consenso a respeito de qual técnica, dentro do arsenal
fisioterapêutico, seja a mais eficiente para estas pacientes
CONCLUSÃO

A fisioterapia pélvica é segura e eficiente no tratamento da VLP, e
deve encabeçar o algoritmo terapêutico deste tipo de paciente
.
Palavras-chaves: dor crônica, vulvodínia, fisioterapia.
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FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO EM
PRATICANTES DE PILATES E CONTROLES
Gustavo Fernando Sutter Latorre1, Patricia Helen Pigatto2, Caroline Costa
Oliveira Da Silva2, Margarete Pinto Miranda2, Erica Feio Carneiro Nunes3
Fisioterapeuta Pélvico, mestre em fisioterapia, Portal Perineo.net, Florianópolis, SC, Brasil

1

Fisioterapeuta Pélvica, pós-graduada pela Faculdade Inspirar, Curitiba, PR, Brasil.

2

Docente Msc da Universidade do Estado do Pará. Belém, Pa, Brasil.

3

PANORAMA

O método Pilates é uma estratégia de condicionamento físico cada
vez mais popular, objetivando mobilizar ativamente o corpo de maneira
global. Há indícios de que sua prática possa modificar a função do assoalho
pélvico, mas não há suficiente evidência a este respeito.
OBJETIVO

Investigar a correlação entre a prática do Pilates e a força muscular do
assoalho pélvico.
MÉTODOS

Estudo transversal comparando a força muscular do assoalho pélvico
por meio da escala da ICS em uma amostra de mulheres praticantes de
Pilates há mais de seis meses e em outra amostra de mulheres que não
praticavam a atividade.
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RESULTADOS

Das 41 mulheres que responderam ao estudo 12 praticavam Pilates e
29 não, o grupo Pilates foi em média dez anos mais jovem. Os graus de
força muscular do assoalho pélvico do grupo Pilates foram superiores aos
do grupo controle (p = 0,0001).
CONCLUSÃO

Apesar do pequeno número amostral e do viés etário das amostras,
é possível que o Pilates favoreça a boa função do assoalho pélvico em
mulheres. Não está claro se é o Pilates ou qualquer outra forma de atividade
física a responsável pelo efeito, sendo necessários maiores estudos. Uma em
cada dez mulheres é incapaz de contrair o assoalho pélvico sob comando
verbal, sendo grupo de risco para disfunções locais em atividade física em
geral, exigindo fisioterapia pélvica específica.
Palavras-chave: Fisioterapia. Assoalho pélvico. Método Pilates. Força
muscular.
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LIGAÇÃO DO ÍNDICE DE FUNÇÃO SEXUAL
COM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL
DE FUNCIONALIDADE INCAPACIDADE
E SAÚDE PARA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO
SEXUAL DE UNIVERSITÁRIAS
Iliana Griggi Moreira Regis da Silva1, Miguel Santos Coelho
Neto2, Cibele Nazaré Camara Rodrigues3, Gustavo Fernando
Sutter Latorre4, Érica Feio Carneiro Nunes5.
Pós-graduanda no curso de Fisioterapia Pélvica pela Faculdade Inspirar de Belém do Pará;
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Fisioterapeuta Pélvico, mestre em fisioterapia, Portal Perineo.net, Florianópolis, SC, Brasil

3

Professora Dra da Universidade do Federal do Pará. Belém, Pa, Brasil

4

Professora Msc. Faculdade Inspirar de Belém do Pará, Universidade do estado do Pará e Universidade da
Amazônia.

5

RESUMO

Com os avanços existentes na sociedade e nas relações com o sexo
oposto, foram criadas portas que possibilitaram abordar a temática que
envolve a sexualidade feminina, pois o desenvolvimento deste tema
proporciona a estabilidade emocional e a qualidade de vida da mulher.
Existem inúmeros fatores que impossibilitam a exposição da sexualidade
das mulheres que pode ser desde o tabu relacionado à exposição de sua
opção ou vida sexual à falta de dialogo com seus pais, ginecologistas,
psicólogos e outros. Este buscará mostrar por meio de revisão de literatura
os dilemas enfrentados pelas mulheres no que tange sua sexualidade e o
dialogo existente com relação a ela, além de abordar a importância da
fisioterapia por meio de exercícios pélvicos no desenvolvimento e melhora
da vida sexual da mulher, além deste estudo ser desenvolvido com base
na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
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(CIF), onde os componentes deste protocolo possuem qualificadores que
classificam de forma positiva ou negativa as funções que tenham relação
com as atividades sexuais, pois a CIF é baseada em uma abordagem
biopsicossocial que incorpora os componentes da saúde nos níveis
corporais e sociais.
Palavras-chave: Mulheres. Disfunção sexual. Função.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO
PÓS-OPERATÓRIO DE PROSTATECTOMIA
RADICAL - ESTUDO DE CASO
Janmily Da Silva Oliveira¹, Thayná Bernardes Sousa², Gustavo Fernando Sutter
Latorre3, Cibele Nazaré Camara Rodrigues4, Erica Feio Carneiro Nunes5
Graduanda do curso de Fisioterapia na Universidade da Amazônia. Belém, Pa, Brasil
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Graduanda do curso de Fisioterapia na Universidade da Amazônia. Belém, Pa, Brasil
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3

Professora Dra da Universidade do Federal do Pará. Belém, Pa, Brasil

4

Professora Msc da Universidade do Estado do Pará. Belém, Pa, Brasil

5

OBJETIVO

Analisar os efeitos da eletroestimulação e exercícios do assoalho
pélvico no tratamento da incontinência urinaria no pós-operatório de
prostatectomia radical.
METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso, aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa da Universidade da Amazônia, realizado na clínica escola da
UNAMA – Fisioclinica, utilizando os exercícios do assoalho pélvico e a
eletroterapia para tratamento de incontinência urinaria(IU) em um homem
que foi submetido a prostatectomia radical, no período de março a abril de
2016, totalizando 10 sessões.
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RESULTADOS

Houve um aumento de força dos músculos do assoalho pélvico,
seguido por uma diminuição da severidade da incontinência urinaria do
voluntário, ocasionando uma melhora da qualidade de vida.
CONCLUSÃO

Os achados do presente estudo mostraram a exercícios do assoalho
pélvico e a eletroestimulação como um método eficaz na redução dos
sintomas urinário, com consequente melhoria da qualidade de vida.
Palavras-chave: Prostatectomia, Incontinência urinária, Fisioterapia
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OCORRÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E
FUNÇÃO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO
EM ATLETAS AMADORAS: UMA SÉRIE DE CASOS
Bruna de Souza Paganini1, Franciele da Silva Pereira1, Karoline Sousa
Scarabelot1, Maiara Gonçalves1, Janeisa Franck Virtuoso1
Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, Santa Catarina, Brasil.

1

CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência urinária (IU) é vista como um problema que afeta
mulheres idosas e multíparas, contudo, estudos recentes relatam que a
perda involuntária de urina também afeta atletas, jovens e nulíparas. Há
controvérsias sobre o papel da atividade física na IU.
OBJETIVO

Analisar a ocorrência de incontinência urinária em atletas amadoras na
região de Araranguá.
MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo exploratório do tipo transversal analítico cuja amostra foi
composta por 15 atletas amadoras do município de Araranguá – SC. Foram
incluídas no estudo mulheres nulíparas, de 18 a 34 anos, que realizavam
esportes de forma amadora. Foi aplicado o International Consultation on
Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) para verificar a ocorrência
de IU no dia a dia, assim como a presença de perda urinária durante a
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prática esportiva. Utilizou-se estatística descritiva e inferencial, com nível
de significância de 5%.
RESULTADOS

Na avaliação por meio do ICIQ-SF, 46,7% (n=7) das participantes
autorrelataram serem incontinentes durante o dia a dia e durante a prática
esportiva 6,7% (n=1). Essa diferença e proporções foi considerada
significativa (p=0,04) demonstrando que, embora sejam sintomáticas no
dia a dia, durante a prática esportiva não ocorrem perdas urinárias.
CONCLUSÃO

Demostramos que apesar de possuírem sintomas durante o dia a dia,
não ocorre perdas urinárias durante a prática esportiva de forma amadora.
Palavras-chave: Incontinência urinária; Mulheres; Atletas; Fator de
risco.
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EFETIVIDADE DOS EXERCÍCIOS PERINEAIS SOBRE
FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO,
INCONTINÊNCIA URINARIA, E QUALIDADE DE
VIDA EM MULHERES ENTRE 40 E 65 ANOS.
Danielle Rodrigues Evangelista1, Liamara Cavalcante de Assis2,
Marcelo Hiroshi Tutia3, Nathalia Manfio Marroni4.
Faculdade Inspirar, Curitiba-PR, Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil.

1

Universidade Paulista- UNIP, Assis -SP, Brasil.

2

Faculdade de Tecnologia de São Paulo- FATEC, Ourinhos-SP, Brasil.

3

Universidade Paulista- UNIP, Assis- SP, Brasil.

4

CONTEXTUALIZAÇÃO

O processo de envelhecimento deteriora os músculos do assoalho
pélvico, que desempenham importante papel sobre a incontinência urinária,
e qualidade de vida nas mulheres.
OBJETIVO

O objetivo do estudo foi analisar a efetividade dos exercícios perineais
sobre a pressão muscular do assoalho pélvico, incontinência urinária, e
qualidade de vida em mulheres entre 40 e 65 anos.
MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram do estudo 11 mulheres, entre 40 e 65 anos de idade,
todas as mulheres selecionadas foram avaliadas por perineometria, teste
bidigital, e responderam os questionários autoaplicáveis de qualidade
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de vida (QV) , KHQ-SF (King´s Health Questionnaire), ICIQ- SF
(International Consultation on Incontinence Questionnaire- Short Form),
e diário miccional, pré e pós intervenção. As voluntárias foram submetidas
aos exercícios perineais, realizados nas posições: deitada, sentada, em pé,
de cócoras e de gato, com frequência de uma vez por semana, durante
três meses consecutivos. Os resultados foram discutidos utilizando o
teste não paramétrico Wilcoxon para os dados pareados, com um nível de
significância de 5%.
RESULTADOS

As 11 participantes apresentaram idade média de 52 anos (52,5 ±
6,5), destas, 81% eram casadas, 72% estavam na menopausa, e somente
1 das participantes não apresentava vida sexual ativa. Quanto ao nível de
escolaridade, 63% das participantes obtinham ensino médio completo, e
somente 36% obtinham nível superior completo. Dentre as participantes,
36% eram Uníparas e o tipo de parto mais comum entre elas, foi o
abdominal, totalizando 70% dos partos. Com relação a pressão muscular
do assoalho pélvico constatada pelo teste bidigital, classificados de acordo
com a escala modificada de Oxford, os graus de pressão na avaliação pré
intervenção se concentravam entre grau 1 (45%) e grau 2 (54%), e após
a aplicação do protocolo fisioterapêutico, os graus apresentados pelas
participantes se concentraram entre grau 2 (0,09%), grau 3 (36%), grau 4
(45%), e grau 5 (0,09%), mostrando assim melhora significativa no grau de
pressão muscular após a aplicação do protocolo fisioterapêutico. O tempo
em segundos sustentados durante a pressão muscular do assoalho pélvico,
mostrou-se significativamente aumentados após a aplicação do protocolo,
sendo mantida por 4” pré intervenção e por 11” pós intervenção. Na
perineometria, as participantes também apresentaram aumento significativo
da pressão muscular do assoalho pélvico após a intervenção, passando de
11,9 mmHg para 19,45 mmHg (fibras rápidas), e de 7,91 mmHg para 13,82
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mmHg (fibras lentas). Quanto a qualidade de vida, observou-se melhora
significativa tanto pelo questionário KHQ, quanto pelo ICIQ-SF. No
questionário KHQ-SF as participantes apresentaram melhora significativa
nos domínios: percepção geral da saúde, limitações nas atividades diárias, e
nas medidas de gravidade de IU, além de melhoras significativas nas queixas
do trato urinário inferior. No questionário de qualidade de vida ICIQSF podemos verificar uma diminuição dos escores após a intervenção,
indicando melhora estatisticamente significativa na qualidade de vida das
participantes, que passou de 13,18 (Grave), para 5,90 (Moderado). Pôde-se
verificar também, diminuição significativa da quantidade de momentos em
que ocorre incontinência urinária.
CONCLUSÃO

Conclui-se que os exercícios perineais aumenta a pressão muscular
do assoalho pélvico, diminui a ocorrência de incontinência urinária,
melhorando significativamente a qualidade de vida.
Palavras-chave: Incontinência Urinária, Fisioterapia, Qualidade de
vida.

- 99 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

EFETIVIDADE DOS EXERCÍCIOS PERINEAIS SOBRE
FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO, E
SEXUALIDADE EM MULHERES DE MEIA IDADE.
Danielle Rodrigues Evangelista1, Liamara Cavalcante de Assis2,
Marcelo Hiroshi Tutia3, Nathalia Manfio Marroni4.
Faculdade Inspirar, Curitiba-PR, Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil.
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Universidade Paulista - UNIP, Assis -SP, Brasil.

2

Faculdade de Tecnologia de São Paulo- FATEC, Ourinhos-SP, Brasil.

3

Universidade Paulista- UNIP, Assis- SP, Brasil.

4

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os músculos do assoalho pélvico desempenham um importante
papel na função sexual feminina, e é fato que quando há uma debilidade
do funcionamento destes, a hipotonicidade e o desuso podem influenciar
na função sexual feminina.
OBJETIVO

O objetivo do estudo foi analisar a efetividade dos exercícios perineais
sobre a pressão muscular do assoalho pélvico, e na função sexual de
mulheres de meia idade.
MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram do estudo 11 mulheres, entre 40 e 65 anos de idade,
todas as mulheres selecionadas foram avaliadas por perineometria, e teste
bidigital e responderam o questionário autoaplicável de satisfação sexual
feminina QS-F (Quociente Sexual-Versão Feminina), pré e pós intervenção.
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As voluntárias foram submetidas aos exercícios perineais, realizados nas
posições: deitada, sentada, em pé, de cócoras e de gato, com frequência
de uma vez por semana, durante três meses consecutivos. Os resultados
foram discutidos utilizando o teste não paramétrico Wilcoxon para os
dados pareados, com um nível de significância de 5%.
RESULTADOS

As 11 participantes apresentaram idade média de 52 anos (52,5 ±
6,5), destas, 81% eram casadas, 72% estavam na menopausa e apenas
uma não apresentava vida sexual ativa. Dentre as participantes, 36%
eram Uníparas e o tipo de parto mais comum entre elas, foi o abdominal,
totalizando 70% dos partos. Na avaliação realizada pela perineometria, as
participantes apresentaram aumento significativo da pressão muscular do
assoalho pélvico após a intervenção, passando de 11,9 mmHg para 19,45
mmHg (fibras rápidas), e de 7,91 mmHg para 13,82 mmHg (fibras lentas).
Com tudo, também observou-se uma melhora da satisfação sexual das
participantes, constatada pelo questionário autoaplicável Quociente SexualVersão Feminina (QS-F), após a aplicação do protocolo fisioterapêutico,
passando de um padrão de desempenho sexual com média dos escores de
54,90± 23,97, (42- 60 pontos: desfavorável a regular) para média 62,36±
23,38, (62- 80 pontos: regular a bom), porém esta diferença não se mostra
estatisticamente significativa.
CONCLUSÃO

Conclui-se que os exercícios perineais aumenta a pressão muscular do
assoalho pélvico significativamente, contudo, a melhora apresentada no
padrão de satisfação sexual não foi estatisticamente significativa.
Palavras-chave: Sexualidade, Fisioterapia, Diafragma da pelve.
- 101 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

IMPACTO DOS EXERCÍCIOS PERINEIAS
SOBRE FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO
PÉLVICO EM MULHERES INCONTINENTES
Danielle Rodrigues Evangelista1, Liamara Cavalcante de Assis2,
Marcelo Hiroshi Tutia3, Nathalia Manfio Marroni4.
Faculdade Inspirar, Curitiba-PR, Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil.
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3
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4

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os músculos do assoalho pélvico (MAP) têm como uma das principais
funções, o auxílio no suporte dos órgãos pélvicos, manutenção da continência
urinária e fecal e ainda um importante papel na sexualidade feminina. Neste
contexto, o aumento da idade, responsável pelo envelhecimento natural
das fibras musculares, diminui a capacidade dos MAP de contribuir de
maneira efetiva para o processo de continência.
OBJETIVO

O objetivo do estudo foi analisar o impacto dos exercícios perineais
sobre a função muscular do assoalho pélvico em mulheres incontinentes.
MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram do estudo 11 mulheres incontinentes, com idade entre 40 e
65 anos, todas as mulheres selecionadas foram avaliadas por perineometria
e teste bidigital, pré e pós intervenção. A presença e os tipos de incontinência
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urinaria (IU) foi descrita de acordo com a definição da sociedade
internacional da continência, como qualquer perda involuntária de urina
em quantidade ou frequência suficiente para causar um problema social
ou higiênico, podendo ser classificada em IU de esforço, IU de urgência,
ou IU mista. As voluntárias foram submetidas aos exercícios perineais,
realizados nas posições: deitada, sentada, em pé, de cócoras e de gato, com
frequência de uma vez por semana, durante três meses consecutivos. Os
resultados foram discutidos utilizando o teste não paramétrico Wilcoxon
para os dados pareados, com um nível de significância de 5%.
RESULTADOS

As 11 participantes apresentaram idade média de 52 anos (52,5 ± 6,5),
destas, 81% eram casadas, 72% estavam na menopausa, e somente 1 das
participantes não apresentava vida sexual ativa. Dentre as participantes, 36%
eram Uníparas e o tipo de parto mais comum entre elas, foi o abdominal,
totalizando 70% dos partos. Com relação a pressão muscular do assoalho
pélvico constatada pelo teste bidigital, classificados de acordo com a escala
modificada de Oxford, os graus de pressão na avaliação pré intervenção
se concentravam entre grau 1 (45%) e grau 2 (54%), e após a aplicação
do protocolo fisioterapêutico, os graus apresentados pelas participantes
se concentraram entre grau 3 (36%) e grau 4 (45%), mostrando assim
melhora significativa no grau de pressão muscular após a aplicação do
protocolo fisioterapêutico. O tempo em segundos sustentados durante
a pressão muscular do assoalho pélvico, mostrou-se significativamente
aumentados após a aplicação do protocolo, sendo mantida por 4” pré
intervenção e por 11” pós intervenção. Na perineometria, as participantes
também apresentaram aumento significativo da pressão muscular do
assoalho pélvico após a intervenção, passando de 11,9 mmHg para 19,45
mmHg (fibras rápidas), e de 7,91 mmHg para 13,82 mmHg (fibras lentas).

- 103 -

REVISTA INSPIRAR
movimento & saúde

Suplemento 4 | Edição 38 | Volume 9
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2017

CONCLUSÃO

Conclui-se que os exercícios perineais aumenta significativamente a
pressão muscular do assoalho pélvico em mulheres de meia idade, que
apresentam incontinência urinária.
Palavras-chave: Incontinência Urinária, fisioterapia, Diafragma da
pelve.
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