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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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COMPARAÇÃO ENTRE ELETROESTIMULAÇÃO 
TRANSCUTÂNEA DO NERVO TIBIAL DE 10 E 

20 HZ DE FREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE URGÊNCIA, 

MISTA E BEXIGA HIPERATIVA EM MULHERES 

Luísa Maurer1, Luciana Laureano Paiva2, Magda da Silva Aranchipe3,
Lia Janaina Ferla Barbosa4

1Doscente, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.
2Discente, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
3Mestranda do Programa de Pós- Graduação em Ciências da Saúde: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto 
Alegre, RS, Brasil.
4Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia, Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil

    OBJETIVO

Verificar qual a frequência entre 10 Hz ou 20 Hz é mais efetiva na 
remissão dos sintomas urinários presentes na IUU, IUM e BH. 

    MÉTODOS

Caracteriza-se por ser um ensaio clínico randomizado. A amostra foi 
composta por 26 pacientes com queixa de IUU, IUM e BH, acima de 18 
anos atendidas no Ambulatório de Uroginecologia do HCPA, no período 
de junho/2014 a maio/2015. A randomização foi realizada através de 
sorteio, onde o Grupo 1 de pacientes (n=13) utilizaram aparelho de 
eletroestimulação transcutânea no nervo tibial posterior, com frequência 
de 10 Hz, e o Grupo 2 (n=13) com frequência de 20 Hz. O tratamento 
consistiu em realização domiciliar por 15 minutos durante 8 semanas 
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diariamente. As pacientes foram avaliadas no primeiro encontro e após 4 e 
8 semanas, através de ficha de anamnese, diário miccional e questionários: 
Incontinence Severity Index-ISI, Bexiga Hiperativa (OAB-V8), e o King´s Health 
Questionnnaire (KHQ). Na estatística foi utilizado o teste Mann-Whitney para 
comparação entre pares, o teste Qui quadrado para comparar proporções 
e ANOVA para medidas repetitivas com covariáveis. As análises foram 
realizadas através do software SPSS, versão 17.

    RESULTADOS

Os resultados demonstram melhora nos sintomas: perdas urinárias 
diurnas, perdas urinárias noturnas, frequência urinária diurna e frequência 
urinária noturna; somente o número de forros utilizados não apresentou 
redução considerável. Da mesma forma, houve diminuição estatisticamente 
significativa entre a avaliação inicial e final quando comparadas entre as 
mesmas variáveis para cada frequência, nos escores do ISI e KHQ, passando 
de grave para moderado. Ao comparar os resultados iniciais e finais entre 
as frequências, não houve diferença estatística significativa p>0,05.

    RESULTADOS

Não há diferença na escolha entre os parâmetros de 10 Hz e 20 Hz na 
utilização da eletroestimulação na remissão dos sintomas da IUU, IUM e 
BH. 

Palavras-chave: Incontinência urinária; Fisioterapia; Eletroestimulação.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA 
HIPERATIVIDADE NEUROGENICA DO DETRUSOR 

EM PACIENTE COM PARKINSON: RELATO DE CASO.

Fernanda Lacerda de Souza Pedra¹ Nicole de Oliveira Bernardes 2, 3, 4, 5 

1Fisioterapeuta graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – campus Betim.
2Fisioterapeuta graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
3Mestre em tocoginecologia pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
4Doutora em tocoginecologia pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
5Professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -  Núcleo Betim.

    INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica-progressiva do 
sistema nervoso central que causa desordens motoras e não motoras. Dentre 
os transtornos não motores, a disfunção urinária é a mais prevalente. Ela é 
caracterizada pelo dissinergismo esfincteriano, hiporreflexia ou arreflexia 
do detrusor e hiperatividade do detrusor, podendo ocasionar Incontinência 
Urinária (IU).

    OBJETIVO

Relatar caso de uma paciente portadora de DP com IU devido 
hipertavidade do músculo detrusor.

    METODOLOGIA

Paciente AOF, 67 anos, do sexo feminino, cadeirante, com diagnóstico 
de Parkinson e Hipertensão Arterial Sistêmica. Relata três gestações prévias, 
sendo duas delas com parto via de parto vaginal. A queixa de perda urinária 
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vem ocorrendo à três anos, caracterizada pela urgência, urge-incontinência, 
noctúria, polaciúria, enurese noturna e gotas pós-micção, ocorrendo também 
durante os esforços. Os atendimentos foram realizados semanalmente 
na clínica-escola da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – 
campus Betim, no período de agosto a novembro de 2017. Para avaliação 
do impacto da incontinência urinária na qualidade de vida e qualificação 
da perda urinária foi utilizado a versão traduzida para o Português Brasil 
do International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short 
Form (ICIQ-SF). O protocolo realizado foi eletroestimulação intravaginal, 
programa despertar do períneo (F=10Hz, T=770, intensidade variando de 
22 à 30mA, com 20 minutos de duração) (Dualpex 961 URO Quark ®) e 
cinesioterapia do assoalho pélvico com contração sustentada na posição 
de borboleta em decúbito dorsal.

    RESULTADOS

Das 15 sessões de fisioterapia pélvica previstas para a paciente, a 
mesma compareceu em nove. A partir do quarto atendimento foi relatado 
redução significativa da perda urinária, voltando a ser frequente período 
sem realizar a fisioterapia. Na primeira avaliação a pontuação obtida no 
questionário ICIQ-SF foi de 17 pontos e na reavaliação o escore alcançado 
foi 14 pontos, demonstrando melhora do quadro clínico.

    CONCLUSÃO

A fisioterapia pélvica é eficaz no tratamento da hiperatividade 
neurogênica do detrusor em pacientes com Parkinson, porém a adesão ao 
tratamento deve ser efetiva para sucesso do mesmo.

Palavras-chave: Fisioterapia, Incontinência Urinária, Parkinson. 
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USO DA REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO 
DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO -

REVISÃO DE LITERATURA

Gabriela Carvalho¹, Gabriella Fotakos¹, Lígia Calçade¹, Roberta Rinaldi¹, 
Ebe dos Santos Monteiro Carbone²

¹Discentes do Centro Universitário São Camilo - São Paulo
²Doscente e coordenadora do curso de fisioterapia do Centro Universitário São Camilo -São Paulo .

    INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a comunidade acadêmica tem investido muito no 
uso das tecnologias para auxiliar e inovar protocolos de tratamento para o 
processo de reabilitação. A realidade virtual proporciona diversos estímulos 
sensoriais e feedback, sendo eles: visuais, auditivos ou táteis. Na pratica 
clínica o uso da realidade virtual torna a terapia mais lúdica e o paciente 
apresenta maior adesão ao protocolo.  

O treinamento dos músculos do assoalho pélvico tem sido recomendado 
como tratamento primário da incontinência urinária feminina.(ELSEVIER, 
1989 – 2014). O fortalecimento dessas estruturar, visa melhorar a pressão 
do fechamento uretral, suprimir a urgência e promover maior suporte para 
os órgãos pélvicos.  

    OBJETIVOS

Analisar os estudos de reabilitação do assoalho pélvico utilizando a 
realidade virtual como recurso terapêutico.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura, onde foram analisadas bases 
de dados Lilacs e Scielo, durante o mês de dezembro de 2017 a fevereiro 
de 2018. Os descritores utilizados foram: Virtual reality exposure therapy, 
incontinência urinária, assoalho pélvico, realidade virtual. A busca de artigos 
foi delimitada aos últimos 15 anos. Foram incluídos todos os artigos que 
citavam reabilitação do assoalho pélvico, tendo como recurso terapêutico 
o uso da realidade virtual.  

    MÉTODOS

A partir da pesquisa, foram analisados três artigos sobre treinamento 
do assoalho pélvico utilizando a realidade virtual onde mostraram que 
na prática clínica a utilização é efetiva e funcional, cinco artigos sobre 
fraqueza dos músculos do assoalho pélvico e dois artigos de referência 
sobre cinesioterapia convencional utilizando um protocolo validado que 
sempre apresenta melhora nas pacientes. 

    CONCLUSÃO

O treinamento e reabilitação do assoalho pélvico é um processo 
extremamente importante pois previne e trata diversas disfunções do 
sistema uroginecológico. Por mais que não exista nenhum protocolo de 
exercícios para uso de realidade virtual no processo de reabilitação, todos os 
resultados apresentados são extremamente positivos inclusive no processo 
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de adesão ao tratamento, tornando essa área extremamente favorável para 
produções de artigos científicos.  

Palavras-chaves: assoalho pélvico, realidade virtual, reabilitação, 
fortalecimento. 
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FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA EM GESTANTES USUÁRIAS 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Maiara Gonçalves dos Santos2 Julia Costa De-Toffol¹, Maiara da Silva 
Schneider¹, Karoline Scarabelot2, Janeisa Franck Virtuoso³.

¹Curso de Fisioterapia, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Centro 
Araranguá, Araranguá (SC), Brasil.
²Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Santa Catarina (PPGCR-
UFSC) – Centro Araranguá, Araranguá, SC, Brasil.
³Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Centro Araranguá, 
Araranguá, SC, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A Incontinência Urinária (IU) durante a gestação está relacionada 
as diversas modificações corporais, tais como aumento de pressão sobre 
os ligamentos, alterações nos tecido conjuntivos, incremento do peso 
corporal materno e peso do útero gravídico, resultando em crescente 
aumento da pressão sobre a musculatura do assoalho pélvico. De acordo 
com Sangsawang e Sangsawang (2013) prevalência da IU durante o período 
gestacional aponta uma ocorrência entre 19% a 60% nas gestantes, devido 
as alterações mecânicas, como efeito da pressão do útero gravídico sobre 
a bexiga e a diminuição significativa da capacidade vesical.

    OBJETIVO

 Analisar os fatores associados à incontinência urinária (IU) em 
gestantes usuárias usuárias da rede pública de saúde.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, cuja população foi composta por 67 
gestantes que realizavam acompanhamento  pré-natal nas unidades básicas 
de saúde do município de Araranguá/SC. Foram excluídas gestantes com 
infecções do trato urinário inferior ou gestação de alto risco. Quanto aos 
instrumentos de pesquisa, utilizou-se: o (1) International Consultation on 
Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) para verificar a presença 
de IU e uma (2) Ficha de Identificação de Fatores de Ginecológicos, 
Obstétricos, Clínicos associados a IU . Os instrumentos foram aplicados 
nos postos de saúde, em forma de entrevista individual. Utilizou-se 
estatística descritiva e inferencial, com nível de significância de 5%.

    RESULTADOS

A prevalência de IU nas gestantes foi de 41,8%. Houve diferença 
significativa (p= 0,03) entre a proporção de IU no primeiro (10,7%) e 
no terceiro trimestre gestacional (53,6%). Quanto à idade gestacional, em 
semanas, identificou-se uma relação positiva com a gravidade dos sintomas 
de IU (rho= 0,552; p= 0,002). Com relação aos fatores associados, 
observou-se diferença significativa entre o sintoma atual de IU e presença 
de IU prévia à gestação (p= 0,04).
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    CONCLUSÃO

Observou-se um aumento da prevalência de IU com o avanço da 
gestação, assim como a gravidade desses sintomas. A presença de IU prévia 
à gestação foi o principal fator associado, tornando importante a melhora 
desses sintomas antes do período gravídico, evitando queixas durante a 
gestação.

Palavras-chave: Incontinência Urinária, Gestantes, Fatores de Risco, 
Diafragma da Pelve. 
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PRESENÇA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM 
ATLETAS DE VOLEIBOL: UM ESTUDO DE CASOS

Maiara Gonçalves dos Santos1, Franciele Pereira 1, Karoline Scarabelot1, 
Meliza Mercedes Uller Antunes2, Janeisa Franck Virtuoso³.

1Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCR), Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Araranguá, Santa Catarina, Brasil
2Departamento de Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Araranguá, 
Santa Catarina, Brasil
³Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá

    CONTEXTUALIZAÇÃO

O impacto com o solo em conjunto com o aumento da pressão 
intrabdominal que ocorre durante o treino esportivo pode levar os órgãos 
pélvicos a um deslocamento descendente e, consequentemente, provocar 
danos aos músculos do assoalho pélvico da atleta.

    OBJETIVOS

Analisar a presença de incontinência urinária em atletas de voleibol no 
dia a dia, no treino e em uma competição.

    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de casos, cuja amostra foi composta por nove 
atletas de voleibol, que disputam competições a nível nacional. Foram 
incluídas atletas do sexo feminino, com 18 anos ou mais e em idade 
reprodutiva. Foram coletados fatores sociodemograáficos, antropométricos 
e relacionados a pratica esportiva. A presença de disfunção do assoalho 
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pélvico foi identificada por meio do questionário Pelvic Floor Disability 
Index (PFDI-20). A perda urinária objetiva foi mensurada durante um 
jogo treino e uma competição por meio de um teste do absorvente e a 
perda urinária no dia a dia foi verificada através do PFDI-20. Utilizou-se 
estatística descritiva e inferencial, com nível de significância de 5%.

    RESULTADOS

A IU no dia a dia foi identificada em sete atletas, enquanto três 
relataram perda urinária durante o treino e sete durante uma competição. 
Além disso, a perda urinária no treino e na competição quando comparadas 
demostraram diferença significativa, sendo maior a perda durante a 
competição (p=0,008*). Em relação aos sintomas de disfunções do assoalho 
pélvica observou-se uma significância entre os sintomas colorretais e a 
perda urinária objetiva p=0,05). 

    CONCLUSÃO

Neste estudo foi possível observar que a maioria das atletas apresentam 
IU leve no dia a dia e, no ambiente competitivo, essa ocorrência é maior 
do que nos treinos. 

Palavras-chave: Diafragma da Pelve, Esportes, Prevalência, Saúde da 
mulher.
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SATISFAÇÃO SEXUAL DE GESTANTES 
QUE REALIZAM PRÉ-NATAL NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Maiara Gonçalves dos Santos1, Francine Preis2, Franciele 
Pereira1, Amanda Roque1, Janeisa Franck Virtuoso³.

1 Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCR), Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Araranguá, Santa Catarina, Brasil
2 Departamento de Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Araranguá, 
Santa Catarina, Brasil
³ Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá

    CONTEXTUALIZAÇÃO

No ciclo gravídico há uma prevalência de 73% de sintomas de disfunção 
sexual. Diante da crescente sensibilidade de alguns profissionais de saúde 
quanto à sexualidade feminina, sobretudo, a alta prevalência das disfunções 
sexuais e poucos estudos que avaliam a satisfação sexual em mulheres 
grávidas, são importantes fatores que concorrem para a importância do 
tema do estudo.

    OBJETIVOS

Analisar a satisfação sexual das gestantes que realizam pré-natal nas 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Araranguá. 

    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, cujos instrumentos aplicados 
determinaram as gestantes elegíveis, analisaram a satisfação sexual (GRISS), 
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identificaram os fatores que pudessem estar levando à insatisfação e os 
fatores associados ao enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico. 
Foi utilizada estatística inferencial, com nível de significância de 5%.

    RESULTADOS

A amostra deste estudo foi composta por 67 mulheres com média de 
idade de 26,28 anos (DP= ±6,04) e idade gestacional de 25,82 semanas 
(DP= ±10,51). Quanto aos dados sociodemográficos, a maioria era casada 
(70,1%), recebia renda familiar entre dois e três salários mínimos (65,7%) e 
apresentava ensino médio completo (59,7%). Embora a maioria estivesse 
satisfeita com a prática de sexo durante esse período (98,5%), o medo foi 
o principal motivo para não praticar sexo durante a gestação.

    CONCLUSÃO

Conclui-se que as gestantes que realizam pré-natal nas Unidades 
Básicas de Saúde são satisfeitas sexualmente.

Palavras chaves: Sexualidade, satisfação sexual e gravidez.
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FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO 
DO VAGINISMO: UM ESTUDO DE CASO 

Marina Petter Rodrigues1 

 
1Fisioterapeuta Pélvica - Clarté Clínica Medicina e Fisioterapia/ Porto Alegre/ Rio Grande do Sul/ Brasil 

 
    INTRODUÇÃO

O vaginismo é caracterizado por contrações involuntárias da musculatura 
da vagina que resulta em dificuldade e/ou incapacidade de penetração 
vaginal, de forma sexual ou não sexual, como exame ginecológico ou 
colocação de absorvente interno. O tratamento é multidisciplinar e inclui 
fisioterapia, psicoterapia e acompanhamento ginecológico. 

    DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente de 35 anos avaliada em outubro de 2017, diagnosticada com 
esclerose múltipla e que nunca conseguiu realizar exame ginecológico e 
nem ter relação sexual com penetração. Tem parceiro, sente desejo, tem 
excitação e lubrificação. Desconfia ter sofrido algum tipo de abuso na 
infância. Avaliação física: sem queixas ao toque na vulva, dor ao toque em 
centro tendíneo devido à hipertonia e dor e ardência ao toque no introito 
vaginal, com contração concomitante dos músculos do assoalho pélvico 
(MAP), glúteos e adutores. Pontuação inicial  Female Sexual Function Index 
(FSFI) = 24,1. Foram realizadas sessões semanais de fisioterapia com 
duração de 60 minutos cada, totalizando 18 sessões. Os atendimentos 
apresentaram evolução progessiva, incluindo técnicas de dessensibilização 
através de estímulo vibratório em região externa à vagina, termoterapia 
com infravermelho, eletroestimulação com eletrodos de superfície, 
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massagem perineal, uso de dilatadores vaginais e treinamento dos MAP 
com biofeedback eletromiográfico.

    RESULTADOS

A paciente evoluiu gradativamente ao longo das sessões e ao final do 
tratamento estava tendo relação sexual com penetração total, sem dor e 
com orgasmos. FSFI final = 34,8.

    CONCLUSÃO

O vaginismo é uma condição que afeta a qualidade de vida da 
mulher, sendo muitas vezes negligenciado por parte da equipe de saúde. 
A fisioterapia pélvica apresenta bons resultados no tratamento dessa 
disfunção, permitindo que a mulher tenha uma vida sexual prazerosa e 
satisfatória.   

 
Palavras chave: vaginismo, fisioterapia
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO 
DA DISMENORREIA PRIMÁRIA POR MEIO DO 

MÉTODO PILATES EM MULHERES JOVENS

Aniele Tomadon1, Dauana Arielli Dallacorte2, Thais 
de Oliveira Gozzo3, Juliana Cristina Frare4

1Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Pública/ Universidade de São Paulo (USP)/ Ribeirão 
Preto/ São Paulo/ Brasil.
2Graduada em Fisioterapia/ Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ Cascavel/ Paraná/ Brasil.
3Docente do programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Pública/ Universidade de São Paulo (USP)/
Ribeirão Preto/ São Paulo/ Brasil.
4Docente do Curso de Fisioterapia/ Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ Cascavel/ Paraná/ Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A dismenorreia primária é definida como a dor que ocorre durante a 
menstruação na ausência de uma patologia pélvica subjacente. Geralmente 
inicia na adolescência após o estabelecimento de ciclos menstrual. A 
dismenorreia primária não é fatal, mas causa absenteísmo e afeta a qualidade 
de vida. O método Pilates pode ser uma alternativa no tratamento da 
dismenorreia primária, visto que fortalece a musculatura pélvica que é a 
mais acometida nesta patologia.

    OBJETIVO

O objetivo do estudo foi verificar a eficácia do tratamento 
fisioterapêutico por meio do Método Pilates sobre a sintomatologia da 
dismenorreia primária em mulheres jovens.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo do tipo ensaio 
clínico, realizado com 20 mulheres com idade entre 18 e 26 anos divididas 
aleatoriamente nos grupos Controle, o qual não recebeu nenhuma 
intervenção, e Tratamento, que foi tratado por meio de um protocolo de 
quinze exercícios do Método Pilates com ênfase na musculatura abdomino-
pélvica, durante 26 sessões de 50 minutos, por três meses. Ainda, as 
participantes responderam ao início e final do estudo a EVA, Questionário 
MacGill e SF36. Os dados foram analisados por meio de análise estatística 
descritiva simples com média e desvio padrão.

    RESULTADOS

De acordo com a EVA e o Questionário McGill, o método Pilates 
foi eficaz na diminuição da dor das participantes do grupo Tratamento. 
As participantes do grupo Tratemento ainda apresentaram uma evolução 
satisfatória na qualidade de vida, de acordo com as avaliações feitas por 
meio do SF36. 

    CONCLUSÃO

O Método Pilates destaca-se como uma alternativa não medicamentosa 
eficaz no tratamento sintomático da dismenorreia primária.

Palavras-chave: Dismenorreia; Método Pilates; Qualidade de vida
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DOR LOMBAR E LIMITAÇÕES NO 
TRABALHO EM GESTANTES DO 

SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE

Géssica Maria Moreira¹, Diego Ailton Prudêncio², Ingridy 
Kammers³, Priscila Cibils da Rosa4, Fabiana Flores Sperandio5

1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
2Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
3Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
4Mestre em Fisioterapia pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
5Profª. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A mulher, nas últimas décadas, vem alcançando cada vez mais espaço 
no mercado de trabalho. Todavia, o desejo de ser mãe ainda é presente e no 
decorrer da carreira, pode ocorrer uma gestação, resultando em alterações 
fisiológicas e mudanças no corpo que podem ser acompanhadas de dor 
lombar oriundas da combinação de fatores mecânicos, circulatórios, 
hormonais e psicossociais.

    OBJETIVOS

Relacionar a intensidade de dor lombar com o grau de limitação no 
trabalho em mulheres no segundo (2º t) e terceiro trimestre gestacional 
(3º t).
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo quantitativo, descritivo de delineamento transversal, realizado 
com 22 gestantes, recrutadas nas Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica 
do município de São José/SC e na Clínica Escola de Fisioterapia da 
UDESC em Florianópolis/SC. Foi aplicada uma ficha sóciodemográfica, 
o Questionário de Limitações no Trabalho (WLQ) e a Escala Visual 
Numérica para intensidade de dor lombar.

    RESULTADOS

A amostra se dividiu igualmente entre os trimestres gestacionais. 
Em relação à limitação do trabalho avaliada através do WLQ, verificou-
se alteração na maioria dos domínios. As gestantes do 3º t apresentaram 
maior escore em três dos quatro domínios em relação às mulheres que 
estavam no 2º t (Gerência de tempo 10% - 2º t / 20% - 3º t; Demanda 
mental-interpessoal 0% - 2º t / 10% - 3º t; Demanda de produção 15% 
- 2º t / 20% - 3º t). A perda de produtividade no trabalho apresentou 
uma média de 3,75% para as gestantes no 2º t e de 4,81% para as do 3º 
t. Para verificar a correlação entre dor lombar e os domínios do WLQ, 
utilizou-se o Teste de Spearman, o qual, não obteve significância estatística 
(ρ=0,064), mesmo que 77,7% das gestantes relataram ter apresentado dor 
lombar durante a gestação, com média de intensidade de dor de 4,5 (±2,8) 
no 2º t e 5 (±3,2) no 3º t.
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    CONCLUSÃO

Os achados promovem maior conhecimento sobre a intensidade de dor 
lombar e o nível de limitações dessas gestantes, sugerindo que os impactos 
da dor lombar na vida laboral da gestante, crescem gradualmente.

Palavras-chave: Mulher. Gestantes. Complicações na gravidez. Dor 
lombar. Emprego. Mulheres trabalhadoras. 
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DESCONFORTOS OSTEOMUSCULARES E 
ALTERAÇÕES DA QUALIDADE DE VIDA EM 

GESTANTES DE UMA UNIDADE MUNICIPAL 
DE SAÚDE (UMS) EM BELÉM.

COSTA, Aline Mariane Santos da1; SAITO, Priscila Lie1; LATORRE, Gustavo 
Fernando Sutter2, SILVA, Susanne Cristine Brito3, NUNES, Erica Feio Carneiro4.

1Discente do curso de Fisioterapia da Universidade da Amazônia. Belém, Pará, Brasil. 
2Fisioterapeuta. Mestre em fisioterapia. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Portal perineo.net.
3Professora do curso de fisioterapia da Universidade da Amazônia e da Universidade do Estado do Pará. Belém, 
Pará, Brasil. 
4Doutora em Ciências da Reabilitação. Professora do curso de Fisioterapia da Universidade do Estado Pará. 
Belém, Pará, Brasil. 

    OBJETIVO

Verificar quais os principais desconfortos osteomusculares e a qualidade 
de vida das gestantes.

    METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada na Unidade Municipal de Saúde (UMS) de 
Fátima, com duas visitas semanais, realizadas por acadêmicas do curso de 
fisioterapia da Universidade da Amazônia. O público alvo foi mulheres 
grávidas, com idade entre 18 e 35 anos, a partir do 4º mês de gestação. Neste 
projeto, usamos como instrumentos de avaliação o Questionário Nórdico 
de Sintomas Osteomusculares, a Versão Brasileira do Questionário de 
Qualidade de Vida SF-6 e também, uma avaliação fisioterapêutica.
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     RESULTADOS

O estudo foi realizado com 30 gestantes de 18 a 35 anos com média 
de idade de 24,4 ± 3,89. De acordo com o Questionário Nórdico 60% da 
amostra, são ativas profissionalmente. As regiões do corpo mais relatadas 
com presença de dores foram a lombar, quadril e membros inferiores para 
ambas as tabelas. Dentre os 8 domínios pré-estabelecidos pelo questionário 
de qualidade de vida SF-36, optou-se por escolher 4 deles, que são o da 
capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor e estado geral da 
saúde, pois são domínios considerados mais relevantes para esta pesquisa. 

    CONCLUSÃO

As gestantes apresentaram desconfortos osteomusculares e alterações 
na qualidade de vida significantes durante este período, devido a essa 
situação é necessário se fazer mais pesquisas nesta área.

Palavras-chave: Gravidez; Alterações Posturais; Qualidade de Vida; 
Fisioterapia.
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DISFUNÇÕES URINÁRIAS EM MULHERES 
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM 
ACADEMIAS – UM ESTUDO TRANSVERSAL

URINARY DYSFUNCTION IN WOMEN PRACTICING 
PHYSICAL ACTIVITY IN GYMS IN BELÉM PARÁ

Leidiany Bueno da Silva¹, Wyrla Oliveira Santos2, Nazete dos Santos 
Araujo3, Cibele Nazaré Camara Rodrigues4, Erica Feio Carneiro Nunes5

1Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade da Amazônia. Belém, Pará, Brasil
2Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade da Amazônia. Belém, Pará, Brasil. 
3Mestre em Ciências da Motricidade humana. Professora do curso de Fisioterapia da Universidade da Amazônia. 
Belém, Pará, Brasil. 
4Doutora em psicologia. Professora do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Pará. Belém, Pará, 
Brasil. 
5Doutora em Ciências da Reabilitação. Professora do curso de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará. 
Belém, Pará, Brasil. 

    INTRODUÇÃO

A International Continence Society (ICS) diz que a Incontinência Urinaria 
(IU) é qualquer perda involuntária de urina e consegue afetar pessoas de 
todas as idades, e pode ser classificada em três tipos: IU de esforço, IU de 
urgência e IU mista. Sendo a mais comum nas mulheres a IU de esforço 
havendo a possibilidade de que atividade física e esportiva podem ser 
fatores de risco.
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    OBJETIVO

Verificar a prevalência de IU em mulheres durante a prática de atividade 
física em duas academias na cidade de Belém do Pará.

    METODOLOGIA

Estudo transversal, realizado em duas academias particulares da cidade 
de Belém do Pará em mulheres praticantes de atividade física, com idade 
entre 25 e 55 anos, que faziam musculação e exercício aeróbico; foram 
excluídas mulheres com alteração cognitiva, portadoras de diabetes e com 
problemas neurológicos, aprovado no CEP (CAAE 61681416.4.0000.5173).

    RESULTADOS

A amostra foi composta por 56 mulheres, das quais 7(12%)mulheres 
relataram perda recente de urina, sendo a maioria praticantes de musculação.

    CONCLUSÃO

A prevalência de IU em mulheres praticantes de exercícios aeróbicos 
e musculaçãonas academias foi baixa. 

Palavras-chave: Incontinência urinária, atividade física, assoalho 
pélvico.



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Suplemento 1 | Edição 42 | Volume 13 
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2018

- 34 -

REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA OS 
MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO 
EM OFICINA COMO ESTRATÉGIA DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER

Fabiane Madruga Odorico¹, Melissa Medeiros Braz².

¹Graduando em Fisioterapia, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria-RS/Brasil.
²Professora Adjunta do Departamento de Fisioterapia e Reabilitação, Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Santa Maria-RS/Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Os músculos do assoalho pélvico têm como função o suporte dos 
órgãos pélvicos, continência urinária e fecal, função sexual e postural, 
sendo particularmente importantes para a Saúde da Mulher. Em se 
tratando de músculos do corpo, os músculos do assoalho pélvico (MAP) 
também precisam ser fortalecidos para que possam prevenir problemas 
como incontinência urinária, fecal e disfunções sexuais.

    OBJETIVO

A partir deste ponto, foi desenvolvido uma “Oficina de Exercícios para 
os Músculos do Assoalho Pélvico”, com o objetivo de promover a educação 
em saúde para mulheres jovens acadêmicas de cursos de graduação e pós-
graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Foi desenvolvido uma oficina de exercícios do assoalho pélvico por 
uma acadêmica do curso de Fisioterapia, visando à educação em saúde para 
mulheres jovens, discentes da UFSM. Durante os encontros na oficina, foi 
explicado sobre os músculos do assoalho pélvico e sua função, além de 
ter sido planejado um programa de exercícios respiratórios, de mobilidade 
pélvica, consciência corporal, bem como exercícios para estimular a 
força, resistência e coordenação dos MAP. Os encontros acontecem com 
frequência semanal e duração de 45 minutos. Os exercícios são previamente 
selecionados pela acadêmica e evoluem de acordo com a capacidade e a 
evolução do grupo. 

    RESULTADOS

Na oficina, participam 9 acadêmicas de diferentes cursos de graduação. 
Através das atividades, observou-se que as participantes tinham dúvidas 
quanto à função dos MAP e de como realizar os exercícios. Após 10 
encontros, as participantes, que no início tinham dificuldade em consciência 
corporal e na execução dos exercícios, relataram que conseguiam realizar 
os exercícios com mais facilidade, além de os adotarem no dia-a-dia. 

    CONCLUSÃO

Observou-se que a oficina se tornou um espaço de cuidado para a 
saúde da mulher, de empoderamento e reflexão sobre educação em saúde 
nesta área do conhecimento.

Palavras-chaves: Assoalho Pélvico. Disfunções sexuais. Estratégia. 
Educação em saúde. Saúde da mulher.
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USO DA PTNS NO TRATAMENTO DE 
INCONTINÊNCIA FECAL: RELATO DE CASO
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2Acadêmico do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil -  jean_
nh1@hotmail.com 
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4Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ 
Brasil - fischersgrott@gmail.com

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Incontinência fecal (IF) é o termo dado para a incapacidade de 
manter o controle fisiológico do conteúdo intestinal em local e tempo 
socialmente adequados. A estimulação elétrica do nervo tibial (PTNS) é 
uma forma de neuromodulação que tem mostrado eficácia no tratamento 
da Hiperatividade Vesical e resultados promissores na IF, além de ser um 
método de fácil acesso e melhora a qualidade de vida. O objetivo deste 
trabalho é relatar o atendimento no uso da PTNS numa caso de IF feminina, 
refratário às outras formas de Fisioterapia. O presente estudo foi realizado 
na Clínica de Fisioterapia da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 
na cidade de Itajaí-SC, no período de agosto a novembro de 2017. 
Paciente DF, 65 anos, 1,60m, 67kg, sexo feminino, casada. Apresentando 
histórico de constipação desde os 20 anos de idade, três partos naturais, 
sendo dois deles com mais de 15hrs. A PTNS foi aplicada com Dualpex 
961 (Quark Medical®) por 12 sessões, 2 vezes na semana, com corrente 
bifásica, largura de pulso fixa de 200 µs, frequência de 10 Hz, sem tempo 
de repouso e intensidade de corrente até no limiar doloroso (variando 
entre 0 a 10 mA), por 30 minutos. A colocação dos eletrodos foi: um 
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auto-adesivo na região do arco plantar medialmente e outro 3 centímetros 
acima da região do maléolo medial, onde era introduzida uma agulha de 
Acupuntura. Antes da aplicação da agulha, a pele era desinfetada por uma 
solução de álcool 70%. As agulhas de aço tinham a medida de 25x30 mm 
e eram introduzidas com um mandril de plástico, aproximadamente 3 mm 
mais curto que a agulha. Todas as agulhas eram estéreis e descartáveis. Já 
após as primeiras 3 sessões de PTNS a paciente relatou diminuição do 
soiling além da sensação de evacuação completa. Conclui-se que apesar 
da melhora relatada pela paciente com o uso da PTNS, este resultado não 
é o suficiente para uma avaliação completa do protocolo. Tem-se então 
a necessidade de mais estudos na área para a comprovação de eficácia 
da PTNS no tratamento de incontinência fecal. Durante o tratamento 
a paciente relatou dois episódios de diarréia, associando estes episódios 
ao estresse não relatando perdas involuntárias durante estes períodos 
conseguindo manter a continência até chegar ao banheiro. Mas, para esta 
paciente, o tratamento proposto teve uma melhora do quadro de perdas 
fecais, embora não tenha reestabelecido por completo à continência.

Palavras-chave: Incontinência fecal; Eletroestimulação; 
Neuromodulação; Fisioterapia 
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PROTOCOLO DE GLAZER E REFORÇO 
MUSCULAR NA INCONTINÊNCIA FECAL 

MASCULINA: UM RELATO DE CASO
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    RESUMO

Por incontinência fecal (IF) entendem-se como a passagem involuntária 
de gases, fezes ou a incapacidade de manter o controle da eliminação do 
conteúdo intestinal em local e tempo socialmente adequados, com sintomas 
geralmente bastante constrangedores, levando ao isolamento do paciente 
e a graves perturbações psíquicas, sociais e profissionais e perfazendo 
2% da população mundial. Apesar de a incontinência anal possuir menor 
incidência que a incontinência urinária, esta possui também um impacto 
significativo na qualidade de vida da população. Sabe-se que a avaliação da 
função esfincteriana anal é fundamental para o diagnóstico e para a conduta 
terapêutica na incontinência fecal e a manometria anorretal é considerada 
imprescindível na avaliação. Entretanto, devido às condições financeiras da 
população que frequenta a Universidade do Vale do Itajai (Itajaí-SC), nem 
sempre este exame é possível de ser realizado. O objetivo deste trabalho é 
de relatar a experiência no tratamento da IF masculina. Paciente A. C., 66 
anos, foi encaminhado à Clínica de Fisioterapia da Univali com diagnóstico 
médico de Incontinência Fecal. Na avaliação inicial, realizada no dia 
01/06/2017, o paciente relatou que o primeiro episódio de perda de fezes 
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ocorreu em julho de 2016, sendo esta classificada como grau 7. segundo 
a Escala de Bistrol. Desde então, os episódios passaram a ser constantes, 
sem percepção da perda fecal, levando-o à automedicação, fazendo uso 
de cerca de 4 comprimidos de Cloridrato de Ioperamida (Imosec®)/dia, 
que geravam a constipação por cerca de 5 dias. No exame físico inicial 
da musculatura do assoalho pélvico, o paciente manteve 5 segundos de 
contração das fibras lentas profundas e realizou 8 contrações das fibras 
rápidas. Foi constatada força muscular grau 2 na musculatura do assoalho 
pélvico (AFA), estando preservadas as funções motora e sensorial das 
raízes nervosas de L1 a S5. A abordagem fisioterapêutica se deu através da 
estimulação elétrica com sonda anal das fibras lentas e rápidas dos MAP, 
com o aparelho Dualpex 961(Quark Medical®), intercalando entre fibras 
lentas e rápidas na mesma sessão, por cerca de 20 minutos cada. Associados 
à contração dos músculos do assoalho pélvico, foram realizados exercícios 
de ponte e tríplice flexão unilateral dos membros inferiores. Como recursos 
cinesioterápicos foram realizados o protocolo de Glaser, que consistiu em 
uma série de contrações ritmadas intercaladas entre esforço submáximo 
e esforço máximo para as fibras musculares lentas e rápidas do assoalho 
pélvico. Eram realizadas, primeiramente, 5 contrações submáximas, com 
duração de 1 segundo e intervalo de 10 segundos. Após, uma contração 
máxima com 10 segundos de manutenção e 10 segundos de repouso. Em 
seguida, uma contração máxima com 20 segundos de duração e 1 minuto 
de repouso. Este procedimento era repetido por 5 séries. Foram ainda 
prescritos para domicílio exercícios de Kegel, em decúbito dorsal com flexão 
de membros inferiores, 10 repetições com 5 segundos de manutenção da 
contração, várias vezes ao dia. Após o retorno parcial da força dos MAPs 
e para o restabelecimento da sensação de enchimento da ampola retal, foi 
utilizado o balão retal. Durante a primeira utilização, a primeira percepção 
do paciente foi registrada em 190 ml, sendo então solicitada a contração 
dos músculos do assoalho pélvico e que o paciente prestasse atenção na 
sensação de enchimento retal enquanto o balão era desinflado, reduzindo 
a sensação de enchimento retal a 150 ml. Este procedimento foi repetido 
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durante 4 sessões. A percepção inicial de enchimento retal ao fim da terapia 
foi de 90 ml. Na reavaliação realizada ao dia 16/11/2017, o paciente relatou 
não ter mais perdas fecais; não fazer uso de medicação; tinha média de 4 
evacuações por semana; melhora na percepção de enchimento da ampola 
retal e AFA 5 na avaliação da força muscular, enaltecendo a preciosidade 
da Fisioterapia Pélvica para este caso.

 
Palavras-chave: Incontinência Fecal, Fisioterapia, Cinesioterapia.
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DA RADIODERMITE PÉLVICA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA
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    RESUMO

A radioterapia (RXT) é um método terapêutico no qual uma dose pré-
calculada de radiação ionizante é aplicada nas células tumorais em tempo, 
local, volume de tecido e quantidade controlados que, além de atingir as 
células tumorais, afetam o tecido normal, causando comprometimentos 
que dependem do tipo de câncer, das características do indivíduo, da 
quantidade aplicada e do sítio tumoral denominada radiodermite. Estudos 
apontam que aproximadamente de 85% a 100% dos pacientes submetidos 
à RXT ou quimioterapia desenvolvem o quadro em graus variados, 
dependendo da dose de radiação recebida, do tipo de droga quimioterápica 
adotada e do regime de administração. Para sua prevenção e controle, 
alguns métodos têm sido utilizados, entre eles, a fotobiomodulação. O 
objetivo deste relato é demonstrar a regeneração tecidual provocada pelo 
uso da fotobiomodulação em uma mulher com radiodermite pélvica pós-
irradiação por cancer ginecológico. Paciente do sexo feminino, 52 anos, 
com histórico de câncer colorretal, foi submetida à radioterapia com 
feixes externos, evoluindo com radiodermite, apresentando ulceração na 
região perineal de grau 4. A ferida havia sido submetida a tratamento com 
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Rifamicina tópica em forma de spray, com resultado insatisfatório. Optou-
se então pela aplicação laser terapêutico para bioestimulação fotônica. O 
procedimento terapêutico iniciava com assepsia local, realizada pela equipe 
de enfermagem, com soro fisiológico 0,9%. Na sequência, a fisioterapeuta 
aplicava o LASER terapêutico administrado de duas maneiras: (1) pontual 
no rebordo da úlcera e (2) varredura na extensão da ferida - ambas 
mantendo 1,0 cm de distância da pele. O Laser de Diodo Endophoton 
(KLD Biosistemas Equipamentos Eletrônicos, Brasil) foi empregado 
na modalidade radiação LED visível azul (470nm), vermelho (658nm) e 
infravermelho (858nm), respectivamente, nos seguintes parâmetros: dose 
60mJ, frequência 80Hz na modalidade regenerativa. Ao final da aplicação 
do LASER terapêutico, a equipe de enfermagem procedia com curativo 
à base de alginato de prata e Dexpanteol. Não houve necessidade de 
desbridamento ao longo do tratamento. Foram realizadas aplicações diárias 
de LASER terapêutico ao longo de 11 dias. No decorrer do tratamento 
a úlcera apresentou incremento do tecido de granulação e delimitação do 
rebordo, bem como diminuição do processo inflamatório até observar 
cicatrização da ferida e a paciente não referindo algia locorregional nem 
dificuldade miccional.

Palavras-chave: Câncer colorretal, Laser de Baixa Potência, 
Fotobiomodulação, Radiação, Radiação em Oncologia, Reações de Pele 
Radio-Induzidas.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
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    RESUMO

Atualmente o câncer ginecológico tem recebido maior atenção da 
população brasileira, recebendo campanhas em Julho para conscientização 
da importância da atualização dos exames ginecológicos como prevenção, 
e vacinação das meninas contra o HPV. A população feminina do país 
tem prestado maior atenção a sua saúde e maior aderência no controle 
destas doenças. Porém, estima-se que em 2020 mais de 120 mil mulheres 
brasileiras serão diagnosticadas com cânceres ginecológicos e de mama. 
Esta é uma pesquisa bibliográfica, retrospectiva, de caráter descritivo que 
visa investigar a abordagem feita por profissionais da saúde na qualidade 
da vida sexual de mulheres após câncer ginecológico, assim como o 
trabalho da fisioterapia nestes casos. Como critério de inclusão foram 
selecionados apenas artigos que abordassem a sexualidade feminina após 
extirpação de câncer ginecológico. Foram escolhidos artigos quantitativos 
e qualitativos que permitissem ao leitor uma reflexão sobre a atenção dada 
por profissionais da saúde à sexualidade feminina após câncer ginecológico. 
Também foram selecionados artigos que abordassem a imagem corporal 
de mulheres após a cirurgia por câncer ginecológico. Das pesquisas 
encontradas, poucas abordam de forma global a sexualidade da mulher 
após câncer ginecológico, a maioria dos estudos apresenta apenas uma 
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perspectiva (psicológica ou física), muitos destes estudos foram realizados 
por médicos, enfermeiros e/ou fisioterapeutas. A solução é que mais 
profissionais de áreas diferentes pesquisem sobre o assunto melhorando 
assim a qualidade de atendimento e o preparo de todos.

Palavras-chave: Disfunção sexual; Qualidade de vida; Câncer 
Ginecológico; Reabilitação sexual; Imagem corporal.
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EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE BOLAS BEN 
WA ASSOCIADAS À CINESIOTERAPIA SOBRE 

A SEXUALIDADE E FORÇA MUSCULAR DO 
ASSOALHO PÉLVICO DE MULHERES ADULTAS

Helena Santos Guimarães¹, Leslie Nathan Persch Trybus², Liz Giller Parisi³

¹ Bacharela em Fisioterapia pela Universidade Positivo, Curitiba, PR.
² Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Positivo, Curitiba, PR.
³ Bacharela em Fisioterapia pela Universidade Positivo, Curitiba, PR.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

As bolas Ben Wa são exercitadores comercializados com o intuito de 
promoverem fortalecimento do assoalho pélvico.

    OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi verificar se tal dispositivo tem efeito sobre 
a sexualidade e a força muscular do assoalho pélvico de mulheres adultas.

  MÉTODO

Foram selecionadas n=6 mulheres com idade entre 18 e 35 anos e 
observada sua condição pré e pós-intervenção. As participantes foram 
avaliadas com perineômetro, questionário FSFI (Female Sexual Function 
Index) e EVA (Escala Visual Analógica) adaptada para satisfação sexual, e 
submetidas a um protocolo domiciliar de cinesioterapia pélvica associada 
ao uso do exercitador durante um período de quatro semanas; após, 
procedeu-se a reavaliação utilizando os mesmos métodos.
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    RESULTADOS

As participantes obtiveram uma melhora na força muscular de 221% 
(p<0,05), além de melhora significativa na pontuação do FSFI de 35% 
(p<0,05), e ainda um incremento na satisfação sexual segundo a EVA de 
27% (p<0,05). 

    CONCLUSÃO

As bolas Ben Wa associadas à cinesioterapia são efetivas na melhora 
da força da MAP (musculatura do assoalho pélvico) e da sexualidade.

Palavras-chave: Bolas Ben Wa; Cinesioterapia Pélvica; Sexualidade.
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FREQUÊNCIA DE DISFUNÇÃO SEXUAL EM 
MULHERES COM CÂNCER DE COLO UTERINO 

TRATADAS COM BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA.

Taís Marques Cerentini ¹; Júlia Schlöttgen²; Patrícia 
Viana da Rosa3; Fabrício Edler Macagnan4

¹Fisioterapeuta, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, UFCSPA, Porto 
Alegre, RS, Brasil;
²Graduanda de Fisioterapia, UFCSPA, Porto Alegre, RS, Brasil;  
³Professora no departamento de Fisioterapia, UFCSPA, Porto Alegre, RS, Brasil; 
4Professor no departamento de Fisioterapia, Programa de Ciências da Reabilitação e REMIS com ênfase em 
Onco-Hematologia, UFCSPA, Porto Alegre, RS, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A braquiterapia ginecológica é usada no tratamento das diferentes 
neoplasias ginecológicas visando sua remissão e aumento da sobrevida 
dessas mulheres. É um tratamento a curto prazo, porém devido a sua alta 
taxa de dose, traz uma maior toxicidade aos tecidos, sendo a morbidade 
vaginal responsável pela crítica retomada e manutenção da vida sexual, 
uma vez que pode causar secura vaginal, dispareunia, estenose vaginal, 
desejo hipoativo e problemas orgásmicos.

    OBJETIVO

Verificar a prevalência de disfunção sexual feminina em mulheres com 
câncer de colo uterino tratadas por braquiterapia ginecológica.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo cross sectional com 23 mulheres com câncer de 
colo uterino que realizaram braquiterapia ginecológica em um centro de 
alta complexidade oncológica no sul do Brasil. Todas mulheres sexualmente 
ativas nas últimas quatro semanas foram convidadas a responder o 
questionário The Female Sexual Function Index (FSFI) mediante assinatura do 
termo de consentimento livre e esclarecido e questões sociodemográficas. 
Este estudo é o corte de um estudo maior, aprovado pelo comitê de ética 
em pesquisa sob parecer número 2.017.148. 

    RESULTADOS

Participaram da pesquisa 25 mulheres, destas 4 (16%) foram excluídas 
por estarem sexualmente inativas nas últimas 4 semanas. A média de idade 
foi 45±8,10 anos. A maioria da amostra era composta por mulheres casadas 
(48%), heterossexual (91,3%), morando com até duas pessoas (39,1%). O 
método contraceptivo mais utilizado por estas mulheres é o preservativo 
(44%). Tiveram escore preditivo de disfunção sexual 16 mulheres (76,19%). 
Para o conjunto total de mulheres (com e sem DSF), os domínios do 
FSFI mais afetados foram dor e lubrificação (85,71% ambos), seguido 
por disfunção da excitação (80,95%), orgasmo e desejo (71,41% ambos) 
e por último disfunção da satisfação (47,62%). Das mulheres classificadas 
com disfunção sexual, todas tiveram os domínios lubrificação e excitação 
afetados, seguido por disfunção do orgasmo (93,75%), do desejo e dor 
(87,50%ambos) e satisfação (56,25%).
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    CONCLUSÃO

Para uma boa função sexual é necessário que todos os ciclos da resposta 
sexual estejam satisfatório. Como sabemos, um dos efeitos da radiação 
sobre o canal vaginal é a diminuição da mesma, o que se mostrou afetado 
em todas as mulheres classificadas com disfunção sexual. Diante disso, 
é importante orientar essas mulheres quanto aos efeitos secundários ao 
tratamento para que possam melhorar sua saúde sexual.

Palavras-chave: Câncer ginecológico; Braquiterapia ginecológica; 
Função sexual feminina. 
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DISPAREUNIA RELACIONADA À VIA DE PARTO

Tathiany Rezende de Moura1, Marlizete Maldonado 
Vargas2, Gustavo F. Sutter Latorre3

1Faculdade Inspirar, Aracaju, Sergipe, Brasil, tathiany_moura@hotmail.com
2Universidade Tiradentes, Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente, Aracaju, Sergipe, Brasil, 
marlizete@uol.com.br
3Fisioterapeuta, Mestre em Fisioterapia, Portal Perineo.net, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, gustavo@
perineo.net

    CONTEXTUALIZAÇÃO

No pós-parto pode haver desconforto e/ou dor durante o ato sexual, 
associada ou não à outras disfunções do assoalho pélvico, desde as primeiras 
relações sexuais ou em até um ano depois do parto, prejudicando a qualidade 
de vida. Dentre estas disfunções tem destaque a incontinência urinária de 
esforço, prolapso de órgãos pélvicos e dispareunia, comumente associadas 
ao parto vaginal pela possibilidade de lesões perineais espontâneas, 
episiotomia e avulsões musculares, levando a indicações de cesariana eletiva 
na suposta tentativa de proteger a função sexual, muito embora não sejam 
incomuns relatos de dispareunia e disfunção sexual após cesárea.

    OBJETIVOS

 Analisar a relação entre parto por vaginal ou cesárea e a presença de 
dispareunia no período pós-parto. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Revisão integrativa da literatura através de estudo publicados nas bases 
de dados Lilacs e PubMed utilizando os descritores “Sexual Dysfunction, 
Physiological” e “Postpartum Period” em português e inglês. A busca dos 
artigos aconteceu em novembro e dezembro de 2017 e foram incluídos 13 
artigos originais que abordavam a temática disfunção sexual no período 
pós-parto, sendo parto vaginal ou cesárea.

    RESULTADOS

A dispareunia e outros sintomas de disfunção sexual podem ocorrer 
após o parto em 24 a 85,7% das puérperas. Após o primeiro parto vaginal, 
21% das mulheres apresentam avulsão dos levantadores do ânus causando 
disfunções do assoalho pélvico, mas 62% dessas avulsões são parciais 
e não são evidentes após um ano. A alteração do corpo perineal e seu 
comprimento máximo durante o parto não está relacionado com a laceração 
perineal, a incontinência pós-parto, a atividade sexual ou a função sexual, 
mas 32,5% das mulheres que relataram dor perineal moderada a intensa 
no primeiro mês relataram dispareunia aos seis meses. Ainda, 85,7% das 
mulheres relatam dor na primeira relação sexual pós-parto, e as que tiveram 
cesariana foram mais propensas à dispareunia seis meses após o parto. Já 
a dispareunia foi relatada por 31,5% das lactantes aos seis meses e por 
24,1% a 28,3% das mulheres que apresentam queixas de fadiga e estresse 
no período. 

    CONCLUSÃO

A dispareunia e outros sintomas de disfunção sexual podem ocorrer 
nos primeiros meses e até um ano após o parto, com maior prevalência 
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após o parto vaginal em comparação à cesariana, havendo também relação 
com a amamentação e aspectos psicossociais maternos. Após o primeiro 
ano do parto, a função sexual parece se restabelecer independente da via de 
parto, exceto após traumas perineais severos e as consequentes disfunções 
do assoalho pélvico, não sendo considerada a cesárea protetiva da função 
sexual ou o parto vaginal preditivo de disfunção sexual.

Palavras-chave: Disfunções Sexuais Fisiológicas, Período pós-parto.
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OS EFEITOS DO MÉTODO PILATES NO 
TRATAMENTO DE MULHERES COM 

INCONTINÊCIA URINÁRIA DE ESFORÇO
 

Luciana Abrantes Rodrigues1, Isabelle Sousa Farias1, Paula Thaís de Nazaré 
Veras Pereira1, George Alberto da Silva Dias2, Erica Feio Carneiro Nunes2.

 1Graduandas do curso de Fisioterapia na Universidade da Amazônia (UNAMA), Belém, Pará, Brasil; 
2Docentes do curso de Fisioterapia na Universidade da Amazônia (UNAMA), Belém, Pará, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência urinária (IU) pode ser definida como qualquer queixa 
de perda involuntária de urina. A incontinência urinária de esforço (IUE) 
é caracterizada como a perda involuntária de urina no esforço, no espirro, 
na tosse ou até mesmo na prática de exercícios físicos. Várias pesquisas 
em fisioterapia retratam que o fortalecimento da musculatura do assoalho 
pélvico (MAP) traz benefícios para mulheres portadoras de IUE. A 
alternativa pouco encontrada na literatura e que pode ser uma opção, é o 
método Pilates para o fortalecimento da MAP, proporcionando exercícios 
de pouco impacto.

    OBJETIVO

Avaliar a eficácia do método pilates (MP) na IUE. 

    MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi do tipo ensaio clínico controlado randomizado. O período 
da pesquisa ocorreu entre os meses de Novembro de 2015, a Março de 
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2016, neste período houve procedimentos de avaliação, na intervenção 
e reavaliação. A amostra foi composta por 20 mulheres submetidas à 
anamnese, exame físico, no qual se avaliou a função da MAP por meio da 
escala PERFECT, além da avaliação de qualidade de vida (QV) por meio 
do King’s Health Questionnnaire (KHQ) foram orientadas quanto ao Pad 
test de 24 horas. A análise estatística dos dados coletados foi realizada 
através do software BioEstat® 5.0.

    RESULTADOS

Mostram ter melhora nas perdas urinárias, bem como aumento 
considerável na força muscular, assim como uma melhora da QV das 
voluntárias submetidas a ambos os protocolos.

    CONCLUSÃO

Com os resultados pode se concluir que o MP teve efeitos positivos 
no tratamento de mulheres com IUE.

Palavras-chave: Incontinência urinária; Incontinência urinária de 
esforço; Cinesioterapia; Método Pilates.
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TAPPING LINFÁTICO E TAPING COMPRESSIVO 
NA REDUÇÃO DO LINFEDEMA POR CÂNCER DE 

COLO DE ÚTERO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Francine Fischer Sgrott1,  Mirella Dias2

1Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ 
Brasil - fischersgrott@gmail.com
2Fisioterapeuta em Oncologia – Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis-SC/Brasil, Fisioterapeuta 
CEPON Centro de Pesquisa em Oncologia, Florianópolis-SC/Brasil -  mirella@fisioterapiaecancer.com.br

  
    RESUMO

TGP, 32 anos, portadora de Adenocarcinoma de colo uterino IIb. 
Finalizou os ciclos de Cisplatina, radioterapia e braquiterapia em dezembro 
de 2015, chega a fisioterapia com linfedema fase 1/2 em membros inferiores, 
mais evidente a esquerda, acompanhado por dor. Relata vaginismo e 
fibrose vaginal com indicação de manutenção da atividade sexual ou uso 
de próteses peniana, 2 a 3 vezes na semana em janeiro 2017. Em dezembro 
de 2017, o linfedema tornou-se mais evidente e com mais dor, até mesmo 
ao repouso. Foi realizada Tomografia Computadorizada para guiar biópsia 
de linfonodo deflagrando a existência de nova lesão expansiva na cadeia 
ilíaca externa esquerda em janeiro de 2018. Na Linfocintilografia de 
outubro de 2017 foi observado um déficit bilateral acentuado da drenagem 
linfática de membros inferiores, mais intenso a esquerda, possivelmente 
como uma reação adversa da radioterapia no linfonodos inguinais, o que 
justifica o linfedema; além da presença da lesão expansiva em linfonodos 
cadeia ilíaca externa esquerda, fator também responsável pelo linfedema 
secundário. O objetivo deste relato é demonstrar a redução do linfedema 
de membros inferiores originário de câncer ginecológico com a utilização 
do taping linfático e do taping compressivo em membros inferiores. De 
novembro/2017 a janeiro/2018 foi realizada a aplicação concomitante 
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do taping linfático e do taping compressivo em membros inferiores, 
conforme perimetria, e observou-se uma redução significativa desde, de 
aproximadamente 30%, tanto na perimetria com a fita métrica, quanto no 
cálculo do volume, conforme a fórmula do cone truncado. Observou-se 
que tanto o taping linfático quanto o taping compressivo foram efetivos para 
auxiliar a redução do linfedema de membros inferiores decorrentes da 
redução do fluxo linfático reativo a radioterapia bem como o aparecimento 
de metástase para cadeia linfonodal próxima, para esta paciente. Novos 
estudos devem ser realizados para a verificar possíveis efeitos adversos do 
uso dessa terapia assim como maiores efeitos benéficos.

 
Palavras-chave: Câncer de colo de útero, Linfedema, Radiação em 

Oncologia.
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FISIOTERAPIA COMPLEXA DESCONGESTIVA 
NA REDUÇÃO DE LINFEDEMA PÓS CÂNCER 

GINECOLÓGICO: UM RELATO DE CASO

Gabriela Espíndola1, Quezia Duarte Alves2, Francine Fischer Sgrott3 
Rubia Mara Giacchini Kessler4

1Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil - 
gabrielaespindola97@gmail.com
2Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil - 
queziaalves_@outlook.com
3Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ Brasil 
- fischersgrott@gmail.com
4Fisioterapia Cardiovascular - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ 
Brasil – rubia@univali.br

    RESUMO

O Câncer Ginecológico apresenta grande incidência na população 
feminina brasileira, sendo estimado, somente para tumores de colo uterino, 
mais de 18.000 novos casos no ano. Sendo seu tratamento viabilizado 
de acordo com o estadiamento clínico do tumor podendo constituir-
se da cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia. No momento cirúrgico, 
a exérese das cadeias linfonodais e/ou a irradiação das mesmas podem 
ocorrer, o que pode gerar o desequilíbrio da circulação linfática podendo 
levar a instalação do linfedema em membros inferiores, principalmente. O 
seguimento fisioterápico de pacientes com câncer após tratamento adjuvante 
é importante, uma vez que podem advir complicações como aderências, 
restrições na mobilidade articular, dor, hipoestesia e, principalmente, 
linfedema naquelas pessoas que necessitam realizar linfadenectomia. O 
linfedema é uma patologia crônica das mais incapacitantes, de grande 
impacto físico, psicológico, sexual e social interferindo na qualidade de 
vida das mulheres. Na intervenção do linfedema, a Fisioterapia Complexa 
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Descongestiva (FCD) ocupa lugar de destaque e inclui procedimentos 
de Drenagem Linfática Manual (DLM) bandagem compressiva ou a 
contenção elástica, cinesioterapia e os cuidados com a pele, de forma 
intensiva, cinco dias por semana e depois, na fase de manutenção, uma ou 
no máximo duas vezes na semana e que tem por finalidade terapêutica a 
redução e consequente manutenção do volume do membro acometido. 
Objetivo este relato é contar a experiência de um Laboratório de Ensino 
e Assistência em Linfedema (LEAL) numa Universidade Comunitária em 
Santa Catarina com relação à metodologia e tratamento do linfedema em 
mulheres com linfadenectomia, após CA ginecológico. Foram atendidas 
6 mulheres com diagnóstico de linfedema pós CA pélvico, sendo o mais 
preponderante o câncer de colo do útero, entre 2016 e 2017. No início 
e no final dos atendimentos foram realizadas as perimetrias bilaterais e 
calculados os volumes dos segmentos pelo cálculo do cone truncado. Os 
atendimentos era realizados de segunda a sexta-feira, das 13:40 as 15:10, 
sendo os 10 primeiros minutos destinados as orientações e cuidados com 
a pele, 40 minutos de drenagem linfática manual, aproximadamente 20 
minutos para a colocação do material de compressão, que neste caso foi 
a Circaid (Medi®) adquiridas pelas próprias pacientes e 30 minutos de 
exercícios miolinfocinéticos ativos. Percebeu-se uma redução na perimetria 
de 30% em média e redução do volume do segmento de 30% em média. 
Comprovou-se, nesta população, a redução tanto na perimetria como no 
volume dos segmentos em membros inferiores, comprovando a eficácia 
da Fisioterapia Complexa Descongestiva associada ao uso da Circaid 
(Medi®). 

Palavras-chave: Câncer Ginecológico, Fisioterapia, Cinesioterapia.
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FUNÇÃO SEXUAL DE PROFISSIONAIS DO SEXO
EM BELÉM-PA

Odiellen Ferreira Saldanha Távora1, Nazete dos Santos Araújo2, 
Cibele Nazaré Camara Rodrigues3, Erica Feio Carneiro Nunes4

1 Graduanda do curso de Fisioterapia pela Universidade da Amazônia – UNAMA.
2 Mestre em ciências da motricidade humana. Professora. do curso de fisioterapia da Universidade da Amazônia 
e da Universidade do Estado do Pará. Belém, Pará, Brasil.
3 Doutora em psicologia. Professora do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Pará. Belém, Pará, 
Brasil
4 Doutora em Ciências da Reabilitação. Especialista em Fisioterapia na Saúde da Mulher. Professora do curso 
de Fisioterapia da Universidade do Estado Pará. Belém, Pará, Brasil

    INTRODUÇÃO

A disfunção sexual feminina (DSF) é caracterizada por qualquer 
desarranjo relacionado ao indivíduo que não consiga concretizar um ciclo 
sexual ou apresente insatisfação interpessoal envolvendo uma, várias ou 
todas as demais fases do ciclo de resposta sexual; desejo, excitação, orgasmo e 
resolução. Podem ser caracterizadas como: transtorno do desejo/excitação 
sexual feminino, transtorno de dor genitopélvica/penetração e transtorno 
sexual do orgasmo feminino.

    OBJETIVOS

Verificar a função sexual em profissionais do sexo (PS) da cidade de 
Belém-PA; verificar as DSF mais prevalentes; verificar se há relação entre a 
DSF e o tempo de vida sexual ativa; verificar se existe relação entre a DSF 
com a frequência sexual semanal, número de parceiros diários, número de 
parceiros semanais e o uso de lubrificante.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa observacional transversal, composta por trinta e oito PS de 
18 a 40 anos. Utilizou-se o questionário Female Sexual Function Index (FSFI) 
para verificar a função sexual e uma ficha de anamnese pessoal para coleta 
de história clínica e sexual.

    RESULTADOS

A função sexual em PS está afetada, considerando a disfunção sexual 
(DS) mais prevalente encontrada Transtorno do desejo/excitação sexual 
feminino com 71%. Não foi observada relação entre a DSF mais prevalente 
e o tempo de vida sexual ativa. A correlação entre as DSF e as variáveis 
não apresentou significância estatística com p-valor > 0,05 para um grau 
de confiabilidade 95%. 

    CONCLUSÃO
 
Palavras-chave: Saúde da mulher; profissionais do sexo; prevalência.
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PREVALÊNCIA E IMPACTO DA INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS

Danielle Rodrigues Evangelista1, Fátima Adriana D’Almeida 
Gazzeta2, Liamara Cavalcante de Assis3, Zamir Calamita4

1Faculdade Inspirar, Curitiba-PR, Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil
2Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil
3Universidade Paulista- UNIP, Assis- SP, Brasil
4Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Incontinência Urinária é perda de urina em quantidade ou frequência 
suficiente para causar um problema social ou higiênico. É uma experiência 
que acomete milhões de pessoas de todas as idades, principalmente as do 
sexo feminino, afetando a qualidade de suas vidas.

    OBJETIVOS

Analisar as características clínico- epidemiológicas e a qualidade de 
vida em mulheres idosas incontinentes. 

    MATERIAIS E MÉTODOS

É um estudo epidemiológico transversal de caráter descritivo, do tipo 
exploratório, em que foram abordadas mulheres com idade de 60 anos ou 
mais, atendidas no ambulatório de geriatria universitário de Marília-SP. As 
voluntárias foram submetidas a uma entrevista, na qual responderam dois 
questionários de qualidade de vida, validados e traduzidos, sendo eles, o 
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King´s Health Questionnaire (KHQ) e International Consultation on Incontinence 
Questionnaire- Short Form (ICIQ-SF), e um inquérito estruturado, constando 
informações pessoais. A análise exploratória dos dados foi realizada por 
meio do programa estatístico SPSS versão 24, com nível de significância 
de p≤0,05.

    RESULTADOS

A prevalência de incontinência urinária foi de 73,4%, e o tipo mais 
comum entre elas, foi a Incontinência Urinária Mista (63,7%). No que 
diz respeito ao impacto na qualidade de vida, a média dos escores do 
questionário ICIQ-SF, foi de 13 ± 4,9 (grau grave), e no questionário KHQ, 
os domínios mais afetados foram, “impacto da incontinência urinária”, 
“percepção geral da saúde” e “medidas de gravidade”. 

    CONCLUSÃO

As idosas atendidas no ambulatório de geriatria universitário de Marília-
SP apresentam alta prevalência de IU, sendo a IUM a mais prevalente, o 
que afeta gravemente a qualidade de vida destas.

Palavras- chave: Idoso. Incontinência urinária. Mulher. 
Envelhecimento. Qualidade de vida.
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ESTÍMULO VIBRATÓRIO INTRAVAGINAL 
NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA
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Laureano Paiva1, Paulo Roberto Stefani Sanches2, Charles 

Francisco Ferreira1 Jose Geraldo Lopes Ramos1

1Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia. Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Faculdade de Medicina. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
2Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Biomédica - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS, 
Brasil.

    INTRODUÇÃO

O treinamento dos músculos do assoalho pélvico (MAP) é o tratamento 
conservador de primeira linha para a incontinência urinária (IU), contudo, 
cerca de 30% das mulheres não conseguem contrair essa musculatura 
voluntariamente. O estímulo vibratório é uma técnica que vem sendo 
estudada recentemente no tratamento da IU feminina, sugerindo melhorar 
a força de contração dos MAP, reduzir as perdas urinárias e melhorar a 
qualidade de vida. Apesar de indicar bons resultados, poucos são os estudos 
publicados com esse tipo de intervenção.

    OBJETIVO

Avaliar o efeito do estímulo vibratório intravaginal em mulheres 
incontinentes que não conseguem realizar uma contração voluntária dos 
MAP.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Ensaio clínico não controlado realizado no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA) de junho de 2016 a setembro de 2017. Critérios de 
inclusão: mulheres maiores de 18 anos, com IU e incapazes de contrair 
voluntariamente os MAP. Critérios de exclusão: alergia ao látex. A avaliação 
incluiu anamnese com dados de caracterização da amostra, características 
da IU, impacto na qualidade de vida (ICIQ-SF) e avaliação funcional dos 
MAP pela escala New PERFECT. O protocolo de tratamento consistia 
de seis sessões, realizadas uma vez por semana. O aparelho de vibração 
foi desenvolvido pela Equipe de Engenharia Biomédica do HCPA com 
parâmetros fixos de estimulação: 8 segundos de tempo on, 16 segundos 
de tempo off, durante 20 minutos. A frequência de vibração era 95 hertz. 

    RESULTADOS

21 mulheres iniciaram a pesquisa, mas apenas 18 completaram o 
protocolo. A média de idade foi 58,57 anos (±2,87), 52,4% apresentavam 
IU mista com predomínio de urgência, a mediana do grau de contração 
dos MAP foi 0,0 [0,09 – 0,57] segundo a Escala de Oxford Modificada 
e o escore médio do ICIQ-SF foi 16,61 pontos (±2,45), indicando IU 
grave. Após o protocolo, o escore ICIQ-SF diminuiu indicando melhora 
na qualidade de vida, sendo a pontuação média igual a 12 (±4,17) pontos, 
(p<0,001). Já a mediana do grau de contração dos MAP modificou para 
2,0 [1,43 - 2,79], porém sem significância estatística (p<0,277). 

    CONCLUSÃO

É relevante pensar em novos instrumentos que possam estimular os 
MAP, visando melhorar a sua funcionalidade e reduzir as perdas urinárias. 
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O estímulo vibratório intravaginal sugere bons resultados podendo ser 
uma nova opção fisioterapêutica para o tratamento da IU, contudo, 
são necessários mais estudos, com amostras maiores e maior tempo de 
intervenção para melhor avaliar a sua efetividade.

Palavras-chave: incontinência urinária, vibração, fisioterapia
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COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO PILATES COM 
OS EXERCÍCIOS PERINEAIS NO TRATAMENTO 
DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO

Danielle Rodrigues Evangelista1, Nathalia Manfio Marroni2, Liamara 
Cavalcante de Assis3, Marcelo Hiroshi Tutia4, Pedro Marco Karan Barbosa5

1Faculdade Inspirar, Curitiba-PR, Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil
2Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil
3Universidade Paulista- UNIP, Assis- SP, Brasil
4Faculdade de Tecnologia de São Paulo- FATEC, Ourinhos-SP, Brasil
5Faculdade de Medicina- FAMEMA, Marília-SP, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência urinária de esforço ocorre em situações de aumento da 
pressão abdominal e ausência de atividade contrátil do músculo detrusor, 
sendo indicados para o seu tratamento, exercícios que aumentem a função 
dos músculos do assoalho pélvico.

    OBJETIVOS

Verificar se o método Pilates melhora os sinais e sintomas da 
incontinência urinária de esforço tanto quanto os exercícios perineais. 

    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realizado por um período 
de 12 semanas consecutivas e frequência de uma vez semanal. A amostra 
compreendeu 50 mulheres multíparas na faixa etária de 40 a 65 anos 
com incontinência urinária de esforço. As voluntárias foram divididas 
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aleatoriamente em dois grupos, sendo que, 25 participaram do grupo 
de exercícios perineais e, 25 do grupo Pilates. Como instrumentos de 
avaliação foram utilizados o teste bidigital, a perineometria, o questionário 
International Consultation on Incontinence Questionnaire e o diário miccional. Para 
a análise estatística foi utilizado os testes de Wilcoxon e Mann Whitney. 

    RESULTADOS

Os resultados mostraram que, em ambos os grupos, houve aumento 
da função muscular do assoalho pélvico, assim como melhora dos sinais e 
sintomas da incontinência urinária, não havendo diferença estatística entre 
os métodos. Contudo, segundo a avaliação subjetiva através do diário 
miccional, notou-se que, os exercícios perineais se mostraram mais efetivos 
do que o método Pilates, isto porque o grupo de exercícios perineais 
apresentou pontuação inicial maior do que o grupo Pilates.

    CONCLUSÃO

Estes achados confirmam que o método Pilates é tão efetivo quanto os 
exercícios perineais para o tratamento da incontinência urinária de esforço.

Palavras-chave: Incontinência Urinária. Fisioterapia. Diafragma da 
pelve. Técnicas de exercício e de movimento.
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EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO 
TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA 

(ETCC) SOBRE A PRESSÃO INTRAVAGINAL E 
FORÇA MUSCULAR DE MULHERES SAUDÁVEIS

Ângela Cristina Ledur1, Letícia Souza Andrade2, Isabella 
da Silva Almeida2, Yoamara Lima Mota2

1Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo-SP, Brasil.
2Universidade Católica de Brasília (UCB), Brasília-DF, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), quando 
associada a outras terapias, pode apresentar resultados positivos ao ser 
utilizada como ferramenta no ganho de força muscular. No entanto, o seu 
efeito sobre a musculatura do assoalho pélvico ainda não foi amplamente 
discutido.

    OBJETIVO

Avaliar o efeito da ETCC sobre a pressão intravaginal e a força muscular 
dos adutores em mulheres saudáveis.

    MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram do estudo 12 mulheres com idade entre 19 e 51 anos, 
sexualmente ativas e sem queixa de IU. As mulheres foram avaliadas 
pelo perineômetro para verificar a força de pressão intravaginal e pelo 
dinamômetro para avaliar a força da musculatura dos adutores. A avaliação 
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da pressão e da força foi verificada antes e após a aplicação da ETCC. 
Foram realizadas duas sessões, sendo sorteado previamente a ordem de 
realização das sessões para cada voluntária: sessão 1 (ETCC anódica) 
e sessão 2 (ETCC Sham). O eletrodo anodo foi posicionado sobre o 
córtex motor primário (M1) e o catodo sobre a região supraorbital. Com 
intensidade de corrente de 2mA, durante 20 minutos por sessão. Cada 
intervenção foi composta por 20 minutos de terapia, realizados em dois 
encontros distintos, com intervalo de 14 dias entre eles. Para comparar 
os dados no pré e pós ETCC foi feito o teste ANOVA Split Plot. Com o 
intuito de comparar a ETCC anódica e o Sham foi utilizado o teste t. O 
nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05.

    RESULTADOS

Foi observado um aumento da pressão intravaginal de 7,72 cmH2O 
(Pré ETCC) para 16,00 cmH2O (Pós ETCC) com significância estatística 
(p≤0,05). No entanto, não foi encontrada diferença significativa no 
resultado da força muscular exercida pelos adutores após aplicação do 
ETCC (p>0,05).

    CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo sugerem que a ETCC pode contribuir 
com o aumento da força muscular intravaginal, porém, indica-se que 
estudos com mais pacientes e maior tempo de tratamento complementem 
os resultados já obtidos.

Palavras-chave: ETCC. Força Muscular. Adutores. Assoalho Pélvico.
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DISFUNÇÕES SEXUAIS EM MULHERES 
PRATICANTES DE VOLEIBOL

Cyntia Scher Strelow1, Melissa Medeiros Braz2

1Graduanda em Fisioterapia/Departamento de Fisioterapia e Reabilitação/Universidade Federal de Santa 
Maria/Santa Maria/Rio Grande do Sul/Brasil
2Docente do Curso de Fisioterapia/Departamento de Fisioterapia e Reabilitação/Universidade Federal de Santa 
Maria/Santa Maria/Rio Grande do Sul/Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

As disfunções sexuais são caracterizadas pela ocorrência de desconforto 
e/ou dor durante alguma fase do ato sexual (desejo, excitação, orgasmo 
e resolução). Além disso, possuem caráter multifatorial de ocorrência, 
alcançando elevados índices de prevalência em mulheres. De acordo 
com a literatura, as disfunções do assoalho pélvico ocorrem de forma 
associadas, sendo frequentemente encontrados casos de incontinência 
urinária juntamente a desordens sexuais ou defecatórias. Estudos têm 
demonstrado a ocorrência de dispareunia entre mulheres desportistas 
durante a penetração vaginal, limitando, assim, a atividade sexual. Portanto, 
as disfunções sexuais englobam vários aspectos que afetam a saúde da 
mulher, atingindo, também, a esfera psicossocial, o bem-estar e a qualidade 
de vida. 

    OBJETIVO

Analisar a ocorrência de disfunções sexuais em mulheres praticantes 
de voleibol.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo com abordagem quantitativa e 
caráter transversal. A pesquisa foi realizada com mulheres praticantes de 
voleibol com idades acima de 35 anos, caracterizando a modalidade máster 
de voleibol que realizam a atividade. Além disso, deveriam praticar o esporte 
há pelo menos seis meses com uma frequência de três vezes por semana. A 
aplicação dos questionários foi realizada durante os treinamentos de uma 
equipe de voleibol na cidade de Santa Maria –RS. A ocorrência de disfunção 
sexual foi avaliada através do questionário Female Sexual Function Index 
(FSFI). 

    RESULTADOS

Participaram da pesquisa 11 mulheres praticantes de voleibol com 
idade média de 40,63. De acordo com o questionário FSFI, 63,63% 
(n=7) das mulheres apresentaram disfunção no domínio desejo; 18,18% 
(n=2) no domínio excitação, lubrificação, satisfação e dor e 27,28% (n=3) 
apresentaram alteração no domínio orgasmo. Apenas 27,28% (n=3) das 
mulheres praticantes de voleibol apresentaram um valor inferior ao ponto 
de corte do FSFI, representando alteração na função sexual.

    MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com os dados analisados, a alteração no desejo sexual foi o 
domínio que apresentou maior índice de disfunção. No entanto, a função 
sexual no geral, manteve-se preservada na maioria das mulheres. Portanto, 
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conclui-se que a prática de voleibol não possui relação com a ocorrência 
de disfunções sexuais nessas mulheres. 

Palavras-chave: Assoalho pélvico; Voleibol; Dispareunia; Saúde da 
Mulher.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES 
PRATICANTES DE VOLEIBOL

Cyntia Scher Strelow1, Melissa Medeiros Braz2

1Graduanda em Fisioterapia/Departamento de Fisioterapia e Reabilitação/Universidade Federal de Santa 
Maria/Santa Maria/Rio Grande do Sul/Brasil
2Docente do Curso de Fisioterapia/Departamento de Fisioterapia e Reabilitação/Universidade Federal de Santa 
Maria/Santa Maria/Rio Grande do Sul/Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

O voleibol é caracterizado, atualmente, como uma das categorias 
esportivas mais populares em nosso país. Sendo assim, os exercícios são 
classificados em exercícios de baixo, médio e alto impacto, de acordo com 
sua carga mecânica da atividade realizada. Aqueles que exigem a realização 
de saltos, como o voleibol, são considerados os de mais elevado impacto e, 
também, os de maiores chances de danos aos músculos do assoalho pélvico 
(MAP’s). No voleibol, há um grande número de repetições da ação de saltar, 
ocasionando um intenso e frequente aumento da pressão intra-abdominal. 
Isso pode gerar a sobrecarga do assoalho pélvico e, consequentemente, 
disfunções a esta estrutura como, por exemplo, a incontinência urinária 
(IU). 

    ANALISAR

Analisar a ocorrência de incontinência urinária em mulheres praticantes 
de voleibol. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo com abordagem quantitativa e 
caráter transversal. A pesquisa foi realizada com mulheres praticantes de 
voleibol com idades acima de 35 anos, caracterizando a modalidade máster 
de voleibol que realizam a atividade. Além disso, deveriam praticar o esporte 
há pelo menos seis meses com uma frequência de três vezes por semana. A 
aplicação dos questionários foi realizada durante os treinamentos de uma 
equipe de voleibol na cidade de Santa Maria –RS. A IU e o seu impacto 
na qualidade de vida, foi avaliada através do International Consultation on 
Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) e a gravidade da IU foi 
avaliada pelo Incontinence Severity Index (ISI).

    RESULTADOS

 Participaram da pesquisa 11 mulheres praticantes de voleibol com 
idade média de 40,63. Segundo o ICIQ-SF, 54,54% (n=6) mulheres não 
apresentaram perdas urinárias. Além disso, 9,09% (n=1) apresentaram 
impacto leve, 18,18% (n=2) impacto moderado da IU e 18,18 (n=2) impacto 
grave da IU na qualidade de vida. Segundo o questionário ISI, 45,45%(n=5) 
relataram ser continentes. Além disso, 27,27% (n=3) obtiveram gravidade 
leve para perdas urinárias, 27,27% (n=3) gravidade moderada para perdas 
urinárias.

    CONCLUSÃO

A partir dos dados analisados, conclui-se que o voleibol pode ser uma 
atividade com efeito protetor ao assoalho pélvico, visto que, a maior parte 
das mulheres praticantes desta atividade não relataram possuir perdas 
urinárias. Além disso, contraria a hipótese de que atividades de alto impacto 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Suplemento 1 | Edição 42 | Volume 13 
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2018

- 75 -

ocasionam a sobrecarga do assoalho pélvico. Portanto, torna-se de extrema 
importância, a realização de mais estudos que abordem a relação da prática 
esportiva com o assoalho pélvico e a ocorrência de IU.

Palavras-chave: Voleibol; Incontinência urinária; Diafragma pélvico; 
Saúde da mulher.
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA EM IDOSAS RESIDENTES EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 
DA CIDADE DE MACEIÓ – ALAGOAS

 
Renata Sampaio Rodrigues Soutinho1, Renata de Holanda Cavacante1, Amanda 

Maysa Andrade da Cunha1, Izabelle Quintiliano Montenegro Bomfim1

1Centro Universitário Cesmac, Curso de Graduação em Fisioterapia, Maceió, AL, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A Incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda 
involuntária de urina, que muitas vezes é erroneamente interpretada como 
um processo natural do envelhecimento. É uma condição que traz diversos 
transtornos para a vida da idosa, demandando gastos com protetores 
higiênicos, sintomas depressivos e isolamento social.

    OBJETIVO

Diante da relevância do tema foi proposto este estudo que tem 
como objetivo verificar a prevalência de IU em idosas residentes em uma 
instituição de longa permanência (ILPI) da Cidade de Maceió-Alagoas.

    MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo descrito, de caráter transversal, onde foi 
utilizado um formulário contendo dados sócio-demográficos e gineco-
obstétricos. A população do estudo foi constituída pelas idosas que 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Suplemento 1 | Edição 42 | Volume 13 
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2018

- 77 -

residiam na ILPI durante a pesquisa, sendo excluídas as que não possuíam 
no cadastro institucional os dados relevantes ao estudo, ou que não foi 
possível completar os dados a partir da ficha de enfermagem e dos relatos 
do cuidador.

    RESULTADOS

Participaram da pesquisa 23 idosas com média de idade 78,47± 8,07. 
A prevalência de IU na população estudada foi de 52,17% onde 91,66% 
eram incontinentes funcionais. A partir da interpretação dos resultados 
apresentados nessa pesquisa, foi possível observar que há uma associação 
significativa entre a IU, a paridade e a locomoção.

    CONCLUSÃO

A IU continua sendo um desafio para os profissionais que atuam em 
geriatria e gerontologia, necessitando cada vez mais de uma abordagem 
preventiva desta condição. Por se tratar de um estudo transversal que 
também possibilita traçar um perfil das idosas, acena-se para a necessidade 
de aprofundar e ampliar pesquisas que englobem idosas institucionalizadas.

Palavras-Chave: Incontinência Urinária. Prevalência. Idoso.
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
E ASSOCIAÇÃO COM A OBESIDADE EM 

MULHERES CADASTRADAS EM UMA UNIDADE 
DOCENTE ASSISTENCIAL DE MACEIÓ-AL

 
Renata Sampaio Rodrigues Soutinho1, Ana Clarissa Santos Bezerra1, Isabella 
Karoline Moreira Ribeiro Lima1, Izabelle Quintiliano Montenegro Bomfim1

1Centro Universitário Cesmac, Curso de Graduação em Fisioterapia, Maceió, AL, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A incidência de sobrepeso e obesidade assim como marcadores de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) cresceu nas últimas 
décadas. A obesidade além de estar associada às doenças crônicas não 
transmissíveis como diabetes e hipertensão, pode ser considerada um 
fator de risco para o desenvolvimento de desordens nas estruturas de 
sustentação das vísceras abdomino-pélvicas podendo levar a complicações 
como a incontinência urinária e os prolapsos genitais. A associação entre 
incontinência e obesidade ainda é pouco estudada.

    OBJETIVO

Devido a relevância do tema, foi proposto este estudo que teve objetivo 
investigar a prevalência de incontinência urinária em mulheres cadastradas 
em uma unidade assistencial da cidade de Maceió e verificar a associação 
com a obesidade.
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    MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo observacional, analítico de caráter transversal, 
com mulheres entre 18 e 60 anos, cadastradas em uma Unidade Docente 
Assistencial da Cidade de Maceió, no período de julho a setembro de 2017. 
Foram excluídas as mulheres com gravidez suspeita ou confirmada, ou que 
possuíssem doença neurológica que apresentasse como sequela dificuldade 
de compreensão, audição ou fala que impossibilitassem responder ao 
questionário. Participaram da pesquisa, 109 mulheres, com média de idade 
de 38,1±12,3, variando entre a idade mínima de 18 e a máxima de 59 anos.

    RESULTADOS

A prevalência de IU auto referida nesta população foi de 17,43%, não 
tendo sido encontrada associação com a obesidade.

    CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a prevalência da IU está dentro do percentual 
descrito na literatura e que mesmo não tendo sido encontrada associação 
estatisticamente significativa entre IU e obesidade, o número de mulheres 
incontinentes, obesas ou com sobrepeso é alto. Além disso, a IU está cada 
vez mais presente em mulheres jovens, assim como a obesidade, como 
pôde ser confirmado nesse estudo. 

Palavras-Chave: Incontinência urinária. Obesidade. Mulheres.
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ESTADO COGNITIVO E INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Gabrieli Rodrigues Gonçalves¹, Chaiane Ribeiro Pereira¹, Giovana Morin 
Casassola¹, Guilherme Tavares Arruda¹, Melissa Medeiros Braz²

¹Discente da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul
²Docente da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul

    CONTEXTUALIZAÇÃO

O envelhecimento é um processo fisiológico que acarreta dependência 
funcional, limitando as atividades de vida diária do idoso. As instituições 
de longa permanência para idosos (ILPIs), neste contexto, tornam-se 
opções de atenção a essa população. A institucionalização pode afetar o 
estado cognitivo do idoso pelas suas questões ambientais, sociais e afetivas. 
Associados à incapacidade funcional e à redução da mobilidade, estes 
fatores aumentam o risco para o surgimento de incontinência urinária 
(IU). O comprometimento cognitivo e a ocorrência de IU em idosos 
institucionalizados acaba influenciando a vida diária destes, pois pode levar 
ao isolamento, constrangimento, diminuição da mobilidade e a alto grau 
de dependência funcional.

    OBJETIVO

Investigar o estado cognitivo e a ocorrência de IU em idosos residentes 
em ILPIs. Materiais e métodos: Pesquisa observacional, transversal e com 
abordagem quantitativa realizada com idosos, de ambos os sexos, residentes 
em duas ILPIs de um município do interior do Rio Grande do Sul. A coleta 
de dados ocorreu entre os meses de novembro de 2017 e fevereiro de 
2018. Os instrumentos de pesquisa foram compostos pelos questionários 
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International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), 
que tem como objetivo qualificar a perda urinária e avaliar o impacto da IU 
na vida diária do indivíduo; e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 
que avalia o estado cognitivo do indivíduo e classifica-o em orientado ou 
confuso, conforme a escolaridade. Os dados foram analisados por meio 
de estatística descritiva. 

    RESULTADOS

Participaram do estudo 36 idosos, dos quais, 29 (80,55%) eram do sexo 
masculino (69,07 ± 5,64 anos de idade) e 7 (19,45%), do sexo feminino (72 
± 6,63 anos de idade). Conforme o MEEM, todos os participantes foram 
classificados como orientados. Entre os homens, 14 (38,89%) possuíam 
IU. Destes, 5 (35,71%) foram classificados com impacto leve; 5 (35,71%), 
muito grave; 3 (21,43%), moderado; e 1 (7,15%) com impacto grave. Em 
relação às mulheres, 4 (57,14%) possuíam IU, sendo que 2 (50%) foram 
classificadas com impacto leve; 1 (25%) com impacto grave; e 1 (25%), 
muito grave.

    CONCLUSÃO

Foi alta a ocorrência de IU no grupo estudado. No entanto, a perda 
urinária gerava impacto leve sobre a vida diária da maioria dos idosos com 
IU. Além disso, todos os idosos investigados foram classificados como 
orientados. Considerando-se que a IU e o estado cognitivo alterado possam 
impactar sobre a vida diária, torna-se fundamental a atençãoprofissionais 
de saúde sobre esses problemas na vida do idoso institucionalizado.

 
 Palavras-chave: Envelhecimento, disfunção cognitiva, incontinência 
urinária, institucionalização.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE 

ESFORÇO: REVISÃO LITERÁRIA

Letícia Gomes Martins1, Nathália Ribeiro do 
Nascimento2, Patrícia Leite Alvares Silva3

1Fisioterapeuta graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil
2Aluna do Curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil
3Docente do Curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define a incontinência 
urinária como a perda involuntária de urina. Trata-se de uma das disfunções 
do assoalho pélvico mais relatada na literatura, e apesar da incontinência 
urinária não ser uma condição que coloque em risco a vida do indivíduo, 
afeta-o diretamente em outros campos, sobretudo pelo constrangimento 
social e o comprometimento da qualidade de vida. A incontinência urinária 
de esforço é a que mais prevalece, pois acomete a maioria das mulheres 
incontinentes, sendo caracterizada pela perda involuntária da urina após 
algum esforço físico, como espirro ou tosse.

    OBJETIVO

Pesquisar as publicações que tiveram como foco o tratamento 
fisioterapêutico em mulheres que apresentam incontinência urinária de 
esforço.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa que buscou analisar artigos 
publicados entre os anos de 2010 a 2017, encontrados nas principais bases de 
dados científicas - Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Physiotherapy Evidence 
Database (PEDro), United States National Library of  Medicine (PubMED) e no 
portal de periódicos Capes.

    RESULTADOS

Foram identificados e avaliados 8 estudos que tiveram como foco 
principal o tratamento fisioterapêutico da incontinência urinária de esforço. 
Sete são artigos e um é uma tese.

Considerando o país de realização dos estudos, temos seis no Brasil 
(incluindo a tese), um no Canadá e um em Portugal. Três foram publicados 
na língua inglesa e os outros quatro na língua portuguesa.

    CONCLUSÃO

Existe uma variedade de técnicas dentro do manejo conservador 
clínico para tratamento da incontinência urinária de esforço, sendo que 
o mais utilizado nos diferentes estudos, é o Treinamento Muscular do 
Assoalho Pélvico (TMAP) ou exercício perineais. De maneira geral, os 
artigos foram unânimes em apontar um impacto positivo da intervenção 
fisioterapêutica sobre a qualidade de vida de mulheres com incontinência 
urinária de esforço.

Palavras-chave: Incontinência Urinária de Esforço; Reabilitação; 
Fisioterapia; Qualidade de Vida.
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA EM MULHERES

Letícia Gomes Martins1, Camyla Ferreira Figueiredo2, Patrícia Leite Alvares Silva3

1Fisioterapeuta graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil
2Aluna do Curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil
3Docente do Curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define incontinência 
urinária como perda involuntária de urina. É uma condição que afeta a 
população, principalmente a feminina, e sua qualidade de vida. Pois pode 
comprometer a vida sexual, social e ocupacional, com danos físicos, 
psicossociais e econômicos, tornando-se um grande problema de saúde 
pública.

    OBJETIVO

Identificar a prevalência de incontinência urinária em um posto de 
saúde da família da cidade de Goiânia.

    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo e transversal. Este estudo buscou 
frequência, característica, relação e associação entre variáveis. A coleta de 
dados foi realizada no posto de saúde família Jardim Dom Fernando. Foram 
utilizados o questionário sócio demográfico e o International Consultationon 
Incontinence Questionnaire–Short Form (ICIQ-SF). A análise dos dados foi 
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realizada com auxílio do pacote estatístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 23.0.

    RESULTADOS

Participaram do estudo 28 mulheres. Em relação a incontinência 
urinária, 15 (53,7%) tem sintomas de perda urinária e 10 tem mais de 61 
anos. Houve significância estatística entre a incontinência urinária com 
ansiedade e depressão (p=0,002) e 60% relatou perder urina quando espirra 
ou tosse (p=0,02).

    CONCLUSÃO

  A incontinência urinária é uma patologia que afeta consideravelmente 
a vida de muitas mulheres, se tornando um dos fatores responsáveis pela 
qualidade de vida, principalmente de mulheres com a idade mais avançada. 
Este estudo trouxe algumas informações importantes sobre o perfil de um 
grupo de mulheres de uma Unidade de Atenção Básica de Saúde de Goiânia 
mostrando, principalmente, a relação entre a incontinência urinária e a 
ansiedade e depressão, e a presença da incontinência urinária de esforço 
na maioria das mulheres incontinentes.

Palavras-chave: Prevalência; Incontinência Urinária; Mulheres.
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PREVALÊNCIA DE DISMENORREIA E FATORES 
ASSOCIADOS EM ACADÊMICAS DE FISIOTERAPIA

Letícia Gomes Martins1, Jorgana Oliveira Pereira2, Lara Janay Daher 
Romano2, Scarlet Cortez Feitosa2, Patrícia Leite Alvares Silva3

1Fisioterapeuta graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil
2Aluna do Curso de Fisioterapia da Universidade Salgado de Oliveira, Goiânia, Goiás, Brasil
3Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Salgado de Oliveira, Goiânia, Goiás, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A expressão “dismenorreia” é provinda da palavra grega que significa 
fluxo menstrual dificultoso. O termo utilizado para denominar as cólicas 
menstruais dolorosas na região inferior do abdome ou pelve é descrita 
como algia ou peso no hipogástrio, podendo disseminar-se para a região 
lombar e face interior das coxas.

    OBJETIVOS

Verificar a prevalência da dismenorreia e fatores associados 
em acadêmicas de fisioterapia da Universidade Salgado de Oliveira 
(UNIVERSO). 

    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caráter epidemiológico, descritivo e transversal. 
Este estudo buscou frequência, característica, relação e associação 
entre variáveis, realizado com acadêmicas do curso de Fisioterapia da 
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UNIVERSO. Os dados foram coletados por meio de entrevistas (nas quais 
foram utilizados questionários que investigavam dados sócio demográficos 
e as características do ciclo menstrual), posteriormente transcritos e 
analisados.

    RESULTADOS

A amostra final foi constituída por 90 acadêmicas. Destas, 79 (87,8%) 
apresentam dismenorreia durante o período menstrual. A ocorrência 
de dismenorreia foi maior em acadêmicas que não praticam exercícios 
físicos, o que representa 67% das alunas. De acordo com as acadêmicas 
que apresentam a dismenorreia, 75,9% tem dor menstrual, 51,9% tem 
intensidade da dor moderada, em 57% a dor persiste entre 24 e 48 horas, 
43% sentem-se ansiosas devido a dor, 11,4% não apresentam mudanças 
comportamentais, 74,7% não faltaram aula/trabalho devido a dor, 55,7% 
não recorreram ao médico, 75,9% utilizam medidas de iniciativa própria 
para aliviar a dor, 70,9% consideram-se informadas sobre a menstruação 
e 31,6% tiveram essas informações obtidas por médicos. Não houve 
correlação positiva entre os dados antropométricos e sócios demográficos 
com a presença de dismenorreia.

    CONCLUSÃO

A dismenorreia teve alta prevalência entre as acadêmicas avaliadas, 
onde 87,8% portam a doença, destas, 75,9% possuem dor durante a 
menstruação, mostrando a importância da busca de conhecimento da 
patologia entre as mulheres jovens. Entretanto, é necessário realizar mais 
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estudos e pesquisas devido à alta prevalência da dismenorreia, pois é uma 
doença que requer bastante atenção entre as mulheres.

Palavras-chave: Prevalência; Dismenorreia; Fisioterapia.
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EFEITOS DA NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA 
TRANSCUTÂNEA (TENS) CONVENCIONAL COMO 

TRATAMENTO COADJUVANTE DA ENDOMETRIOSE

Thainá Nunes Fernandes do Nascimento¹, Juliana Cristina 
Rodrigues Xavier², Laiza Elói³, Roberta Fernandes Dal Ri4

1,2,3,4Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul – FUNEC/Santa Fé do Sul/SP/Brasil. 

    RESUMO

A genitália feminina é classificada em duas respectivas bases funcionais: 
primária onde estão localizados os órgãos internos chamados de gônadas, 
que produzem gametas e secretam hormônios, e a secundária que são 
estruturas essenciais para as fases de desenvolvimento do feto até o 
momento do parto. Uma vez havendo disfunções hormonais, a mulher 
esta sujeita a endometriose, definida como a presença ectópica de tecido 
endometrial em distintos lugares, principalmente na cavidade pélvica. Essa 
disfunção afeta de 6 a 10% das mulheres na faixa etária de 20 a 40 anos. Um 
modo de atenuar a dor e contribuir no tratamento da patologia apresentada 
seria fazer o uso da Neuroestimulação Elétrica Transcutânea (TENS). O 
objetivo desta pesquisa é descrever os mecanismos fisiopatológicos da 
endometriose, e assim salientar a importância da Neuroestimulação Elétrica 
Transcutânea (TENS) convencional, como tratamento coadjuvante. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e qualitativo, 
utilizando artigos disponíveis online em formato PDF, nos sites de busca 
Google Acadêmico e SCIELO datados de 2002 a 2016. E livros descritos de 
1987 a 2016, oriundos do acervo da biblioteca das Faculdades Integradas 
de Santa Fé do Sul/FUNEC/SP, no período de janeiro e fevereiro de 
2018. Vários autores comprovam a eficácia da Neuroestimulação Elétrica 
Transcutânea (TENS), pois além de promover benefícios como analgesia e 
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alívio da dor crônica e aguda, o aparelho é uma modalidade terapêutica não 
invasiva, de fácil manejo, que não apresenta efeitos colaterais ou interações 
medicamentosas.  Com o estudo pôde-se observar que à fisioterapia destaca-
se como um recurso promissor no tratamento coadjuvante da endometriose, 
uma vez que utiliza a Neuroestimulação Elétrica Transcutânea (TENS) 
convencional, como um dos seus métodos terapêuticos, promovendo 
alívio da dor causada pela patologia apresentada neste estudo.

Palavras-chave: Endometriose; Neuroestimulação; Elétrica; 
Transcutânea; Fisioterapia. 
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO ASSOALHO 
PÉLVICO EM ATLETAS E SUA RELAÇÃO 

COM A INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Patrícia Viana da Rosa1, Lisandra da Silva Machado2, Luis Henrique Telles da Rosa3

1Docente do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(Porto Alegre/ RS/ Brasil)
2Mestra em Ciências da Reabilitação pelo de Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação (PPG-
CR) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), (Porto Alegre/ RS/ Brasil)
3Docente do Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre (Porto Alegre/ RS/ Brasil)

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Exercícios físicos baseados em treinamentos de alta intensidade 
vêm ganhando notoriedade ao longo dos últimos anos. As mulheres que 
aderem a estas modalidades esportivas frequentemente referem sintomas 
de incontinência urinária, podendo estar relacionados com uma disfunção 
no assoalho pélvico.

    OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar esta musculatura em praticantes 
de um exercício de alta intensidade e em sedentárias, correlacionando os 
dados com sintomas urinários. As participantes eram jovens saudáveis e 
nulíparas, divididas em mulheres ativas e sedentárias. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Todas responderam uma anamnese inicial, além do ICIQ-SF para 
acessar a prevalência de incontinência urinária. O assoalho pélvico foi 
avaliado através de palpação vaginal e eletromiografia de superfície. Os 
dados foram analisados utilizando testes paramétricos e não-paramétricos 
conforme apropriado, sendo considerado um nível de significância de 5% 
(p≤0,05).

    RESULTADOS

Participaram do estudo 41 mulheres, das quais 21 (51,22%) eram 
sedentárias e 20 (48,78%) ativas. A idade média da amostra foi 26,59±3,55 
e o IMC foi 23,72±2,97. A prevalência de incontinência urinária na 
amostra foi de 34,1%, diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos (9,5% das sedentárias; 60% das mulheres ativas; p<0,001). De 
acordo com estes dados, as mulheres ativas apresentaram um risco de 
prevalência seis vezes maior de desenvolver incontinência urinária quando 
comparadas às sedentárias. Com relação às avaliações com palpação vaginal 
e eletromiografia, não foram encontradas diferenças significativas entre os 
grupos (p=0,168 para força do assoalho pélvico à palpação; p=0,069 na 
CVM eletromiográfica). Devido à prevalência de incontinência urinária 
elevada entre as mulheres ativas, parece ocorrer não somente uma fraqueza 
de assoalho pélvico, bem como um atraso na velocidade da contração.
Em virtude disto, mulheres ativas podem apresentar uma alteração na pré-
contração de assoalho pélvico em resposta ao esforço físico.
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    CONCLUSÃO

Estes dados sugerem que uma contração de assoalho pélvico associada 
à de músculos estabilizadores do tronco possa minimizar estes sintomas 
durante a prática de exercícios. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Esportes, Exercício, CrossFit
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, SINTOMAS 
URINÁRIOS E QUALIDADE DE VIDA DE 

MULHERES EM TRATAMENTO AMBULATORIAL 
DE FISIOTERAPIA PÉLVICA.

 Taís Marques Cerentini¹, Simone Togni²,  Jordana Antes Fernandes3, 

Thaís Duarte de Campos da Silva5, Patrícia Viana da Rosa5

1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação (PPG-CR) da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
2 Graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
3 Docente de pós-graduação da Faculdade Inspirar Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
4 Mestra em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
5 Docente do Departamento de Fisioterapia – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência urinaria (IU) é definida como qualquer perda 
involuntária de urina e deve ser avaliada pelo profissional de saúde de 
acordo com os sinais e sintomas relatados pelo paciente e observados 
pelo profissional. Causa repercussões na autoestima e nos hábitos de vida 
pessoal, social e sexual. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento 
da IU estão a idade, paridade, cirurgias ginecológicas prévias, constipação 
e presença de prolapso de órgãos pélvicos (POP).

    OBJETIVO
Descrever o perfil epidemiológico, sintomas urinários, 

com relação à incontinência urinária (IU), seus sinais e 
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sintomas assim como interferência na qualidade de vida (QV). 
 

    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo descritivo, transversal, retrospectivo, do tipo documental com 
abordagem quantitativa, realizado através da análise de prontuários das 
usuárias do Ambulatório de Fisioterapia Pélvica do Hospital Fêmina/
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) em Porto Alegre/RS no período de 
março de 2012 a agosto de 2017.

    RESULTADOS

Das avaliadas a maioria era multípara (82%) com média de 3,11(1,70) 
gestações, 85% tiveram via de parto vaginal e 45% das mulheres apresentam 
POP. A média de idade das usuárias foi de 52,42 anos, a maioria já realizou 
alguma cirurgia pélvica prévia, 45% tinha constipação e o tipo de IU 
mais prevalente foi à incontinência urinária mista (IUM). Na avaliação da 
função dos músculos do assoalho pélvico (MAP), poucas mulheres (23%), 
apresentaram força grau 4 ou 5 sendo que a maioria delas apresentou 
grave impacto na QV pela IU. 

    CONCLUSÃO

As mulheres avaliadas sofrem, em sua maioria, grave impacto na QV 
devido a IU e convivem durante muitos anos com esta condição. Além 
disso, evidenciam-se vários fatores predisponentes e associados à IU, o que 
sugere a necessidade de atendimento multidisciplinar e aprimoramento 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Suplemento 1 | Edição 42 | Volume 13 
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2018

- 96 -

das estratégias de tratamento para melhor abranger as diversas demandas 
das usuárias deste serviço.

Palavras-chave: Incontinência Urinária. Diafragma da Pelve. 
Fisioterapia. Qualidade de Vida. Saúde Pública.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL FEMININA DE 
MULHERES COM DOR PELVICA CRÔNICA

Mariana Della Valentina Pessoa1, Thassia Castro Souto2, Cristiane 
Carboni Fornari3, Marcelo Faria Silva4, Patricia da Rosa5

1Aluna de Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação (PPG-CR) da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), (Porto Alegre/ RS/ Brasil)
2Aluna de pós-graduação da Faculdade Inspirar Porto Alegre (Porto Alegre/ RS/ Brasil) 
3Coordenadora de pós-graduação da Faculdade Inspirar Porto Alegre (Porto Alegre/ RS/ Brasil) 
4Docente Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Porto Alegre/ RS/ Brasil) 
5Docente Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Porto Alegre/ RS/ Brasil) 

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Mulheres com dor pélvica crônica (DPC) frequentemente apresentam 
distúrbios relacionados à função sexual e referem desconforto durante a 
relação sexual.

    OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi avaliar o indice de função sexual 
feminina em pacientes com diagnóstico de dor pélvica crônica.

    MATERIAIS E MÉTODOS

Para a avaliação, foi utilizado o questionário validado FSFI, ou índice 
da função sexual feminina, em seis mulheres com diagnosico de DPC 
pertencentes ao serviço de ginecologia do Grupo Hospitalar Conceição 
em Porto Alegre durante o período de junho a setembro de 2017.
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    RESULTADOS

Das 6 voluntarias entrevistadas, 5 (83,33%) apresentaram disfunção 
sexual de acordo com os resultados do índice de função sexual feminina. 
Apenas uma (16,67%) entrevistada possuía uma função sexual dentro do 
nível de normalidade.

    CONCLUSÃO

Os resultados mostraram-se de acordo com os de outros estudos sobre 
DPC, principalmente em relação à disfunção sexual. Dessa forma, abre-se 
assim, portas para novas investigacões acerca das semelhanças e sintomas 
desta população em questão.

Palavras-chaves: dor pélvica crônica, função sexual, fisioterapia, 
assoalho pélvico, dor
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA PÉLVICA EM PARCERIA 
COM O AMBULATÓRIO DE UROGINECOLOGIA 

DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO 
ALEGRE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Luciana Laureano Paiva1,2, Jose Geraldo Lopes Ramos1, Marina Petter 
Rodrigues1, Lia Janaina Ferla Barbosa1, Bárbara Soares Peterson2

1Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia. Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Faculdade de Medicina. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
2Curso de Fisioterapia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Incontinência Urinária (IU) atualmente representa um problema de 
saúde pública por afetar um número expressivo de indivíduos de ambos 
os sexos, de todas as idades, sendo duas vezes mais comum em mulheres, 
causando grande impacto na qualidade de vida. No Brasil, a IU atinge 
cerca de 10 milhões de pessoas. Dentre os tratamentos disponíveis a 
Fisioterapia Pélvica (FP) constitui-se como a primeira linha de tratamento 
da IU, por sua eficácia comprovada, risco reduzido e baixo custo, no 
entanto, nem sempre esse tratamento está disponível na rede pública 
de saúde. A parceria firmada em 2013 entre o Curso de Fisioterapia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a equipe médica do 
Ambulatório de Uroginecologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA), possibilitou a construção do Ambulatório de Fisioterapia Pélvica 
para atendimento das usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) com 
diagnóstico de IU, além de se constituir em um espaço de ensino, pesquisa 
e extensão universitária.
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    OBJETIVO

Mapear as atividades desenvolvidas pelo Ambulatório de Fisioterapia 
Pélvica HCPA/UFRGS no período de 2013 a 2017. 

    MATERIAIS E MÉTODOS

As atividades do Ambulatório de Fisioterapia Pélvica HCPA/UFRGS 
são realizadas nas 4ª feiras, no turno da tarde, incluindo acolhimento, 
orientação e avaliação de novas pacientes, como também atendimento 
individual e em grupo. São realizadas quinzenalmente reuniões de 
equipe para planejamento das atividades, organização do banco de 
dados do ambulatório, materiais informativos e protocolos, elaboração 
de artigos, discussão de casos, etc. A equipe de trabalho é formada por 
uma fisioterapeuta docente do Curso de Fisioterapia da UFRGS, um 
médico uroginecologista docente da Faculdade de Medicina da UFRGS, 
fisioterapeutas mestrandas (04) e doutorandas (02) do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia (PPGGO/
UFRGS), acadêmicos bolsistas de extensão (02) e iniciação científica (02) do 
Curso de Fisioterapia, os quais compartilham as rotinas com doutorandos 
e residentes do Ambulatório de Uroginecologia. 

    RESULTADOS

Entre março de 2013 a dezembro de 2017 foram realizados mensalmente 
em torno de 40 atendimentos individuais (AI), incluindo avaliação e 
tratamento das disfunções do assoalho pélvico (DAPs) e 640 atendimentos 
no grupo (AG) de orientação e treinamento dos músculos do assoalho 
pélvico (TMAP), totalizando 2.320 (AI) e 32.000 (AG) atendimentos 
respectivamente. A IUM é o tipo mais frequente entre as pacientes (76%) 
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do ambulatório, que apresentam idade média de 60,2 anos. Para as pacientes 
a IU está associada à “vergonha, limitação, constrangimento, medo, 
insegurança, mal estar e impotência” e elas associaram o atendimento da 
Fisioterapia Pélvica a “segurança, felicidade, autoestima elevada, poder e 
coragem”.  Além disso, ao longo desses 5 anos foram desenvolvidos: 05 
projetos de extensão, 02 trabalhos de conclusão de curso, 04 dissertações 
de mestrado, 01 pesquisa de pós doutorado, publicados 02 artigos em 
periódicos nacionais e 02 em internacionais.

    CONCLUSÃO

Em seus 5 anos de existência o Ambulatório de Fisioterapia Pélvica 
HCPA/UFRGS tem se consolidado como uma referência na sua área de 
atuação em saúde da mulher, proporcionando tratamento às usuárias do 
SUS do HCPA com diagnóstico de IU, contribuindo com a formação 
dos futuros fisioterapeutas e médicos ginecologistas,  com a produção de 
conhecimento e com a prática baseada em evidências clínicas e científicas.

Palavras-chave: incontinência urinária, saúde da mulher, fisioterapia
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FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO DA 
MICÇÃO DISFUNCIONAL: UM ESTUDO DE CASO

Marina Petter Rodrigues1, Marcos Dias Ferreira2

1Fisioterapeuta Pélvica - Clarté Clínica Medicina e Fisioterapia/ Porto Alegre/ Rio Grande do Sul/ Brasil
2Médico urologista - Clarté Clínica Medicina e Fisioterapia/ Porto Alegre/ Rio Grande do Sul/ Brasil

    INTRODUÇÃO

A micção disfuncional é caracterizada por uma contração voluntária 
dos músculos do assoalho pélvico (MAP) no momento da micção, ao 
contrário do que seria o mecanismo fisiológico. Essa condição muitas 
vezes deriva de um hábito miccional incorreto ao longo da vida, causando 
dificuldade de esvaziamento vesical, jato fraco ou intermitente e resíduo 
pós-miccional.

    DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente de 19 anos, estudante, com queixa de infecção do trato 
urinário inferior (ITUI) há três meses. Utilizou medicação (macrodantina, 
norfloxacina), sem resolução. Ecografia com resíduo pós-miccional = 
77ml. Relata muita dificuldade na micção, permanecendo longos períodos 
no banheiro e sempre com sensação de esvaziamento incompleto. Refere 
alguns episódios de enurese. Na avaliação física, demonstrou dissinergia 
dos MAP, realizando contração quando era solicitado relaxamento e vice-
versa. Paciente mencionou que essa sempre foi a sua forma de tentar urinar, 
realizando contrações dos MAP. As sessões iniciaram com atendimentos 
semanais, com aplicação de eletroestimulação parassacral (10Hz, 250ms, 
30 minutos) e treinamento dos MAP com biofeedback eletromiográfico 
nas posturas de decúbito dorsal, sedestação e ortostase, com foco no 
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relaxamento, coordenação e propriocepção muscular. Realizou cinco 
sessões semanais e três sessões quinzenais seguido de alta. Não apresentou 
mais ITUI, dificuldade para urinar e enurese.

    CONCLUSÃO

As causas de ITUI muitas vezes não são adequadamente investigadas 
e tratadas. A micção disfuncional caracterizada pela dissinergia dos MAP 
resulta em dificuldade de esvaziamento vesical, jato fraco ou intermintente 
e resíduo pós-miccional, favorecendo o surgimento de infecções. O 
acompanhamento da Fisioterapia Pélvica é essencial nesses casos, 
auxiliando na correção do hábito miccional, melhorando a consciência 
corporal, a propriocepção e a coordenação dos MAP.

Palavras-chave: micção disfuncional, retenção urinária, infecção do 
trato urinário inferior, fisioterapia
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DIÁSTASE DE MUSCULATURA DE RETO 
ABDOMINAL E A RELAÇÃO COM A 

LOMBALGIA NO PÓS-PARTO IMEDIATO

Viviane Jarek1; Gabrielle Esther Doi2; Raciele Ivandra Guarda Korelo3; Rubneide 
Barreto Silva Gallo3

1Fisioterapeuta do Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia (DPRF) da UFPR, Curitiba, PR, 
Brasil;
2Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR, Curitiba, PR, Brasil;
3Docente do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR, DPRF, Curitiba, PR, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante a gestação, com o estiramento da musculatura abdominal, 
ocorre a separação dos feixes dos músculos retos abdominais, chamada de 
diástase. Essa separação se estende no período pós-parto e é considerada 
fisiológica até 3 cm.

    OBJETIVOS

Analisar a incidência da diástase de reto abdominal no pós-parto 
imediato e a relação com a lombalgia das puérperas internadas e atendidas 
na Maternidade Victor Ferreira do Amaral. Materiais e Métodos: Trata-se 
de um estudo de transversal, realizado a partir da aprovação do projeto pela 
CEP/HCUFPR nº 1.674.698, que consistiu da avaliação fisioterapêutica 
das puérperas no pós-parto imediato, a partir de uma ficha elaborada pelos 
pesquisadores.
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    RESULTADOS

Na avaliação de 34 puérperas, a média da diástase supra umbilical foi 
2,7 ± 1,9 cm e a média de diástase infra umbilical 1,5±1,3 cm. Houve 
correlação positiva moderada de diástase de reto abdominal supra com 
diástase infra umbilical; e correlação positiva fraca de diástase de reto 
abdominal supra e dor lombar.

    CONCLUSÃO

 A incidência de diástase de reto abdominal é alta e, por isso, é orientada a 
realização de exercícios precocemente para promover melhor recuperação 
da musculatura abdominal e lombar, visto as correlações apontadas.

Palavras-chave: Fisioterapia, diástase, puerpério.
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INFLUÊNCIA DO PERÍODO GESTACIONAL 
NA FUNÇÃO SEXUAL FEMININA

Vanessa de Souza Ducatti1, Aline Dill Winck2

1Discente, Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
2Docente, Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A gestação é um acontecimento biofisiológico diferente para cada 
ser vivo e que gera profundas alterações no organismo da mulher, tendo 
como finalidade, adaptá-lo às necessidades orgânicas que surgirão por 
meio do complexo materno-fetal e também no momento do parto. A 
gestação concebe um dos períodos mais difíceis da avaliação da resposta 
sexual feminina, já que na gestação pode haver importante relação entre 
a disfunção sexual e a baixa satisfação física, emocional ou também a 
diminuição do bem-estar geral. Em uma gestação saudável, não temos 
presença de restrições sexuais, no entanto em algumas gestantes pode-
se observar dificuldades durante certas posições, consequentes das 
modificações anatômicas, fisiológicas ou psicológicas sofridas no decorrer 
da gravidez.

    OBJETIVO

Avaliar a influência do período gestacional na função sexual feminina.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo observacional do tipo transversal de abordagem quantitativa. 
Foram recrutadas 133 mulheres com idades entre 18 e 35 anos, sexualmente 
ativas divididas em 2 grupos: gestantes e não gestantes. A coleta de dados 
foi feita por meio da aplicação de questionário contendo questões sobre 
dados sociodemográficos e para a avaliação da função sexual foi aplicado 
o questionário Female Sexual Function Index (FSFI). Os dados foram 
analisados pelo teste Kolmogorov-Smirnov, t de Student e qui quadrado. 

    RESULTADOS

Das 133 mulheres avaliadas, 65 pertenceram ao grupo gestantes e 68 
ao grupo não gestantes. As gestantes obtiveram uma pontuação menor 
para todos os domínios avaliados incluindo: desejo, excitação, lubrificação, 
orgasmo, satisfação e dor com redução significativa (p<0,001) no domínio 
excitação. O escore total também ficou abaixo do valor preditivo de 
disfunções sexuais no grupo das gestantes (p<0,001) comparado ao grupo 
de não gestantes.

    CONCLUSÃO

Diante dos resultados, concluímos que a gestação influencia 
negativamente a função sexual feminina, particularmente no domínio 
excitação, revelando a importância da abordagem do tema pelos 
profissionais que atuam com gestantes.

 Palavras Chaves: gravidez, mulheres, sexualidade.
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INVESTIGAÇÃO DA DISFUNÇÃO SEXUAL 
FEMININA NA POPULAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

DE INSTITUIÇÃO PRIVADA EM GUARAPUAVA/
PR – ESTUDO EXPLORATÓRIO

Jéssica Rickli¹, Eliete Hul², Diéssica Lais de Paula³, Alana Tâmisa4 

¹Egressa da Faculdade Guairacá/ SESG
²Egressa da Faculdade Guairacá/ SESG
³Discente da Faculdade Guairacá/ SESG
4Docente da Faculdade Guairacá/ SESG

    INTRODUÇÃO

O assoalho pélvico, ou diafragma pélvico, é um conjunto de músculos, 
ligamentos e fáscias presentes na pelve que auxiliam na sustentação das 
vísceras abdominais, controlam a continência urinária e fecal, participam da 
função sexual e na passagem do feto durante o parto. Quando há uma função 
inadequada dessa musculatura, ocorre o aparecimento de patologias como 
prolapsos de órgãos pélvicos, disfunção sexual, incontinência urinária ou 
fecal. Tal função inadequada pode ser gerada tanto por uma hipoatividade 
e fraqueza muscular quanto pelo aumento da pressão intra-abdominal. A 
disfunção sexual ocorre quando há um bloqueio total ou parcial da resposta 
sexual normal, que pode ocorrer por fatores psicossociais ou orgânicos. 
Um desses fatores é a fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, o que 
não permite que a mulher tenha uma boa resposta do reflexo sensorial 
motor, não a auxiliando na excitação e no orgasmo. Atualmente é possível 
estudar a disfunção sexual através de questionários e o mais utilizado é 
o Female Sexual Funcional Index (FSFI), o qual é utilizado também como 
avaliação em estudos epidemiológicos. O Female Sexual Funcional Index é um 
questionário breve composto por 19 questões que avaliam a resposta sexual 
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feminina em seis domínios: desejo sexual, excitação sexual, lubrificação 
vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor.

    METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida através da plataforma Google Forms 
utilizando um questionário de caracterização de amostra semi-estruturado 
e a Female Sexual Funcional Index. A amostra foi composta por universitárias 
de instituição privada de Guarapuava/PR, com idade entre 18 e 35 anos. 
Elas foram convidadas a participar da pesquisa através de e-mails.

    RESULTADOS

Das universitárias convidadas responderam aos questionários um total 
de 320 mulheres. Destas, foram excluídas 266 por não estarem dentro 
dos critérios de inclusão de amostra. A maioria é heterossexual (n=49), 
nuligesta (n=42), apresentam sexarca com idade entre 15 a 20 anos e 
utilizam o anticoncepcional oral (n=27) como método contraceptivo. 

    CONCLUSÃO

 Este estudo demonstrou que universitárias de instituição privada em 
Guarapuava possuem uma prevalência de disfunção sexual de 27% sobre 
a amostra estudada, com predominância sobre os domínios Excitação, 
Satisfação e Dor.

Palavras-Chave: Diafragma da pelve; disfunção sexual fisiológica; 
saúde da mulher.
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A PREVALÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 
EM ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA DE 

UMA UNIVERSIDADE DE MACEIÓ- AL
   

Renata Sampaio Rodrigues Soutinho1, Izabelle Quintiliano 
Montenegro Bomfim1, Tamyres Austrelino de Araújo2

1Centro Universitário Cesmac, Curso de Graduação em Fisioterapia, Maceió, AL, Brasil; 
2Universidade Estadual de Ciências da Saúde, Curso de Graduação em Fisioterapia, Maceió, AL.

    CONTEXTUALIZAÇÃO
   
A Constipação Intestinal (CI) é um distúrbio que acomete indivíduos 

em qualquer momento da vida, desde o recém-nascido ao idoso. É a queixa 
digestiva mais comum na população ocidental e geral. Em virtude de sua 
elevada prevalência, a constipação intestinal crônica vem sendo considerada 
como um problema de saúde pública. Atualmente, as competências que são 
conferidas ao homem no seu campo de trabalho, na escola e no ambiente 
familiar têm causado interferência em sua qualidade de vida, acarretando 
em falta de horários estabelecidos para as refeições e indisposição de 
tempo para a prática de exercícios físicos, o que tem propiciado o aumento 
da incidência das “doenças de civilização”, sendo a constipação intestinal 
uma delas.

    OBJETIVOS

Determinar a prevalência de constipação intestinal em estudantes de 
Fisioterapia de uma Universidade estadual de Maceió-AL.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal, quantitativo, 
descritivo e analítico, com amostra não probabilística, escolhida por 
conveniência, com 113 voluntários, do 1º ano ao 4º do curso de Fisioterapia 
de uma universidade na cidade de Maceió. Realizado através de um 
formulário de coleta de dados com 24 itens, com questões objetivas e 
indiretas relacionadas ao critério de Roma III para constipação intestinal 
e através do critério de Roma III, contendo 6 itens objetivos com os 
sintomas. A definição de CI se deu por meio dos Critérios de Roma III. 
Os dados foram organizados na planilha do Microsoft Excel, então foi 
aplicada a estatística descritiva. O software SPSS versão 20.0 foi utilizado 
para realizar a estatística analítica. Para comparar a proporção entre 
constipados e não constipados junto as outras variáveis foi utilizado o teste 
qui-quadrado, menos para a idade, que foi usado o teste não paramétrico 
de Mann-Whitney. O nível de significância adotado para todos os testes 
foi de 5% (0,05).

    RESULTADOS
A prevalência de constipação intestinal nos universitários foi de 

56,6%, ocorrendo de forma predominante no sexo feminino (85,9%) e 
prevalecendo nos estudantes do 3º ano do curso (34,4%). 

    CONCLUSÃO

Foi encontrada uma alta prevalência de constipação intestinal, superior 
as relatadas em diversos estudos com os mesmos critérios de diagnóstico.

Palavras Chaves: Prevalência. Constipação Intestinal. Estudantes de 
Fisioterapia.
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE FISIOTERAPIA 
DA UNIVALI NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DA PRAIA BRAVA: RELATO DE CASO

Leonardo Perão1, Fernanda Sosa2, Jean Muller3, Francine Fischer Sgrott4

1Acadêmico do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil - leonardo_
perao@hotmail.com
2Acadêmico do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil -  
fernandasosa.s@gmail.com
3Acadêmico do curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí (SC), Brasil -  jean_
nh1@hotmail.com
4Fisioterapeuta Pélvica - Universidade do Vale do Itajaí - Professora do Curso de Fisioterapia, Itajaí – SC/ Brasil 
- fischersgrott@gmail.com

Neste resumo temos objetivo de relatar a experiência de um grupo 
de aluno de do curso de fisioterapia que estavam em estágio obrigatório 
na UBS da Praia Brava, localizada na cidade de Itajaí em Santa Catarina 
no período de 19/10/2017 à 01/12/2017, sendo 21 dias úteis de estágio, 
destes 14 dias foram na UBS Praia Brava.

Na prática de estágio vivenciada dentro do SUS, entra-se em contato 
com situações diversas que no atendimento clínico não se pode observar, 
dentre elas campos de atuação que não são muito abordados durante a 
graduação, como campo de saúde mental, existe o compartilhamento de 
informações com a equipe de saúde da unidade, como médicos, médicos 
residentes, acadêmicos de medicina, enfermeiras, técnicos de enfermagem, 
agentes comunitários de saúde e acadêmicos de fisioterapia. São realizadas 
visitas domiciliares na qual fazemos parte do processo de territorialização, 
contato com pacientes com diversas comorbidades, atendimentos com 
poucos recursos. São realizadas atividades de educação em saúde com grupos 
específicos, praticando horizontalidade, trocando conhecimentos com os 
usuários da rede, tendo a participação dos agentes comunitários de saúde e 
acadêmicos de outros cursos.  Existe a participação nas Interconsultas, onde 
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há o atendimento do médico e dos acadêmicos de medicina com pacientes 
gestantes e puérperas, nesse contato o acadêmico de fisioterapia pode fazer 
orientações sobre posicionamentos, amamentação, alimentação adequada 
e trabalho de parto. O estágio era no período vespertino, houve um período 
de adaptação, troca de conhecimento de modo interdisciplinar, a prática 
direta dos princípios do SUS (Universalidade, Integralidade e Equidade). 
Foram realizadas visitas domiciliares, atividades de educação em Saúde 
com grupos de gestantes e puérperas em atendimento nesta unidade, 
gerando temas como abordados temas como associação dos benefícios 
da dança e o trabalho de parto, o modo adequado e posicionamentos 
para amamentação, prevenção e o que fazer em caso de engasgo do 
bebê, mitos e verdades sobre a gravidez e vantagens e desvantagens do 
parto normal e parto cesárea. Houve participação nas interconsultas das 
gestantes. Durante esse processo houve grande prática dos princípios do 
SUS, compartilhamento de informações com equipe e resolutividade dos 
casos de pacientes com doenças associadas e sem diagnóstico fechado, a 
prática fisioterapêutica direta com poucos recursos, que abre a visão sobre 
o atendimento domiciliar e aumenta a criatividade para o atendimento, 
pratica de quatro momentos de educação em saúde de forma horizontal 
com troca de conhecimentos com os usuários da rede, levando a boa 
interação com os mesmos.

Palavras-chave: Gestantes; Estágio; Educação em saúde, SUS ; 
Fisioterapia
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EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA 
EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA: RESULTADOS PRELIMINARES

Ingridy Kammers1, Géssica Maria Moreira2, Lohana Golini De 
Sando3, Kamilla Zomkowski4, Fabiana Flores Sperandio5

1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
2Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
3Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CEFID, 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
4Mestre em Fisioterapia pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
5Profª Dra. do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/CEFID, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

 A incontinência urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional 
de Continência como qualquer perda involuntária de urina, e como primeira 
linha de tratamento para essa disfunção pélvica, existe o treinamento dos 
músculos do assoalho pélvico (TMAP). O TMAP associado à estratégias 
educativas, demonstra melhora da aderência do paciente à terapia, 
facilitando a eficácia da terapêutica proposta. 

    OBJETIVOS

Analisar se o TMAP associado à intervenção educativa tem efeito nos 
sintomas urinários de mulheres com IU.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo quasi-experimental do tipo quantitativo 
e prospectivo, com amostragem não probabilística voluntária. As 
participantes responderam a uma ficha clínica e sociodemográfica e ao 
International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF). 
A intervenção durou 45 dias: onde no primeiro dia, as mulheres assistiram 
a um vídeo educativo sobre disfunções do assoalho pélvico, suas causas, 
como evitá-las e sobre seu tratamento, incluindo o TMAP, e receberam uma 
cartilha acerca dos mesmos assuntos, com os exercícios a serem realizados 
em domicílio. No 15º dia, foram submetidas à jogos educativos com a 
ferramenta Scratch com temas relacionados aos abordados anteriormente 
e, no 45º dia, foi reaplicado o ICIQ-SF. 

    RESULTADOS

A amostra foi composta por 18 mulheres com IU, com média de idade 
de 44,63 anos (±14,23), IMC de 26,42 Kg/m2 (±5,93), todas caucasianas, 
sendo que aproximadamente 67% delas eram casadas, 41% recebiam 
mais de seis salários-mínimos e 39% tinham ensino superior completo. O 
questionário ICIQ-SF não mostrou significância estatística no escore total 
e na questão 5 após a intervenção, no entanto, as questões 3 e 4, sobre a 
frequência e a quantidade de urina perdida, respectivamente, obtiveram 
um ρ de 0,017.

    CONCLUSÃO

O TMAP associado à estratégias educativas, pode auxiliar na redução 
dos sintomas urinários. Além de ser uma ferramenta para incrementar 
a aderência ao tratamento clínico dessas disfunções, potencializando 
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o conhecimento das mulheres acerca da importância dos músculos do 
assoalho pélvico.

Palavras-chave: Diafragma da Pelve. Incontinência Urinária. 
Distúrbios do Assoalho Pélvico. Educação em Saúde. 
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DISFUNÇÃO SEXUAL NA GESTAÇÃO EM 
PERSPECTIVA - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Deisy Cristina Campos Fiuza¹, Laíse Veloso Veras e Silva², Alana 
Tamisa Leonel Bini³, Mayra Tesseroli Santos Zuconelli4

1Fisioterapeuta / Faculdade Inspirar / Londrina – PR/ Brasil.
2Fisioterapeuta / Universidade Federal de São Paulo / São Paulo – SP Brasil.
3Fisioterapeuta / Faculdade Guairacá / Guarapuava – PR / Brasil.
4Acadêmica de Fisioterapia / Faculdade Guairacá /Guarapuava – PR / Brasil.

Palavras chaves: Gestação; disfunção sexual; sexualidade;

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A integração entre o corpo, mente e as emoções definem a saúde 
sexual, sendo que o desequilíbrio desses fatores culmina na Disfunção 
Sexual (DS). Muitas vezes esse pode ser um problema que compromete 
o relacionamento do casal, pois a gestação por si só envolve uma série de 
mudanças, que fazem parte do desenvolvimento da DS.

   OBJETIVOS

Identificar como a literatura científica tem levantado as principais 
causas de disfunção sexual de gestantes, avaliando quais resultados foram 
encontrados e levando em conta os fatores externos que contribuíram 
para tal disfunção.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho é baseado no método da revisão bibliográfica, com artigos 
retirados de bases de dados disponíveis em português e inglês que fossem 
de domínio público (open access) publicados entre 2013 e 2017. A busca 
foi feita de forma em base de dados eletrônicas, dentre elas: PUBMED, 
LILACS, MEDLINE.

    RESULTADOS

Consistiu em 11 artigos que abordaram por meio de questionário 
a avaliação da função sexual em gestantes com diferentes condições, 
abordando a obesidade, depressão e qualidade de vida, condições sociais, 
ambientais e culturais.

    CONCLUSÃO
:
A análise das bibliografias levantadas demonstrou, conforme estudos 

realizados com públicos diferentes e em condições ambientais específicas 
de cada região, que há diversas razões para o desenvolvimento da DS. 
A DS presente em distintos períodos gestacionais, podem ser gerados 
por fatores de origem psicológica, física, ambiental, social, cultural ou até 
mesmo associado com doenças crônicas. Prevalecendo nos resultados um 
índice maior de problemas que deram origem a DS no primeiro e terceiro 
trimestre de gestação.



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Suplemento 1 | Edição 42 | Volume 13 
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2018

- 119 -

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA INDICAÇÃO 
DE IMPLANTAÇÃO DO NEUROMODULADOR 

SACRAL EM PACIENTE COM DISFUNÇÕES 
DE ELIMINAÇÃO: RELATO DE CASO

Beatriz Frate1, Carina Quaquio Mesquita2 

1Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo-SP, Brasil 
 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo-SP, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Os músculos do assoalho pélvico (MAP) têm papel significativo na 
função do trato urinário, anorretal, função sexual, além de contribuir 
para a estabilização lombopélvica. Dentre as disfunções do assoalho 
pélvico, há disfunções eliminatórias, podendo ser fecais e urinárias, que 
afetam a qualidade de vida dos pacientes. Para lidar com essas disfunções, 
há tratamentos conservadores como a fisioterapia, recomendada pela 
International Continence Society (ICS) desde 2002, como primeira escolha e 
alto nível de evidência. Outros tipos de tratamento podem ser as correções 
anatômicas e uso medicamentos específicos. Quando há insucesso nos 
tratamentos fisioterapêuticos, uma alternativa que tem se mostrado eficaz, 
é a neuromodulação sacral. Trata-se de um procedimento cirúrgico, 
realizado sob anestesia local. A técnica compreende a introdução de uma 
agulha no terceiro forame sacral, estimulando a raiz nervosa sacral, onde 
é introduzido um eletrodo que gera uma corrente contínua. A fisioterapia 
tem papel importante na indicação, assim como, no pós-operatório do 
procedimento.
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    OBJETIVO

Apresentar a experiência clínica do processo de indicação do implante 
da neuromodulação sacral no tratamento das disfunções de eliminação 
através da fisioterapia. Materiais e métodos:  Estudo retrospectivo através 
da análise de prontuário de uma paciente pós esfincteroplastia, com 
disfunções de eliminação, encaminhada para a fisioterapia no ano de 2012. 
Foi feita uma análise do histórico clínico da paciente com o tratamento da 
fisioterapia e recidivas de sintomas até a indicação da Neuromodulação 
Sacral, feita pelo cirurgião especialista em regime hospitalar.

    RESULTADO

Paciente MRM, 58 anos, divorciada, aposentada, IMC: 22,6kg/m2, 
histerectomizada há 14 anos, dois partos normais, com sintomas de 
perdas fecais, urgência e urge incontinência miccional. Na avaliação física 
encontrou-se força muscular débil, sem prolapsos e reflexos normais. 
Foi realizada uma sessão de eletroestimulação anal para percepção da 
contração muscular perineal e 10 sessões de eletroestimulação do nervo 
tibial posterior, além de exercícios perineais domiciliares. Na avaliação final 
houve diminuição da frequência das perdas urinárias e fecais.  Perguntou-
se no início e no final do tratamento o quanto os sintomas interferiam na 
vida diária da paciente, sendo EVA 6 para EVA 3, respectivamente. Após 
6 meses a paciente retorna ao setor de fisioterapia com recidiva das perdas 
e a conduta fisioterapêutica foi de mais 10 sessões de eletroestimulação 
do nervo tibial posterior e biofeedback anorretal, com pouca melhora dos 
sintomas ao final do tratamento. Paciente relatou EVA inicial 5 e EVA final 
3. Após um ano realizando exercícios perineais domiciliares retorna ao 
setor de fisioterapia com recidiva dos sintomas e a conduta da fisioterapia 
foi indicação da neuromodulação sacral realizada ao final de 2014 pelo 
cirurgião especialista. Ao final do ano de 2017 retornou à fisioterapia com 
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relato de não ter mais perdas e na avaliação física apresentou melhora da 
força muscular e relatou EVA 0.

    CONCLUSÃO

Quando há insucesso nas técnicas de tratamento fisioterapêutico, a 
neuromodulação sacral se mostra um recurso eficaz para melhora dos 
sintomas das disfunções eliminatórias, uma vez que o eletrodo atua com 
uma corrente contínua, modulando os sistemas urinário e intestinal. É 
importante que o fisioterapeuta conheça a técnica e saiba qual é o melhor 
momento para indicação da mesma. 

Palavras-chave: Diafragma da pelve. Fisioterapia. Incontinência 
Fecal. Incontinência Urinária. Neuromodulação sacral.
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AVALIAÇÃO DINAMOMÉTRICA DOS 
MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO EM 

MULHERES COM DISPAREUNIA 

Hellen Batista de Carvalho1, Lorena Carneiro de Macêdo², 
Leila Katz³, Melania Maria Ramos de Amorim4

1Instituto de Pesquisa Prof. Joaquim Amorim Neto (IPESQ), Campina Grande-Paraíba
2Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife-Pernambuco; Instituto de Pesquisa 
Prof. Joaquim Amorim Neto (IPESQ), Campina Grande-Paraíba
3Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife-Pernambuco. 
4Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande-Paraíba; Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife-Pernambuco; Instituto de Pesquisa Prof. Joaquim Amorim Neto 
(IPESQ), Campina Grande-Paraíba.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Dispareunia é a dor genital persistente ou recorrente associada à 
atividade sexual. É de difícil diagnóstico e tratamento, comprometendo 
a qualidade de vida da mulher. São poucos os estudos em relação aos 
problemas sexuais femininos, e esses geralmente estão mais voltados para 
a prevalência, apresentando limitações quanto a opções de avaliações e 
tratamento, não sendo encontrado estudos que avaliem a força dos músculos 
do assoalho pélvico (MAP) através da dinamometria em mulheres que 
apresentam dispareunia. A avaliação dinamométrica dos MAP funciona 
como uma ferramenta para avaliar e motivar a realização de tratamento 
específico para essa disfunção sexual.

    OBJETIVO

Avaliar a força dos músculos do assoalho pélvico através da 
dinamometria em mulheres com e sem dispareunia.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal incluindo 50 mulheres entre 18 e 35 anos com vida 
sexual ativa, sendo 25 mulheres com dispareunia e 25 sem dispareunia. 
As mulheres elegíveis responderam questionários sobre características 
biológicas, sociodemográficas e uroginecológicas. A avaliação clínica 
do assoalho pélvico foi realizada para verificar a presença de contração 
perineal e logo após foi realizada avaliação dinamométrica. Na avaliação 
dinamométrica, primeiramente foi avaliado a força superficial (músculos 
superficiais do períneo) e a participante foi instruída a realizar a contração 
dos MAP, isoladamente, sendo realizadas três contrações voluntárias 
máximas de cinco segundos, com intervalo de 10 segundos de repouso entre 
cada uma delas. Em seguida, para registrar a força profunda (músculos do 
diafragma pélvico) a participante foi orientada a realizar a mesma série de 
contrações. Para análise estatística, foram utilizados os testes de Shapiro-
Wilk e o Mann-Whitney, considerando-se o nível de significância de 5%.

    RESULTADOS

Mulheres com dispareunia apresentaram escores dinamométricos 
mais baixos de força superficial (p=0,01) e profunda (p=0,04), durante a 
contração dos MAP, quando comparadas às mulheres sem dispareunia. 

    CONCLUSÕES

As mulheres com dispareunia apresentaram os músculos do assoalho 
pélvico mais fracos quando comparado com as mulheres sem dispareunia.

Palavras-chave: Assoalho Pélvico. Dispareunia. Dinamometria.



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Suplemento 1 | Edição 42 | Volume 13 
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2018

- 124 -

ESTUDO EXPLORATÓRIO DE DISFUNÇÕES 
DO ASSOALHO PÉLVICO DO TIPO URINÁRIA 
E SEXUAL EM MULHERES UNIVERSITÁRIAS 

DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA

Eliete Hul¹ Jessica Rickli ² Diéssica Lais de Paula³, Alana Tâmisa Leonel4

1Egressa da Faculdade Guairacá/SESG
2Egressa da Faculdade Guairacá/ SESG, Discente Faculdade Guairacá/ SESG
3Discente da Faculdade Guairacá /SESG
4Docente da Faculdade Guairacá /SESG

    INTRODUÇÃO

O assoalho pélvico é uma estrutura formada por músculos, fáscias e 
ligamentos que constituem uma rede de sustentação dos órgãos localizados 
na cavidade pélvica, sendo responsável por sustentar e suspender os 
órgãos pélvicos e abdominais, mantendo as continências urinária e fecal. 
A Incontinência Urinária (IU) se trata da perda involuntária da urina 
pela uretra, podendo ser do tipo incontinência de urgência, esforço ou 
mista, afetando pessoas de ambos os sexos em diferentes faixas etárias. 
A Disfunção sexual feminina (DSF) corresponde á distúrbios durante 
algumas das fases do ciclo de resposta sexual da mulher, que as dificultam 
em atingir o prazer durante a relação sexual. 

    OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo realizar uma coleta de dados para 
quantificar a incidência de disfunções do assoalho pélvico do tipo urinária 
e sexual em mulheres universitárias de instituição privada de ensino. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Tratou-se de um estudo quantitativo de cunho exploratório descritivo. 
A amostra foi composta por 320 mulheres universitárias com idade 
entre 18 e 35 anos e estudantes de uma instituição privada de ensino de 
Guarapuava-PR. A coleta de dados foi realizada entre 17 de setembro a 19 
de outubro de 2017, através dos questionários: caracterização de amostra, 
FSFI (Female Sexual Function Index) e ICIQ-SF (International Consultation 
on Incontinence Questionnaire - Short Form) para investigação do número de 
mulheres com disfunções de assoalho pélvico do tipo urinária e sexual 
associadas. Os questionários se encontravam disponíveis na plataforma 
Google Forms e foram acessados pelas universitárias através de um link 
de pesquisa, convidadas a participar da pesquisa com identidade anônima 
através do mural portal do aluno online, emails, redes sociais e aplicativos 
de comunicação.

    RESULTADOS

Os dados foram analisados de forma descritiva e transversal e estão 
apresentados em média e desvio padrão no que diz respeito aos valores 
de pontuação da FSFI e ICIQ-SF. De 320 mulheres universitárias, foram 
selecionadas 20 que apresentaram IU e DS associadas. A maioria da amostra 
são estudantes da área da saúde. A amostra conhece (60%) e sabe contrair 
(70%) o assoalho pélvico, porém 5% realizam o seu fortalecimento. Em 
relação a gestações e partos, 80% são nuligestas, 15% primíparas e 5% 
multíparas. Em comparação aos partos, 80% cesáreo e 20% vaginal. Os 
domínios mais afetados em relação ao resultado do FSFI foram: orgasmo 
(média 2,8), excitação (média 2,9), desejo (média 3,3) e dor (média 3,5). 
A média de escore da pontuação por questão do ICIQ-SF entre as 
universitárias foi de 2,55.
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    CONCLUSÃO

Através do presente estudo podemos observar que a IU influência a 
DS. Ambas as disfunções encontram-se presentes na vida das mulheres 
jovens universitárias de Guarapuava–PR ocasionando comprometimentos 
a saúde urinária e sexual.

Palavras-Chave: Diafragma pélvico; Incontinência urinária; Disfunção 
sexual fisiológica.
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INVESTIGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES 

UNIVERSITÁRIAS FREQUENTADORAS 
DE INSTITUIÇÃO PRIVADA NA 
CIDADE DE GUARAPUAVA - PR.

Alana Tâmisa Leonel Bini1; Diéssica Lais de Paula2; Deisy 
Cristina Campos3; Eliete Hul4; Jéssica Rickli5

1Docente de Fisioterapia da Faculdade Guairacá, Guarapuava/Paraná/Brasil;
2Discente de fisioterapia da Faculdade Guairacá, Guarapuava/Paraná/Brasil;
3Pós graduanda da Faculdade Inspirar, Londrina/Paraná/Brasil;
4Egressa da Faculdade Guairacá, Guarapuava/Paraná/Brasil;
5Egressa da Faculdade Guairacá, Guarapuava/Paraná/Brasil;

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A musculatura do assoalho pélvico é responsável pela manutenção da 
continência urinária e fecal e pela sustentação das vísceras, é um conjunto de 
músculos com grande capacidade de contração para realizar a continência 
e de distensão para permitir o parto. Portanto um assoalho pélvico com 
função deficiente ou inadequada pode ser um fator causal de incontinência 
urinária, que atinge principalmente mulheres.

    OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo investigar a ocorrência de incontinência 
urinária em mulheres universitárias que estudam em instituições de ensino 
privadas em Guarapuava-Pr.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi composta por 320 universitárias de 18 a 35 anos.  
Após aplicado os critérios de inclusão e de exclusão a amostra totalizou 
75 universitárias que apresentaram incontinência urinária. Foi aplicado o 
questionário de caracterização e o ICIQ-SF através da plataforma Google 
Forms para coleta de dados. Estes foram coletados do dia 17 de agosto 
ao dia 19 de setembro através da abordagem das estudantes, pelas redes 
sociais e envio de e-mails convites. Todas as universitárias tiveram suas 
identidades mantidas em sigilo. Estavam anexados ao e-mail convite 
cartilhas informativos sobre a função do assoalho pélvico e o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os dados foram tabulados em 
uma planilha e expressos em tabelas e gráficos.

    RESULTADOS

Das 320 universitárias a grande maioria é do curso de fisioterapia. 
Segundo a classificação ICIQ-SF 70% não apresentou incontinência 
urinária. Os outros 30% que apresentaram incontinência urinária 15,6% 
foi classificada como perda de urina muito severa. A maioria relatou saber o 
que é assoalho pélvico 69,3%. A respeito do histórico de gestação e partos 
74,6% são nuligestas,13,3% primíparas e 5 % multíparas. Em comparação 
aos partos a maior prevalência foi o cesáreo 12% comparado ao vaginal 
onde apenas 1,3% relatou ter realizado mais de um parto vaginal, 100% da 
amostra é heterossexual.
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    CONCLUSÃO

Foi possível concluir que mulheres universitárias podem apresentar 
incontinência urinária e que o acontecimento dela não esta diretamente 
relacionada ao número de gestações e nem a via de parto escolhida.

Palavras-chave: Questionário; Estudantes; Incontinência urinária; 
Assoalho pélvico.



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Suplemento 1 | Edição 42 | Volume 13 
Número 2 | ABR/MAI/JUN | 2018

- 130 -

RELAÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
E CONSCIÊNCIA DA MUSCULATURA DE 

ASSOALHO PÉLVICO EM MULHERES ADULTAS 
ATENDIDAS EM UM SERVIÇO AMBULATORIAL. 

Aline Dill Winck1, Eléia de Macedo2, Kátia da Rosa Viçosa Marques3, 
Laís Capellini Fernandes4

1Docente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
2Docente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
3Discente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
4Discente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A Incontinência Urinária é caracterizada por toda perda involuntária 
de urina, de causa multifatorial. É comum associar a Incontinência Urinária 
com multiparidade e mulheres idosas, mas sabe-se que essa realidade se 
estende para mulheres mais jovens e também naquelas que nunca tiveram 
filhos. A auto percepção corporal é fundamental na prevenção e no 
tratamento dos sintomas da incontinência urinária e a fisioterapia pélvica 
representa um papel de despertar nas mulheres para a consciência corporal, 
auxiliando na reabilitação e na melhora da função do assoalho pélvico.

    OBJETIVOS

Relacionar a incontinência urinária e a consciência da musculatura de 
assoalho pélvico em mulheres adultas atendidas em um serviço ambulatorial 
de ginecologia e obstetrícia.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo epidemiológico observacional do tipo transversal. Foram 
recrutadas 339 mulheres em idade adulta atendidas no Ambulatório Central 
da Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. A coleta de 
dados foi feita por meio da aplicação de questionários contendo questões 
sobre dados sociodemográficos, consciência da musculatura pélvica, dados 
ginecológicos e obstétricos e incontinência urinária. Para a investigação 
sobre a conscientização da musculatura de assoalho pélvico foi criado 
um instrumento com escores de avaliação baseado na escala LIKERT, 
que classificava a participante em má percepção/conscientização corporal 
(0 a 3 pontos) e boa percepção/conscientização corporal (4 a 6 pontos). 
Para determinar o grau de incontinência urinária e o impacto da doença 
na qualidade de vida das mulheres, foi utilizado o questionário validado 
ICIQ-FS (International Consultation on Incontinence Questionnaire). 

    RESULTADOS

O estudo constatou que as mulheres incontinentes apresentam pior 
percepção/conscientização da musculatura de assoalho pélvico quando 
comparadas as continentes e também uma maior probabilidade de 
desenvolver incontinência urinária. Evidenciou-se também que as mulheres 
adultas com maior número de filhos e partos vaginais apresentam maior 
risco de desenvolver os sintomas.

    CONCLUSÃO

Concluímos que a partir dos achados é imprescindível a necessidade 
do profissional fisioterapeuta inserido nas redes de atenção oferecidas pelo 
Sistema Único de Saúde evidenciando a importância de um acompanhamento 
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que atinja resultados positivos na diminuição de sintomas de incontinência 
urinária e melhoria na conscientização da musculatura de assoalho pélvico.

Palavras Chave: Incontinência Urinária, Mulheres, Assoalho Pélvico, 
Fisioterapia
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INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TREINO 
DE MÉDIO E ALTO RENDIMENTO DE 

FUTSAL NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
DE ATLETAS  DO GÊNERO FEMININO.

Alana Tâmisa Leonel Bini¹; Evelin Talita Trindade Ratier ²

¹Docente da Faculdade Guairacá, Guarapuava/Paraná/Brasil;
²Discente da Faculdade Guairacá, Guarapuava/Paraná/Brasil;

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Os esportes de alto rendimento vêm sendo mais praticado por 
mulheres a cada dia, além de trazer grandes benefícios a saúde é praticado 
também profissionalmente. Dentre vários esportes coletivos em crescente 
popularidade o futsal, que vem ganhando cada vez mais o público feminino. 
Existem várias maneiras de realizar a prática esportiva desde um treino leve 
uma vez por semana até um treino intenso de vários dias por semana, para 
validar a intensidade da pratica esportiva há um questionário de atividade 
física (IPAQ) usado para medir a validade e reprodutibilidade da atividade 
física. A atividade física de alto rendimento pode ser um fator agravante 
para Incontinência urinária (UI) devido a pressão intra-abdominal, que 
interfere no desempenho das mesmas, fazendo-as muitas vezes abandonar 
a pratica. Atualmente é possível avaliar a interferência da perda urinária 
através de um questionário chamado ICIQ-SF que avalia a intensidade, 
tempo e circunstância da perda. Há também o Pad Test, método não 
invasivo e eficaz que quantifica a perda urinaria em gramas, e classifica a 
incontinência como leve moderada e severa.
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    OBJETIVOS

Investigar a influencia do treinamento de médio e alto rendimento de 
atletas de futsal, na ocorrência da incontinência urinária.

    METODOLOGIA

A amostra foi selecionada através do IPAQ, as 9 atletas com idade 
entre 18 e 25 anos, nulíparas, jogadoras do time universitário de futsal de 
uma cidade do interior do Paraná, que pontuaram como médio ou alto 
rendimento. As atletas selecionadas, responderam ao questionário ICIQ-
SF, que avaliou o grau da incontinência urinaria (IU) e logo após ingeriram 
2 copos de agua (± 500ml), vestiram o absorvente e realizaram o treino 
de rotina normalmente, ao término do treino o absorvente foi pesado 
novamente para saber o volume de perda. A coleta de dados foi realizada 
no dia 01 de março de 2018.

    RESULTADOS

Estão sendo analisados.

Palavras-Chaves: Incontinência urinária, Atletas, saúde da mulher.
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EVOLUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO NORMAL 
ATRAVÉS DA FISIOTERAPIA OBSTÉTRICA

Aline Dill Winck1, Amanda Adami Santi2, Fernanda Camargo3, 
Pablo Heitor Gulert Michelon4, Cassiana Roncada Bardo5

1- Docente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
2- Discente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
3- Discente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
4- Discente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
5- Discente, Curso de Fisioterapia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante a gestação, o organismo materno passa por inúmeras 
mudanças, sendo elas fisiológicas, bioquímicas e anatômicas. O término 
desse processo é marcado pelo parto. A progressão do trabalho de parto 
pode gerar dor à parturiente e se estender por um longo período. Para 
isso, a fisioterapia obstétrica pode ser utilizada para aliviar os sintomas da 
dor e reduzir o tempo do trabalho de parto, controlando a ansiedade e 
contribuindo na diminuição dos índices de parto cesárea.

    OBJETIVOS

Verificar a evolução do trabalho de parto normal através da fisioterapia 
obstétrica. 

    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, do tipo retrospectivo, através da 
análise de prontuários, do Hospital Geral de Caxias do Sul (Rio Grande do 
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Sul, Brasil). Foram retirados do banco de dados informações sobre a ficha 
obstétrica e a avaliação fisioterapêutica das parturientes internadas. De 119 
prontuários analisados, 86 fizeram parte do grupo controle, constituído 
por parturientes que não receberam fisioterapia obstétrica e 33 do grupo 
intervenção, que receberam atendimento fisioterapêutico através de 
métodos não farmacológicos (massagem lombar, mobilizações pélvicas 
na bola suíça, exercícios respiratórios, banho de chuveiro e aquisição de 
posturas verticais). Os critérios de exclusão para o grupo intervenção foram 
parturientes que evoluíram para cesárea durante ou após atendimento 
fisioterapêutico, parturientes que não estavam em trabalho de parto ativo, 
ou parturientes que apresentaram dilatação inicial igual ou maior que 7 
cm no momento de admissão ao hospital. Já para o grupo controle foram 
excluídas parturientes que realizaram parto cesárea. 

    RESULTADOS

Houve uma redução significativa (p<0,01) do tempo de trabalho de 
parto no grupo intervenção em comparação ao grupo controle em todas 
as gestantes avaliadas. 

    CONCLUSÃO

A atuação da fisioterapia obstétrica é eficaz na evolução do trabalho 
de parto normal.

Palavras-Chave: Fisioterapia, Trabalho de Parto, Obstetrícia
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A FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO 
DAS DISFUNÇÕES COLOPROCTÓGICAS EM 

PACIENTES ADULTOS OPERADOS POR ANUS 
IMPERFURADO. RELATO DE 3 CASOS. 

Débora Brandão1
, Carla Francisca do Monte², Ilário 

Froehner², José Márcio Jorge², Clarice Tanaka³

1Divisao de Fisioterapia do Instituto Central, Hospital das Clinicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, São Paulo, SP, Brasil 
2Departamento de Coloproctologia, Hospital das Clinicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, Hospital das Clínicas, São Paulo, SP, Brasil
3Departamento de Fisioterapia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, 
São Paulo, SP, Brasil

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência fecal (IF) e a constipação intestinal (CI) são condições 
presentes em pelo menos metade dos pacientes que passaram por 
tratamento de ânus imperfurado (AI). Ambas as condições causam grande 
impacto na qualidade de vida. A fisioterapia vem atuando com resultados 
positivos em ambas as queixas, com utilização de recursos que podem 
melhorar o trânsito intestinal e possíveis disfunções de assoalho pélvico 
presentes nestes pacientes. 

    OBJETIVO

Este estudo avaliou a efetividade da fisioterapia no tratamento de 
disfunções intestinais em pacientes com histórico de ânus imperfurado. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Três pacientes do departamento de Coloproctologia do ICHC-FMUSP 
previamente operados na infância para correção de AI foram encaminhados 
a fisioterapia com o diagnóstico de IF e/ou CI. Os pacientes foram 
tratados conforme a queixa, incontinência, constipação ou associação 
de ambos. Para isso, utilizamos os seguintes recursos: eletroestimulação 
sacral, balonete, eletroestimulação intracavitária em região anal, treino de 
diafragma, abdome e assoalho pélvico associados e terapia comportamental. 
Os pacientes responderam aos questionários Jorge & Wexner (J&W) e o de 
qualidade de vida específico no início e ao final do tratamento, tinham em 
média 29 anos, com um índice de J&W médio de 10 pontos. Foi realizada 
a média de 18 sessões com cada indivíduo, sendo o uso de cada recurso 
variável com a evolução do paciente.

    RESULTADOS

Ao final do tratamento, os três relataram melhora da queixa, sendo a 
média final do índice J&W de 6 pontos.

    CONCLUSÃO

Pacientes com disfunções intestinais após tratamento cirúrgico de ânus 
imperfurado podem se beneficiar das técnicas de fisioterapia, melhorando 
a função intestinal e de assoalho pélvico.

Palavras-Chave: Incontinência Fecal, Constipação Intestinal, Ânus 
Imperfurado, Atresia Anal, Fisioterapia, Diafragma da Pelve 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA 
E CONTROLE POSTURAL EM PACIENTES 

COM DISFUNÇÕES COLOPROCTOLÓGICAS

Débora Pacheco1, Nicole Schreurs1, Débora Brandão1, Tomás Navarro-
Rodriguez², Clarice Tanaka3

1Divisão de Fisioterapia do Instituto Central, Hospital das Clínicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, BR
2Departamento de Gastroenterologia, Hospital das Clinicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade 
de Sao Paulo, Sao Paulo, SP, BR
3Departamento de Fisioterapia, Faculdade de Medicina FMUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, BR.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Incontinência fecal (IF) e Constipação Intestinal (CI) são condições 
que causam grande impacto na qualidade de vida e são caracterizadas pela 
dissinergia e incoordenação muscular entre os músculos do abdômen, 
diafragma e assoalho pélvico. Estudos demonstraram que essas sinergias 
atuam realizando ajustes posturais para preparar o corpo nas perturbações 
previsíveis e para atuar de forma tônica na sustentação, além de promover 
a continência.

    OBJETIVO

Avaliar a força muscular respiratória e o controle postural em pacientes 
com disfunções coloproctológicas.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

 O grupo coloproctológico foi composto por pacientes com diagnóstico 
de IF, CI ou a associação desses sintomas. O grupo controle foi selecionado 
de um banco de dados, com os mesmos critérios de inclusão e exclusão, 
pareado por sexo e idade. As avaliações foram realizadas no LIM 23 - 
IPq/HCFMUSP e na Gastroenterologia do ICHC-FMUSP. Para avaliar o 
perfil e a severidade foram aplicados questionários específicos: para IF, o 
Índice de Jorge & Wexner(J&W) e o questionário Fecal Incontinence Quality 
of  Life, e para CI utilizamos o Critérios de Roma III e o questionário 
Qualidade de Vida SF-36. Na avaliação do controle postural realizamos o 
Teste de Organização Sensorial Modificado [cálculo do deslocamento do 
centro de pressão em velocidade média, amplitude e quadrado da média da 
raiz], nos eixos antero-posterior e látero-lateral, em diferentes condições 
sensoriais. Na avaliação da força muscular respiratória, utilizamos o 
manovacuômetro para medição da Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) 
e Pressão Expiratória Máxima (PEmáx). A análise estatística foi realizada 
pelo MatLab® (2013) e SPSS® (Statistics for Windows versão 20.0), 
utilizando os testes de Shapiro-Wilk, Teste U de Mann-Whitney e Teste de 
correlação de Spearman.

    RESULTADOS

Participaram 26 pacientes, sendo 13 do grupo coloproctológico 
e 13 do grupo controle. Os voluntários dos dois grupos apresentavam 
comorbidades, o grupo coloprotológico(GE) apresentou maior número 
destas, como dores músculo-esqueléticas e visão corrigida [GE: 5,84 (±2,03); 
controles 2,61 (±1,76); p<0,001]. As escalas específicas confirmaram 
o diagnóstico de CI e média do J&W de 13,11(±3,33) demonstrando a 
severidade da IF, houve impacto na qualidade de vida em ambas disfunções. 
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Quanto ao controle postural houve diferença estatística na oscilação do 
centro de pressão(RMS) sendo maior no grupo experimental (p=0,03). 
Quanto a força muscular respiratória, os valores de PImáx e PEmáx 
foram menores que os valores de referência encontrados na literatura. Os 
resultados das correlações entre a força muscular respiratória e o controle 
postural dos pacientes com disfunções coloproctológicas são inversamente 
proporcionais com correlação forte e significativa, como às variáveis 
PEMax e velocidade (p<0,05).

    CONCLUSÃO

Os pacientes com disfunções coloproctológicas apresentaram 
alterações respiratórias, de controle postural e sensoriais, principalmente 
visual. Também verificou-se que quanto menor a força inspiratória máxima 
e expiratória máxima, maior é a oscilação postural dos pacientes com 
disfunções coloproctológicas.

Palavras-Chave: Incontinência Fecal, Constipação Intestinal, 
Equilíbrio Postural, Músculos Respiratórios, Diafragma da Pelve.
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA VESTIBULAR EM 
PACIENTES COM INCONTINÊNCIA FECAL

Bruna Laganaro¹, Débora Brandão1, Catarina Boffino1, 
Juliana Goulardins1, Clarice Tanaka2

1Divisão de Fisioterapia do Instituto Central, Hospital das Clinicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, SP, BR
2Departamento de Fisioterapia, Faculdade de Medicina FMUSP, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, SP, BR

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência Fecal (IF) é uma condição que pode ser decorrente 
de alterações biomecânicas da parede abdominal e da musculatura 
respiratória. Estas alterações afetam o controle postural, que é dependente 
do funcionamento adequado do sistema vestibular.

    OBJETIVOS

Avaliar a função vestibular em pacientes com IF. 

    METODOLOGIA

O estudo é de caráter transversal e foi realizado no laboratório de 
investigação médica 23 (LIM 23 – IPQ/HCFMUSP). Foram incluídos os 
indivíduos com o diagnóstico de IF, de ambos os sexos, com idade entre 60 
a 70 anos, sem alteração visual ou com esta corrigida, que não praticassem 
atividade física intensa, que conseguissem se manter em ortostase sem 
auxílio e aceitassem participar voluntariamente da pesquisa. Foram 
excluídos pacientes com alterações neurológicas, alterações otoneurológicas 
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prévias diagnosticadas não corrigidas, com queixa respiratória ou doença 
pulmonar, alterações ortopédicas, cardiopatias descompensadas, que 
estivessem com quadro álgico agudo de labirintite. O grupo controle 
foi selecionado de um banco de dados respeitando os mesmos critérios 
de inclusão e exclusão pareado por idade e sexo, sem o diagnóstico de 
IF. Para a avaliação foi utilizado o questionário de admissão, índice de 
Jorge Wexner, Questionário de Qualidade de Vida na Incontinência Anal, 
Mini Mental, Teste de organização sensorial modificado da posturografia 
dinâmica computadorizada (onde se avaliava a amplitude, velocidade e o 
quadrado da média da raiz (RMS) do deslocamento do centro de pressão, 
nos eixos ântero-posterior e médio-lateral), testes clínicos “bedside” visual-
vestibulares e Dizziness Handicap Inventory (DHI). 

    RESULTADOS

A amostra foi composta por 12 pacientes, sendo 6 diagnosticados 
clinicamente com IF, destes, 5 eram do sexo feminino e um do sexo 
masculino, (idade média de 63,8±5,19 anos) e seis do grupo controle, 
sendo 4 do sexo feminino (idade média de 62,5±6,16 anos). O grupo 
experimental apresentou mais comorbidades (média 6,67±1,37) que o 
controle (2,67±1,21) (p<0,001), todas corrigidas, compensadas e/ou em 
tratamento. As escalas específicas mostraram uma severidade moderada 
da patologia e o FIQL teve ume pontuação média de 50 (±0,70) no grupo 
experimental. O grupo IF apresentou sintomas subclínicos positivos nos 
testes vestibulares (optcocinético, torção cervical e palpação cervical) com 
sinais e sintomas de tontura e desconforto. Na posturografia, os pacientes 
com IF apresentaram menor velocidade de deslocamento do centro de 
pressão quando comparados com o grupo controle, menor amplitude 
de deslocamento e menor RMS nos sentidos antero-posterior e médio-
lateral (p<0,05). As correlações dos dados mostraram significância entre o 
DHI total e as variáveis cinéticas, por exemplo, quanto menor a amplitude 
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de oscilação na condição plataforma móvel/olhos fechados (condição 
vestibular), maior o desconforto relatado através do questionário DHI. 

    CONCLUSÃO

Há evidências sugestivas de alterações subclínicas vestibulares em 
pacientes com IF, podendo prejudicar o equilíbrio e aumentando o risco 
de queda nessa população.

Palavras-Chave: Incontinência Fecal, Equilíbrio Postural, Testes de 
Função Vestibular, Vestíbulo do Labirinto, Diafragma da Pelve
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FUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES COM VÍRUS 
LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS TIPO 1

Rayanne Mesquita Bendelack1; Carla Iasmin Lima Lemos2; Cibele 
Nazaré da Silva Câmara3; Regina Célia Gomes de Sousa4

1Mestra em Neurociências e Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará
2Graduanda em Fisioterapia, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará
3Doutora em Teoria e Pesquisa do comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará
4Doutora em Psicologia Experimental, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará

     CONTEXTUALIZAÇÃO

A saúde sexual é um item do bem-estar físico, emocional, mental e 
social, não configurando apenas em ausência de doença ou de disfunções 
sexuais, mas a interação de aspectos biopsicossociais. O vírus Linfotrópico 
de Células T Humanas tipo 1 (HTLV-1) é um patógeno debilitante que 
possui propriedades biológicas capazes de infectar células do sistema 
imunológico humano, podendo acarretar alterações na saúde sexual de 
mulheres infectadas, ocasionando perda da libido, orgasmo e dispareunia, 
bem como o rompimento de relacionamentos afetivos-sexuais. Objetivo: 
Investigar a função sexual em mulheres com HTLV-1 e mulheres sem 
vírus. Materiais e Métodos: Participaram do estudo 64 mulheres, alocadas 
em 4 grupos, 19 mulheres soropositivas para o HTLV-1(REP+) e 20 
mulheres sem o vírus (REP-), ambas no período reprodutivo, 10 mulheres 
soropositivas para o HTLV-1 (MEN+) e 15 mulheres soronegativas para 
o HTLV-1 (MEN-), ambas na menopausa e/ou pós-menopausa. Foram 
utilizados questionários Sociodemográfico e o Female Sexual Function Index 
(FSFI). Resultados: Verificou-se que o grupo REP+ apresentou diferenças 
estatísticas significativas no escore total da função sexual, desejo e excitação 
sexual ao comparado ao grupo REP-, bem como mulheres do grupo MEN+ 
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apresentaram baixos escores em sua função sexual. Conclusão: A infeção 
pelo HTLV-1, possivelmente, ocasiona impacto negativo da função sexual 
em mulheres infectadas por esse vírus, independentemente de estarem ou 
não na menopausa, além de um declínio do desejo e excitação sexual em 
mulheres na fase reprodutiva.

Palavras-chave: HTLV-1, Vírus, Sexualidade, Comportamento Sexual
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO

Viviane jarek¹ - vivijarek@gmail.com
Camila bueno brasil² - camilabrasil925@gmail.com

Raciele ivandra guarda korelo³- raciele_guarda@yahoo.com.br
Rubneide barreto silva gallo³- rubneidegallo@gmail.com

¹ Fisioterapeuta da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos 
S/N, Jardim das Américas CEP: 81531-900  Caixa Postal: 19031  Curitiba/PR - Brasil .
²Acadêmica do curso de Fisioterapia da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Av. Cel. Francisco 
Heráclito dos Santos S/N, Jardim das Américas CEP: 81531-900  Caixa Postal: 19031  Curitiba/PR - Brasil .
³Docente do curso de Fisioterapia da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Av. Cel. Francisco 
Heráclito dos Santos S/N, Jardim das Américas CEP: 81531-900  Caixa Postal: 19031  Curitiba/PR - Brasil .

    RESUMO

A prática de atividade física na gestação não tem sido muito controlada 
na sociedade atualmente, principalmente no que se refere aos tipos de 
exercícios que são indicados e quais são as contraindicações destes para essa 
população e para muitos profissionais da saúde, incluindo o fisioterapeuta. 
O objetivo deste trabalho é verificar o nível de atividade física de gestantes de 
uma maternidade em Curitiba/PR. Métodos: Este é um estudo transversal 
de caráter analítico, aprovado pelo CEP/HCUFPR nº 1.674.698, realizado 
na Maternidade Victor Ferreira do Amaral uma instituição vinculada ao 
complexo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Os 
dados da pesquisa foram obtidos através de 72 gestantes admitidas na 
maternidade, que concordaram em participar da pesquisa e assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido, após isso, as gestantes foram 
convidadas a responder o Questionário de Atividade Física para Gestantes 
– QAFG, de forma individual. Resultados: Foram convocadas 83 gestantes 
para pesquisa, entretanto, 8 não concordaram em participar e 3 foram 
excluídas por não responderem o questionário corretamente, totalizando 
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72 gestantes ao final, destas, 1,3% eram do primeiro trimestre, 23,6% eram 
do segundo trimestre, e 75% eram do terceiro trimestre de gestação, quanto 
ao nível de atividade física foi visto que a maioria das mulheres deste estudo 
eram sedentárias a não praticavam atividade física regular. Conclusão: Foi 
possível concluir que o nível de atividade física das gestantes analisadas é 
baixo, ademais, é necessária uma maior conscientização da população de 
gestantes quanto aos benefícios, a frequência e o tipo de atividade física 
que a mesma pode e deve realizar. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestação, Exercício Físico, Fisioterapia
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ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
NOS CUIDADOS PALIATIVOS NO CÂNCER 

PÉLVICO: RELATO DE CASO

Aline Salgueiro Campos Coelho 1, Angelise Mozerle1, Jhonatan Willy1, Juliana 
Silva Vidal Pereira1, Mileide Inácio Arruda Xavier1, Patrícia Moreira1.

1Fundação São Franscisco Xavier – Hospital Márcio Cunha (Minas Gerais)

     CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de, E.M.S.D, 53 anos com diagnóstico de neoplasia de colo 
uterino multitratada , metastática ( pulmão , fígado e ossos ) ,data do 
primeiro diagnóstico em 20/03 /14 ,admitida em data 20/11/2017,  na 
unidade de cuidados paliativos do HMC devido a quadro dor e limitação 
a mobilização de membros inferiores, evidenciado em exames invasão 
medular e fratura patológica em L3.

A mesma permaneceu internada do dia 20/11/2017 até o dia 
06/12/2017, para cuidados de fim de vida. 

     OBJETIVO

Submetida a intervenção transdisciplinar para  controle de sintomas, 
promoção da qualidade de vida e acolhimento da unidade de tratamento ( 
paciente e familiares ). 

     MÉTODO

O foco médico foi o controle de sintomas focado em uso de morfina 
em doses elevadas e adjuvantes ,associado a radioterapia em região 
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lombar para controle álgico satisfatório. A fisioterapia atuou na promoção 
da qualidade de vida com cinesioterapia ativo-assistida com ênfase em 
prevenção de complicações osteomioarticulares e circulatórias decorrentes 
do imobilismo; posicionamento funcional de conforto no leito; mobilidade 
e transferência; utilização de um colete para melhor funcionalidade e 
cuidados preventivos inerentes do paciente acamado.  A proposta da 
Terapia Ocupacional foi promover conforto e bem estar; prevenção de 
lesão por pressão; minimizar vivência hospitalar e acolhimento familiar.A 
enfermagem desenvolveu a proposta  de prevenção de lesão de lesões, 
acolhimento da unidade e diminuição da vivência hospitalar. A psicologia 
foi a manutenção do vínculo;Acolhimento à paciente e familiares dentro 
da equipe de Cuidados Paliativos; auxiliar familiares na elaboração do luto 
antecipatório.

O foco da assistência social foi acompanhar o quadro clínico da paciente 
e da rede de apoio familiar. A meta da farmácia clínica foi promover a 
adesão ao tratamento farmacológico. A nutrição enfatizou como objetivo 
adequação de dieta de acordo com a preferência da mesma, assim como 
tolerância. O foco foi suporte com ênfase no conforto.

     RESULTADOS

A paciente apresentou controle satisfatório de sintomas, sendo o 
conceito de dor total muito bem desenvolvido pela equipe multiprofissional. 

     CONCLUSÃO

O controle da dor aparece especificado em um dos princípios dos 
cuidados paliativos, justamente por sua importância na qualidade de 
vida do paciente. Sabemos que a dor é um conceito subjetivo e pessoal, 
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caracterizado pelas vivências desse sintoma em experiências vividas pelo 
paciente, sendo elas físicas, mentais, sociais ou espirituais.

Palavras - chave: Cuidados Paliativos; Neoplasia Pélvica; Equipe de 
Assistência ao Paciente; Serviço Hospitalar de Fisioterapia.
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FUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES COM VÍRUS 
LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS TIPO 1

Rayanne Mesquita Bendelack1; Carla Iasmin Lima Lemos2; 
Cibele Nazaré Câmara3; Regina Célia Gomes de Sousa4

     RESUMO

A saúde sexual é um bem-estar físico, emocional, mental e social, 
não sendo apenas a ausência de doença ou de disfunções sexuais, mas 
a interação de aspectos biopsicossociais. O vírus Linfotrópico de 
Células T Humanas tipo 1 (HTLV-1) é um patógeno debilitante que 
possui propriedades biológicas capazes de infectar células do sistema 
imunológico humano, podendo acarretar alterações na saúde sexual de 
mulheres infectadas, ocasionando perda da libido, orgasmo e dispareunia, 
bem como o rompimento de relacionamentos afetivos-sexuais. Objetivo: 
Investigar a função sexual em mulheres com HTLV-1 e mulheres sem 
vírus. Materiais e Métodos: Participaram do estudo 64 mulheres, alocadas 
em 4 grupos, 19 mulheres soropositivas para o HTLV-1(REP+) e 20 
mulheres sem o vírus (REP-), ambas no período reprodutivo, 10 mulheres 
soropositivas para o HTLV-1 (MEN+) e 15 mulheres soronegativas para 
o HTLV-1 (MEN-), ambas na menopausa e/ou pós-menopausa. Foram 
utilizados questionários Sociodemográficos e o Female Sexual Function Index 
(FSFI). Resultados: Verificou-se que o grupo REP+ apresentou diferenças 
estatísticas significativas no escore total da função sexual, desejo e excitação 
sexual ao comparado ao grupo REP-, bem como mulheres do grupo MEN+ 
apresentaram baixos escores em sua função sexual. Conclusão: A infeção 
pelo HTLV-1, possivelmente, ocasiona impacto negativo da função sexual 
em mulheres infectadas por esse vírus, independentemente de estarem ou 
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não na menopausa, além de um declínio do desejo e excitação sexual em 
mulheres na fase reprodutiva.

Palavras-chave: HTLV-1, Vírus, Sexualidade, Comportamento Sexual
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CONSCIÊNCIA PERINEAL DE PUÉRPERAS NO 
PÓS-PARTO IMEDIATO E FATORES ASSOSCIADOS 

Viviane Jarek¹, Jordana Barbosa da Silva², Raciele Ivandra 
Guarda Korelo³, Rubneide Barreto Silva Gallo4 

1Fisioterapeuta do Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia (DPRF) da UFPR, Curitiba, PR, 
Brasil. 
2Graduada em Fisioterapia pela UFPR. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Fisioterapia da UFSCar, 
São Carlos, SP, Brasil.  
3Docente do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR, DPRF, Curitiba, PR, Brasil. 
4Docente do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR, DPRF, Curitiba, PR, Brasil. 

 
     RESUMO

A Fisioterapia no pré e pós-parto auxilia na diminuição dos desconfortos 
da puérpera como diminuição de lacerações no parto, dor, disfunções 
sexuais femininas e incontinência urinária e fecal. Com isso, o objetivo 
desse estudo foi a avaliar a consciência perineal de puérperas no pós-
parto e fatores associados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná nº 1.674.698. 
Participaram 38 puérperas no pós-parto imediato (25±6,46 anos). Foi 
aplicado um questionário semiestruturado para realizar a avaliação dos 
dados clínicos, do histórico ginecológico e gestacional das participantes. 
A avaliação do assoalho pélvico ocorreu por meio da inspeção visual. 
Para análise estatística, foi utilizado o Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). Os resultados estão descritos em média ± desvio padrão 
e frequência e porcentagem. A maioria da amostra era branca (n=27; 
73%), solteira (n=21; 58,3%), com ensino médio completo (n=19; 51,4%) 
e empregada (n=24; 75%). Antes da gravidez o peso era de 62,6 ±2,0 
kg e aumentou para 71,08±3,35 kg na gestação. O tempo de trabalho 
de parto foi de 411,38±53,2 minutos e o peso do recém-nascido foi de 
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3,23±0,08 kg, sendo que os partos foram induzidos em 2 participantes 
(5,3%). Em relação ao tipo de parto, foi encontrada prevalência do parto 
normal (PN) com episódio de laceração grau 1 (n=14; 36,%), seguido 
da cesariana (n=13;34,2%), PN com laceração grau 2 (n=4; 10,5%), PN 
com episiotomia (n=4; 10,5%) e PN sem intercorrências (n=3; 7,9%). Na 
gestação, 21 (70%) apresentaram nocturia, 14 (37,8%) relataram presença 
de incontinência urinária de esforço e 4 (13,3%) urge incontinência. Cerca 
de 34 mulheres (89,5) realizaram contração de MAP porém com utilização 
de musculatura sinergista, apenas 2 participantes (5,3%) realizaram a 
contração isolada do períneo e 2 participantes (5,3%) não esboçaram 
contração quando solicitadas. O tempo de contração sustentada do períneo 
foi de 4,34±0,60 segundos. Apesar da maioria das puérperas apresentarem 
consciência perineal no pós-parto, o tempo de sustentação é curto e a 
maioria utiliza musculatura acessória, além disso, poucas sabem da sua 
importância na prevenção de distúrbios urinários, fecais e sexuais no pós-
parto, havendo a necessidade de avaliação e orientação de exercícios para 
sua adequada utilização no ciclo gravídico puerperal.  

Palavras-chave: assoalho pélvico, períneo, fisioterapia, puerpério.
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PERCEPÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL E 
POSSÍVEIS ALTERAÇÕES MICCIONAIS EM 

MULHERES TRANSEXUAIS QUE REALIZARAM 
A CIRURGIA DE AFIRMAÇÃO DE GÊNERO

Patrícia Viana da Rosa1, Lísia Maya Monteiro Petry Jardim2, Thaís Duarte de 
Campos da Silva3, Anna Martha Vaitses Fontanari4, Maria Inês Rodrigues Lobato5

1 Docente do Departamento de Fisioterapia – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA) – Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
2 Fisioterapeuta Graduada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).  Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
3 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA). Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
4 Programa de Pós-Graduação de Ciências do Comportamento e Psiquiatria da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
5 Coordenação do Programa de Identidade de Gênero (PROTIG) do Hospital de Clinicas de Porto Alegre 
(HCPA). Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A Cirurgia de Afirmação de Gênero (CAG) modifica a estrutura 
anatômica do assoalho pélvico podendo levar a alterações da função sexual 
e miccional nas mulheres transexuais. 

    OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção da função sexual e as 
possíveis alterações miccionais em mulheres transexuais que realizaram a 
CAG. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal e descritivo cuja amostragem por 
conveniência foi composta por mulheres transexuais que realizaram a 
CAG no Hospital de Clínicas de Porto Alegre no período de 2002 a 2017. 
Utilizou-se um questionário para caracterização da amostra, o questionário 
Índice de Função Sexual Feminina (IFSF), o Questionário de Qualidade 
de Vida SF-36 e o International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short 
Form (ICIQ-SF). A análise de dados foi realizada no software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. 

    RESULTADOS

Foram entrevistadas 26 mulheres transexuais com média de idade de 
39,96 anos, das quais 84,6% afirmaram estar satisfeitas com o resultado. 
De acordo com o IFSF, 76,9% mostrou-se sexualmente funcional, 
apresentando também um bom resultado na avaliação da qualidade de 
vida (SF-36) apesar do baixo escore nos domínios que avaliam dor física e 
vitalidade. Porém, das 15,4% que referiram ter incontinência urinária (IU), 
nenhuma apresentou relação com a CAG. 

    CONCLUSÃO

Esta cirurgia tem contribuído positivamente para a satisfação das 
mulheres transexuais, tanto para a função sexual como para a qualidade de 
vida. No entanto, os resultados a respeito das alterações miccionais ainda 
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são inconclusivos, visto que os sujeitos que apresentaram IU referiram ter 
iniciado a perda urinária antes da cirurgia. 

Palavras-chave: Transexualismo, Saúde Sexual, Incontinência 
Urinária.
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DISFUNÇÃO ERÉTIL EM PACIENTES 
COM DPOC: DADOS PRELIMINARES

Fabiane Madruga Odorico¹, Guilherme Tavares de Arruda¹, Rose 
Löbell¹, Adriane Schmidt Pasqualoto², Melissa Medeiros Braz².

¹Graduando em Fisioterapia, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria-RS/Brasil.
²Professora Adjunta do Departamento de Fisioterapia e Reabilitação, Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Santa Maria-RS/Brasil.

    CONTEXTUALIZAÇÃO

A disfunção erétil (DE) costuma afetar aspectos físicos e psicossociais 
do indivíduo, afetando negativamente sua qualidade de vida. A prevalência 
da DE depende da faixa etária e pode estar relacionada a doenças associadas, 
como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), considerando que 
pacientes com DPOC tendem a apresentar dispneia, fadiga e tosse crônica, 
sintomas que podem levar à fragilidade dos músculos do assoalho pélvico 
e, em decorrência disto, disfunções sexuais – entre elas, a DE. 

    OBJETIVO

Identificar a ocorrência de disfunção erétil em pacientes com DPOC 
que participam de um programa de reabilitação pulmonar ambulatorial da 
Universidade Federal de Santa Maria, RS

    MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional em pacientes com DPOC e que 
realizavam tratamento em um hospital escola de uma cidade do centro do 
Rio Grande do Sul (RS). Foi aplicado o questionário Índice Internacional 
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de Função Erétil (IIFE) com perguntas dos domínios de função erétil e 
satisfação geral. Os resultados foram analisados por meio da estatística 
descritiva. 

    RESULTADOS

Participaram 11 indivíduos, com idade média de 63,6 (±10,20) anos. 
Da amostra, 63,64% apresentou disfunção erétil, a maioria (42,86%) referiu 
grau grave – este resultado foi observado nos pacientes idosos com idade 
acima de 68 anos. Dentre os homens adultos (com menos de 60 anos), 
66,67% apresentaram algum grau de disfunção erétil. Conclusão: Esta 
amostra apresentou uma alta ocorrência para disfunção erétil, enquanto em 
homens saudáveis esta porcentagem gira em torno de 45%. Considerando-
se a grande prevalência de disfunções eréteis nos pacientes deste estudo e 
que esta pode impactar sobre a qualidade de vida, torna-se fundamental a 
atenção multiprofissional de saúde sobre esta temática.

Palavras-chave: Disfunção sexual masculina, Doença pulmonar 
obstrutiva crônica.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTES 
COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA: DADOS PRELIMINARES

Fabiane Madruga Odorico¹, Guilherme Tavares de Arruda¹, Rose 
Löbell¹, Adriane Schmidt Pasqualoto², Melissa Medeiros Braz².

¹Graduando(a) em Fisioterapia, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria-RS/Brasil.
²Professora Adjunta do Departamento de Fisioterapia e Reabilitação, Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Santa Maria-RS/Brasil.

    RESULTADOS

A incontinência urinária (IU) é considerada um problema de saúde 
pública, visto que afeta negativamente a qualidade de vida do indivíduo e 
gera altos gastos públicos com seu tratamento. A IU tem sido relacionada 
a indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), pois esta 
patologia tende a apresentar dispneia, fadiga e tosse crônica, sintomas que 
podem levar à fragilidade dos músculos do assoalho pélvico, causa mais 
comum da IU.

    OBJETIVOS

Analisar a prevalência e as características da perda urinária em pacientes 
com DPOC. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
observacional, do tipo quantitativo, realizado com pacientes diagnosticados 
com DPOC admitidos para um programa de reabilitação pulmonar em 
uma universidade do interior do RS. Foram aplicados os questionários 
Incontinence Severity Index (ISI) e International Consultation on 
Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) para identificar a 
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ocorrência de IU e caracterizá-la. Os dados foram analisados por meio da 
estatística descritiva.

    RESULTADOS

Participaram do estudo 20 sujeitos, 9 (45%) mulheres com média de 
idade de 57 (±11,26) anos e 11 (55%) homens com média de idade de 63 
(±10,20) anos. Houve prevalência de 55,55% de IU entre as mulheres, 
na qual a maioria (80%) foi classificada com IU mista, 40% das mulheres 
relatavam perder urina o tempo todo e a quantidade de perda mais relatada 
foi grande quantidade (60%). Sobre o impacto da perda urinária na vida 
diária, 40% das mulheres classificaram com impacto muito grave. Entre 
os homens participantes, a prevalência de IU foi de 36,36%, sendo a IU 
mista mais comum (75%). A frequência de perda de urina relatada entre os 
homens foi de uma vez por semana ou menos (50%) e o tempo todo (50%) 
e a maioria referiu perder uma quantidade média de urina (75%). Dentre 
os homens, 50% também relataram impacto moderado na qualidade de 
vida. 

    CONCLUSÃO

Observou-se alta prevalência de IU nos pacientes com DPOC desta 
amostra, destacando-se o sexo feminino. Observou-se também que a 
IU compromete a qualidade de vida destes indivíduos. Desta forma, a 
equipe de reabilitação pulmonar deve estar atenta às queixas e sintomas 
de disfunções do assoalho pélvico nesta população, para que se possam 
utilizar estratégias de prevenção e cuidado. 

Palavras-chave: Incontinência Urinária; Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica.
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NOVO DISPOSITIVO PARA ESVAZIAMENTO 
VESICAL EM PACIENTES COM BEXIGA 
NEUROGÊNICA DO SEXO FEMININO

Fernanda C.F.S. Calisto1, Sérgio L.S. Calisto2, Eugênio 
S. Lustosa1, Salvador V.C. Lima1.

1Serviço de Urologia do Hospital das Clínicas - Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) - Recife-PE/
Brasil.
2Serviço de Urologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) - Recife-PE/Brasil. 

    CONTEXTUALIZAÇÃO
 

 A bexiga neurogênica é um problema desafiador para a comunidade 
urológica. O cateterismo intermitente é o método mais utilizado para 
restaurar o esvaziamento da bexiga neurogênica. No entanto, este 
procedimento pode causar impacto negativo na auto-imagem e resultar em 
um declínio na qualidade da vida dos pacientes. Neste contexto, o uso de 
um dispositivo de esvaziamento vesical (DEV), propõe ser eficaz e causar 
impacto positivo na qualidade de vida das pacientes do sexo feminino.

    OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi avaliar a funcionalidade de um novo 
dispositivo para o esvaziamento intermitente da bexiga em pacientes com 
bexiga neurogênica do sexo feminino. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado estudo clínico randomizado, com 148 pacientes do sexo 
feminino, portadoras de bexiga neurogênica, no período de março de 2015 
à dezembro de 2017. Após randomização, as pacientes foram alocadas 
em dois grupos: Grupo I (Dispositivo de esvaziamento Vesical) e Grupo 
II (Cateterismo Intermitente Limpo). O desfecho primário foi definido 
como o impacto sobre a qualidade de vida. Dados sobre episódios de 
infecção do trato urinário, efeitos adversos, número de uso de fraldas e 
custos dos tratamentos, foram analisados. 

    RESULTADOS

A aposição do DEV foi realizada ambulatorialmente, não havendo 
intercorrências durante os procedimentos. As pacientes foram 
acompanhadas por 6 meses. Houve melhora significativa na qualidade 
de vida, quando comparamos os momentos pré e após o uso do DEV 
(p<0.001). Assim como houve a redução significativa do número de 
episódios de infecção do trato urinário (p<0.001); efeitos adversos graves 
ausentes e redução do número de fraldas ou protetores diários.

    CONCLUSÃO

O estudo com uso do DEV apresentou resultados promissores em 
relação à funcionalidade, mostrando melhora na qualidade de vida com 
redução dos episódios de infecção urinária e quantidade de fraldas / dia. 
Isso nos permite concluir que o DEV pode representar um importante 
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passo no tratamento de pacientes do sexo feminino que sofrem de bexiga 
neurogênica.

Palavras-chaves: Bexiga urinária neurogênica, Cateterismo uretral 
intermitente, Qualidade de vida.
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ENVELHECIMENTO E CONTROLE POSTURAL 
DINÂMICO DE MULHERES IDOSAS COM 

E SEM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
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    CONTEXTUALIZAÇÃO

O envelhecimento está associado a alterações biopsicossociais 
e fisiológicas que podem levar ao surgimento de doenças crônico-
degenerativas. Essas alterações podem ocasionar alterações no controle 
postural, bem como o surgimento de incontinência urinária (IU). Sabe-
se que tanto o controle postural quanto a IU estão associados à maior 
incidência de quedas, e isso gera efeitos negativos sobre a qualidade de 
vida e convívio social do indivíduo, sendo mais prevalente com o aumento 
da idade. 

    OBJETIVOS

Analisar a relação do envelhecimento com o controle postural dinâmico 
de mulheres com e sem IU. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo observacional de caráter transversal e com abordagem 
quantitativa realizado com mulheres acima de 60 anos de idade, divididas 
em dois grupos: continente (GC) e com IU (GIU). A IU foi avaliada 
pelo questionário ICIQ-SF. Para a avaliação do centro de pressão (COP) 
do controle postural dinâmico, utilizou-se a plataforma de força AMTI 
modelo OR6-5. Foram analisadas as seguintes variáveis do COP: amplitude 
de deslocamento ântero-posterior (COPap), amplitude de deslocamento 
médio-lateral (COPml), velocidade média de deslocamento (COPvel) e 
área do COP. O movimento utilizado para a avaliação do controle postural 
dinâmico foi o agachamento profundo. Foi realizado o teste de Shapiro-Wilk 
para normalidade dos dados. A correlação entre a idade com as variáveis do 
CP foi feita pelo teste de correlação de Pearson para variáveis paramétricas 
e o teste de correlação de Spearmann para as não-paramétricas. O nível de 
significância adotado foi de 5% e a força das correlações foi classificada 
como fraca R<0,3; moderada 0,3<R>0,6; e forte R>0,6. 

    RESULTADOS

Participaram do estudo 41 idosas conforme divisão dos grupos GC 
(n = 19) com média de idade de 66,37 ± 5,26 anos, e GIU (n = 22), com 
média de idade de 66,14 ± 5,84 anos. Não foi encontrada correlação entre 
idade e as variáveis COPap, COPml e área do COP em ambos grupos. 
Entretanto, houve diferença significativa na variável COPvel (p=0,011) 
para o GIU.
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    CONCLUSÃO

Os resultados indicam que, nas mulheres com IU, quanto maior a 
idade, maior a velocidade média de deslocamento do COP, o que pressupõe 
alterações no sistema musculoesquelético.

Palavras-chave: Idoso; Envelhecimento; Controle postural; 
Incontinência urinária.
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    CONTEXTUALIZAÇÃO

O envelhecimento está associado a alterações biopsicossociais 
e fisiológicas que podem levar ao surgimento de doenças crônico-
degenerativas. Essas alterações podem ocasionar alterações no controle 
postural, bem como o surgimento de incontinência urinária (IU). Sabe-
se que tanto o controle postural quanto a IU estão associados à maior 
incidência de quedas, e isso gera efeitos negativos sobre a qualidade de 
vida e convívio social do indivíduo, sendo mais prevalente com o aumento 
da idade. 

    OBJETIVO

Analisar a relação do envelhecimento com o controle postural dinâmico 
de mulheres com e sem IU.
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo observacional de caráter transversal e com abordagem 
quantitativa realizado com mulheres acima de 60 anos de idade, divididas 
em dois grupos: continente (GC) e com IU (GIU). A IU foi avaliada 
pelo questionário ICIQ-SF. Para a avaliação do centro de pressão (COP) 
do controle postural dinâmico, utilizou-se a plataforma de força AMTI 
modelo OR6-5. Foram analisadas as seguintes variáveis do COP: amplitude 
de deslocamento ântero-posterior (COPap), amplitude de deslocamento 
médio-lateral (COPml), velocidade média de deslocamento (COPvel) e 
área do COP. O movimento utilizado para a avaliação do controle postural 
dinâmico foi o agachamento profundo. Foi realizado o teste de Shapiro-Wilk 
para normalidade dos dados. A correlação entre a idade com as variáveis do 
CP foi feita pelo teste de correlação de Pearson para variáveis paramétricas 
e o teste de correlação de Spearmann para as não-paramétricas. O nível de 
significância adotado foi de 5% e a força das correlações foi classificada 
como fraca R<0,3; moderada 0,3<R>0,6; e forte R>0,6.

    RESULTADOS

Participaram do estudo 41 idosas conforme divisão dos grupos GC 
(n = 19) com média de idade de 66,37 ± 5,26 anos, e GIU (n = 22), com 
média de idade de 66,14 ± 5,84 anos. Não foi encontrada correlação entre 
idade e as variáveis COPap, COPml e área do COP em ambos grupos. 
Entretanto, houve diferença significativa na variável COPvel (p=0,011) 
para o GIU. 
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    CONCLUSÃO

Os resultados indicam que, nas mulheres com IU, quanto maior a 
idade, maior a velocidade média de deslocamento do COP, o que pressupõe 
alterações no sistema musculoesquelético.

Palavras-chave: Idoso; Envelhecimento; Controle postural; 
Incontinência urinária.
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    CONTEXTUALIZAÇÃO

A incontinência urinária (IU) é definida como perda involuntária de 
urina, sendo mais prevalente entre mulheres. Conforme o tipo de perda 
urinária, a IU é classificada em IU de esforço (IUE), IU de urgência (IUU) 
e IU mista (IUM). Na literatura, os três tipos estão fortemente associados 
à ocorrência de quedas. Os motivos que levam pessoas com IU a cair estão 
relacionados à urgência em chegar ao banheiro e aos efeitos colaterais 
de alguns medicamentos para o tratamento da IU. Ainda, atividade física 
é conhecida como fator protetor para a ocorrência de IU e de quedas, 
tornando-se importante fator de prevenção desses problemas.

    OBJETIVO

Comparar o risco de quedas entre mulheres fisicamente ativas com e 
sem IU. Materiais e Métodos: Estudo observacional de caráter transversal e 
com abordagem quantitativa realizado com mulheres acima de 30 anos de 
idade e fisicamente ativas avaliadas por meio do Questionário Internacional 
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de Atividade Física (IPAQ). A ocorrência e o tipo IU foram caracterizados 
pelo International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-
SF). Para avaliar o risco de quedas, foi utilizado o questionário Fall Risk 
Score de Downton. Para a análise dos dados, foi realizado o teste de Shapiro-
Wilk para normalidade dos dados. Foi utilizado o teste binomial para 
comparação do risco de quedas entre os grupos. O nível de significância 
adotado foi de 5%. 

    RESULTADOS

Participaram do estudo 51 mulheres divididas em dois grupos: grupo 
com IU (n = 28; 62,86 ± 8,48 anos) e grupo sem IU (n = 23; 62,96 ± 
9,15 anos). No grupo com IU, 13 (46,43%) mulheres possuíam IUM, 8 
(28,57%) IUE e 7 (25%) IUU. Dentre as mulheres continentes, 10 (43,48%) 
foram classificadas com alto risco de quedas. Já entre as incontinentes, 19 
(67,86%) mulheres possuíam alto risco de quedas. Não foi estatisticamente 
significativo a comparação entre os grupos em relação ao risco de quedas 
(p = 0,08). 

    CONCLUSÃO

Os resultados indicam que, apesar de as mulheres deste estudo serem 
fisicamente ativas, o risco de quedas foi maior no grupo com IU, em 
comparação com o grupo continente. Entretanto, não foi estatisticamente 
significativa a comparação do risco de quedas entre os grupos. Diante 
disso, torna-se necessário o reconhecimento da presença do risco de 
quedas entre mulheres com IU para que o tratamento da perda urinária 
envolva também exercícios para a prevenção de quedas.

Palavras-chave: Mulheres; Incontinência urinária; Acidente por 
quedas; Atividade física.
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AUTOIMAGEM GENITAL DE MULHERES 
IDOSAS QUE FREQUENTAM UM 
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    CONTEXTUALIZAÇÃO

A autoestima da mulher idosa auxilia no bem-estar durante o 
envelhecimento, tornando as modificações naturais deste processo menos 
danosas. A autoimagem genital é um importante fator de saúde a ser 
compreendido, pois é a percepção que a mulher tem do seu órgão genital. 
Além disso, a autoimagem genital é influenciada por experiências sociais e 
sexuais. Acredita-se que mulheres confiantes e satisfeitas com a sua genitália 
estão sujeitas a uma melhor qualidade de vida e maior participação na 
sociedade. 

    OBJETIVO

Avaliar a autoimagem genital de mulheres idosas que frequentam um 
grupo de atividades sociais. 
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    MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal, realizado com mulheres idosas com idade entre 60 
e 87 anos, frequentadoras de um grupo de atividades sociais do município 
de São Luiz Gonzaga -RS, no período de fevereiro de 2018. A coleta de 
dados foi realizada por meio do questionário Female Genital Self-Image 
Scale (FGSIS), composto por sete questões sobre a autoimagem genital 
feminina com pontuação variando de 7 a 28, sendo que valores mais altos 
indicam uma autoimagem genital mais positiva. Os dados foram expressos 
em média e desvio padrão (variáveis quantitativas) e números absolutos 
(variáveis qualitativas). 

    RESULTADOS

Foram avaliadas 10 mulheres, com média de idade 71,3 ± 9,11 anos. 
A média do escore do FGSIS foi 25,3 ± 2,71 pontos. A maioria das 
participantes encontrava-se satisfeitas com a sua imagem genital, porém, 2 
voluntárias referiram desconforto e constrangimento quanto à realização 
de exames de saúde realizados por um profissional e com a sua aparência 
genital diante de seu parceiro. 

   CONCLUSÃO

Foi possível observar que a satisfação das mulheres com sua genitália 
representa um componente importante para o seu estado de saúde em geral. 
Sugere-se o desenvolvimento de futuras investigações que viabilizem o 
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contentamento das mulheres com a aparência de seu órgão genital durante 
o envelhecimento.  

Palavras-chave: Mulheres; Genitália feminina; Autoimagem.   
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