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Introdução: A pelve humana é composta pelos ossos ílio, ísquio, púbis, sacro e cóccix, 

localizada na parte inferior da coluna vertebral sendo dividida em duas bases, uma base 

superior, que é ocupada pelas vísceras abdominais e uma base inferior, que compõe os órgãos 

pélvicos. A abertura inferior da pelve é coberta pelos músculos do assoalho pélvico (MAP’s), 

fáscias e ligamentos que atuam em conjunto para dar suporte às vísceras, oferecer resistência 

quando há um aumento da pressão intra-abdominal, além de possuir ação esfincteriana 

importante para atuam na manutenção da pressão vaginal. Portanto, Ocorrendo o 

enfraquecimento da musculatura referida pode-se resultar em disfunções do assoalho pélvico. 

Entre as mais relatadas, inclui-se: incontinência urinária de esforço (IUE), incontinência 

urinária de urgência (IUE) e incontinência urinária mista, incontinência fecal, distopias de 

órgãos pélvicos, disfunção sexual e dor pélvica crônica, condições que podem ter impactos 

adversos significativos na qualidade de vida da mulher¹. O treinamento para fortalecimento 

dos MAP’s se iniciou no final da década de 40 por Arnold Kegel e é altamente recomendado 

como opção de tratamento conservador, apresentando destaque na literatura científica atual, 

prevenindo, reabilitando e tratando as disfunções dos MAP’s e seus sintomas². Neste 

contexto, a fisioterapia possui recursos terapêuticos suficientes que visam a reeducação 

perineal, com melhora da conscientização corporal, técnicas comportamentais e melhora da 

força, potência e resistência das fibras musculares através de eletroestimulação, biofeedback e 

cinesioterapia perineal³. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de 

fisioterapia no estágio referente à especialidade uroginecológica, visando expor os principais 

recursos fisioterapêuticos que podem ser utilizados para o fortalecimento da musculatura do 

assoalho pélvico bem como descrever a percepção acerca dos benefícios que cada um 

proporciona. Descrição da Experiência: A experiência ocorreu no segundo semestre de 

2019, durante o período de estágio supervisionado na área de Fisioterapia Uroginecológica, 

vivenciado por acadêmicos do oitavo período do curso de fisioterapia. Foi acompanhada uma 

paciente duas vezes por semana durante três semanas em serviço ambulatorial dentro de uma 

clínica-escola, onde os acadêmicos eram responsáveis por avaliar e traçar suas condutas de 

tratamento, supervisionados por uma preceptora fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia 

pélvica. Durante a avaliação fisioterapêutica a paciente relatou perda de urina aos esforços e 

idas constantes ao banheiro, ao ser realizado o exame físico foi identificado fraqueza e 

descoordenação dos músculos do assoalho pélvico, dessa forma os principais objetivos do 

tratamento foram de conscientizar e fortalecer os MAP’s, utilizando diversos recursos 

fisioterapêuticos tais como: eletroestimulação, estimulação tátil, Biofeedback de pressão, 

sonda para exercitar o assoalho pélvico e cinesioterapia ativa. Durante as sessões eram 

realizadas breves explanações do que seria feito como intervenção, nos primeiros 

atendimentos utilizou-se o aparelho de eletroestimulação Dualpex® 961, com o eletrodo 

intravaginal, programado com os parâmetros já estabelecidos pelo programa de reforço do 

períneo, com frequência de 20Hz para fibras fásicas e 65Hz para fibras tônicas com tempo de 
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5 minutos para cada tipo de fibra, empregou-se também como intervenção inicial a 

estimulação tátil, realizando estímulos manuais no canal vaginal, possibilitando a 

conscientização da paciente referente a musculatura que deveria ser utilizada na contração 

ativa associada ao exercício. Durante a evolução do tratamento passou a ser aplicado o 

biofeedback mecânico, que proporciona estimulo visual da contração para a paciente, através 

de uma sonda para exercitar o assoalho pélvico, o qual possui uma haste que se desloca 

quando o mesmo é movimentado, caso ocorra contração muscular, a haste descerá, e subirá no 

momento de relaxamento da musculatura. Posteriormente usou-se o biofeedback de pressão, 

que também oferece estímulo visual para a paciente, correspondendo a um aparelho capaz de 

determinar a intensidade da contração muscular, através de uma escala numérica, permitindo-

se observar em tempo real o desempenho da musculatura durante a contração. Por fim, após a 

evolução da paciente, a cinesioterapia ativa foi empregada em associação com a contração dos 

MAP’s, buscando reproduzir atividades de vida diária (carregar objetos pesados e agachar) 

que poderiam ocasionar a perda urinária. Ao final das 3 semanas a paciente foi reavaliada, 

observando-se uma melhora da percepção e da força de contração dos MAP’s da mesma. 

Resultados: A experiência favoreceu a aquisição de conhecimentos enriquecedores acerca 

dos recursos fisioterapêuticos que podem ser utilizados para a conscientização e 

fortalecimento dos MAP’s, proporcionando aos acadêmicos uma vivencia prática sobre esses 

recursos. Ademais, criou-se um raciocínio clinico de quando utilizá-los de acordo com a 

evolução da condição do paciente, deixando evidente que ao iniciar a terapia devemos utilizar 

recursos que ofereçam aos pacientes percepção de contração como a eletroestimulação e a 

estimulação tátil, passando a empregar a sonda de exercício e o biofeedback de pressão com 

objetivo de fortalecer os MAP’s, assim como a cinesioterapia ativa associada a exercícios que 

simulem atividades de vida diária. Não obstante, percebemos que se os recursos de 

biofeedback forem usados em tempo indevido, ou seja, antes de uma boa percepção da 

musculatura, a paciente poderá frustrar-se com o tratamento. Além disso percebeu-se que os 

aparelhos são eficazes, pois após a finalização das sessões foi identificado a melhora da 

musculatura do assoalho pélvico, em relação a força e consciência de contração. Conclusão: 

Em suma, constatou-se que a fisioterapia dispõe de diversos recursos que objetivam a 

conscientização e fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, os quais devem ser 

avaliados e designados dependendo da condição em que o paciente se encontra. Concluindo-

se que a estimulação tátil e eletroestimulação são recursos que devem ser empregados no 

início do tratamento, na fase intermediaria deve-se utilizar o biofeedback e a sonda de 

exercícios e por fim a cinesioterapia ativa associada as atividades de vida diária. Em relação 

aos benefícios dos recursos, percebemos que os mesmos proporcionam melhora da força e 

coordenação da musculatura do assoalho pélvico, auxiliando na melhora da qualidade de vida. 

 

Descritores: Assoalho pélvico, Força muscular, Modalidades de fisioterapia. 
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