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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA PÉLVICA EM MULHERES 

PORTADORAS DO VAGINISMO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Isabela Villela Mendes; Thiago Henrique Teixeira do Nascimento; Myriam Araújo. 

RESUMO 

Introdução: O vaginismo é uma disfunção sexual causada por uma persistente 

contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, causando dor durante 

a penetração vaginal. A etiologia da patologia não possui uma causa específica. 

O vaginismo continua sendo pouco tratado e diagnosticado incorretamente, 

mesmo sendo detectado de forma mais fácil que as outras disfunções.  Objetivo:  

Verificar quais os tratamentos mais efetivos utilizados na fisioterapia pélvica no 

tratamento de mulheres portadoras de vaginismo. Método: Foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), organizada e conduzida de 

forma independente por dois pesquisadores, referente ao tema: fisioterapia 

pélvica em mulheres com vaginismo. A busca foi realizada nas bases de dados 

PubMed, Scielo, LILACS e GOOGLE ACADÊMICO por meio dos descritores 

‘’Fisioterapia pélvica’’, ‘’Vaginismo’’, ‘’Reabilitação’’ e ‘’Disfunções sexuais’’ em 

inglês e português, publicados nos últimos 20 anos. Resultados: Encontrou-se 

intervenções terapêuticas e condutas que possuem eficácia no tratamento do 

vaginismo, trazendo resultados positivos e benéficos na qualidade de vida do 

paciente. Conclusão: O estudo apresentado mostrou como a fisioterapia pélvica 

é indispensável para o tratamento do vaginismo, e visou esclarecer as principais 

técnicas clínicas utilizadas. 

DESCRITORES: Fisioterapia pélvica, Vaginismo, Reabilitação, 

Disfunções sexuais 
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ABSTRACT  

Introduction: Vaginismus is a sexual dysfunction caused by a persistent 

involuntary contraction of the pelvic floor muscles, causing pain during vaginal 

penetration. The etiology of the pathology does not have a specific cause. 

Objetive:To verify the most effective treatments used in pelvic physiotherapy in 

the treatment of women with vaginismus. Methodology: A systematic literature 

review (RSL) based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) was carried out, independently organized and 

conducted by two researchers, on the topic: pelvic physiotherapy in women with 

vaginismus. The search was carried out in the PubMed, Scielo, LILACS and 

GOOGLE ACADEMIC databases using the keywords ''Pelvic Physiotherapy'', 

''Vaginismus'', ''Rehabilitation'' and ''Sexual dysfunctions'' in English and 

Portuguese, published in the last 20 years. Expected Results: Therapeutic 

interventions and behaviors were found to be effective in the treatment of 

vaginismus, bringing positive and beneficial results in the patient's quality of life. 

Conclusion: The study presented showed how pelvic physiotherapy is 

indispensable for the treatment of vaginismus, and aimed to clarify the main 

clinical techniques used. 

 

DESCRIPTORS: Pelvic physical therapy, Vaginismus, rehabilitation, 

sexual dysfunction 
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1. INTRODUÇÃO  

O vaginismo é uma condição causada por uma persistente contração 

involuntária dos músculos do assoalho pélvico, causando dor durante o ato 

sexual, mais precisamente durante a penetração vaginal. A patologia pode 

influenciar na saúde mental e na saúde física da mulher, além de comprometer 

sua vida sexual. Geralmente, há desinformação ou até mesmo o tabu, tendo em 

vista que uma minoria das mulheres tem iniciativa de falar sobre suas 

experiências sexuais, acabam por desassociar o desconforto com a patologia e 

é relevada por acreditar ser uma condição normal, e por fim não recorrendo ao 

tratamento. Essa condição pode afetar suas relações pessoais e interpessoais, 

causando uma diminuição da qualidade de vida. (1)  

A contração ocorre de forma involuntária quando se tenta uma penetração 

vaginal. Ela ocorre nos músculos perianais e elevadores do ânus (puborretal, 

pubococcígeo e iliococcígeo). Esses músculos mantêm a musculatura pélvica 

tonificada e protegem os tecidos conjuntivos do excesso de carga. (2) O 

vaginismo pode ser classificado em primário ou secundário. No vaginismo 

primário, a mulher é incapaz de manter relações sexuais por conta da contração 

involuntária dos músculos pélvicos. No secundário, a mulher já conseguiu se 

relacionar sexualmente, porém não consegue mais ser penetrada devido às 

contrações musculares, nesses casos estão relacionados a dispareunia, que é 

a dor durante a relação sexual. (3,4,5)  

Existem 5 graus do vaginismo, no grau 1 a contração involuntária da 

musculatura que envolve a vagina é presente e causa dor no momento da 

penetração, mas após a penetração, a musculatura relaxa e a dor ameniza. Grau 

2 a contração involuntária da musculatura que envolve a vagina e causa dor 

acontece durante todo o tempo da penetração. No grau 3 a contração da 

musculatura é tão intensa, que causa o impedimento total da penetração vaginal. 

No grau 4 a contração da musculatura é tão intensa, que causa o impedimento 

total da penetração, além disso, as pernas também se fecham involuntariamente 

durante as tentativas de penetração. Já no grau 5 ocorre tudo citado no grau 4, 

juntamente de uma crise de ansiedade, que pode causar choro, suor excessivo, 

tremor e grito. (3,4,5)    
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De acordo com Piassarolli V et al. (2010)6 foi realizado um estudo no Brasil 

onde 40% das 1.219 mulheres participantes que apresentavam queixas eram 

portadoras do vaginismo, não sendo possível definir a prevalência correta devido 

à escassez dos estudos.    

Segundo a OMS (2012), a vida sexual é uma condição essencial para a 

saúde e para a qualidade de vida. A carência do prazer pode trazer danos, como 

insônia, mau humor, depressão e tensão constante. Sabe-se que, no Brasil, 

32,4% das mulheres não levam queixas sexuais aos médicos. Os médicos, por 

sua vez, confessam que frequentemente se sentem pouco à vontade em abordar 

essa temática com suas pacientes. Consequentemente, estima-se que uma 

parcela significativa de casos não é diagnosticada, com comprometimento de 

satisfação afetivo-sexual dessas mulheres. (6)  

         A etiologia da patologia não possui uma causa específica, porém é 

relacionada principalmente a traumas sexuais e uma educação sexual rígida. (3) 

O vaginismo continua sendo pouco tratado e diagnosticado incorretamente, 

mesmo sendo detectado de forma mais fácil que as outras disfunções. (5)     Os 

principais sintomas descritos e que se relacionam diretamente com a 

musculatura pélvica, são: contrações involuntárias da musculatura pélvica na 

relação sexual, dores ao praticar qualquer atividade sexual, dificuldade de 

manipulação da região específica, problemas na hora de utilizar absorventes 

internos ou coletores menstruais, crises de ansiedade e muitas vezes baixa 

autoestima, além disso mulheres com vaginismo tem muito medo de ter uma 

penetração, seja em uma relação ou em um exame ginecológico, ela possuem 

a sensação que não cabe nada dentro do canal vaginal, as pernas começam a 

se fechar involuntariamente durante qualquer tentativa de penetração, sentem 

que existe uma ‘’parede’’ na entrada do canal. (3)  

O vaginismo atinge cerca de 1 a 7% das mulheres em todo o mundo. No 

entanto, a possibilidade de definir sua real prevalência na população é 

praticamente impossível, pois apesar de ser estudado há mais de 100 anos e 

afetar diversas mulheres ao redor do mundo, essa condição ainda é 

subdiagnosticada. Porém de acordo com o estudo de Piassarolli et al. (2010)6 

realizado com 26 participantes, que tinham queixas relacionadas ao vaginismo, 

mostrou que a maioria das participantes era casada ou vivia em união, quanto 

ao grau de escolaridade 58% relatou ter completado o ensino médio, já 65% 
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referiu ser católica, e 81% tinha tido, no máximo, duas gestações, 70% declarou 

não utilizar anticoncepcional oral e somente 12% apresentava prolapso grau I ou 

II. Pouco mais da metade das mulheres referiu não trabalhar fora de casa. (6)

 A fisioterapia é indispensável no tratamento do vaginismo. Estudos 

comprovam a redução nos sintomas, sendo assim um recurso eficaz nos casos 

de vaginismo primário e secundário.  Observando os grandes números de casos, 

pelo que é hoje uma das principais disfunções sexuais que afetam as mulheres 

no mundo todo, faz-se necessário buscar métodos de tratamentos eficientes que 

possam promover benefícios, redução de sintomas e qualidade de vida para 

essas mulheres. Nesse aspecto, a fisioterapia fornece recursos como a 

cinesioterapia, biofeedback, dilatadores vaginais, terapia manual e a 

eletroestimulação, citados como opções terapêuticas, de acordo com as 

evidências que demostram a eficácia destes tratamentos. (5,6)  

          Dentre as pesquisas realizadas, foi constatado a maior efetividade no uso 

dos seguintes recursos: cone vaginal, eletroestimulação, biofeedback, terapia 

manual e exercícios de Kegel.   

          A técnica do cone vaginal consiste no uso de pequenas cápsulas de pesos 

que variam de 20g à 70g. A utilização do mesmo tem como objetivo trabalhar a 

força da musculatura pélvica. As cápsulas devem ser utilizadas inicialmente na 

pesagem mais leve e gradativamente progredindo para o cone mais pesado.  

          Na eletroestimulação: é colocado um dispositivo intravaginal de 

aproximadamente 7 cm de comprimento e de 2,5 cm de diâmetro com 

frequências de 10 e 50hz. A corrente elétrica deverá ser ajustada num valor que 

não seja desagradável para a paciente, porém ainda deverá ser sentida, o 

necessário para que seja notado a contração pélvica.  

No biofeedback: são acoplados eletrodos na musculatura do assoalho 

pélvico e a musculatura sinergista. E através de comandos verbais dados pelo 

fisioterapeuta, orientará os músculos do assoalho pélvico excluindo a sinergista.  

Na terapia manual: o fisioterapeuta irá inserir dois dedos na vagina da 

paciente, até onde deverá contrair, ao localizar a musculatura, o fisioterapeuta 

afastará os dedos, de modo que consiga graduar a força de contração, que 

poderá ser graduado de 0 à 3, sendo 0 – sem contração, 1- pouca contração, 2- 

tem contração, mas não vence a resistência e 3- contração vence a resistência 

da mão.  
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Nos exercícios de Kegel: são feitas contrações do assoalho pélvico, cada 

contração deve ser sustentada por até 5 segundos em séries de 8 repetições. 

Pode ser feita em várias posições (sentada, deitada, de joelhos e quando for 

urinar). (5,7,8) 

A fisioterapia pélvica para mulheres portadoras de vaginismo, terá a 

função de irá agir na normalização do tônus muscular do assoalho pélvico, para 

que possa facilitar a penetração vaginal. (9) 

A importância do atual estudo é informar sobre o vaginismo, sua etiologia, 

informar sobre a importância da fisioterapia pélvica e os recursos utilizados no 

tratamento de mulheres portadores de vaginismo. Além de avaliar a eficácia do 

tratamento fisioterapêutico para esta patologia a fim de destacar os recursos 

terapêuticos e restabelecer a vida sexual de mulheres afetadas por esta 

disfunção sexual. 

Levando isso em consideração, a busca por tratamentos efetivos é de 

grande importância, para uma grande parte da população feminina, devido aos 

prejuízos causados a paciente. Analisando seu histórico, e o potencial que 

possui, podemos elaborar a seguinte pergunta: Quais os tratamentos mais 

efetivos utilizados na fisioterapia pélvica no tratamento de mulheres portadoras 

de vaginismo? 

Pensando em todas as evidências que foram analisadas, deve-se deixar 

claro que o objetivo presente da revisão sistemática é investigar quais os 

melhores tratamentos da fisioterapia pélvica em mulheres portadoras de 

vaginismo.  
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2. MÉTODO 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA), organizada e conduzida de forma independente por dois 

pesquisadores, referente ao tema: fisioterapia pélvica em mulheres com 

vaginismo.   

 

2.1 Busca e identificação dos artigos 

 

 Foram realizadas buscas eletrônicas nas principais bases de dados em 

daúde como Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MedLine/PubMed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRo), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), biblioteca da Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e o GOOGLE ACADÊMICO. Todos 

os descritores utilizados foram baseados na lista de Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). 

Para iniciar as buscas, foram utilizados descritores em português, inglês 

e espanhol. Em português, os termos “fisioterapia pélvica”, “vaginismo”, 

“reabilitação”, e “disfunções sexuais”. Na língua inglesa, os descritores utilizados 

foram “pelvic physical therapy”, “vaginismus”,” rehabilitation”, e “sexual 

dysfunctions”. E por fim, na língua espanhola foram utilizados os termos 

“fisioterapia pélvica”, “vaginismo”, “rehabilitación”, e “disfunciones sexuales”. 

Foram realizadas buscas avançadas (advanced search) nas bases de 

dados PubMed, SciELO e PEDRo, utilizando o operador em inglês “and” e seus 

respectivos termos em português e espanhol “e” e “y”; na PEDRo foi utilizada a 

aba “new search (advanced)”, na PubMed foi utilizado o campo “PubMed 

Advanced Search Builder”, na SciELO, o campo “pesquisa avançada”. Na 

biblioteca LILACS foram realizadas buscas simples (simple search), no 

GOOGLE ACADEMICO foram realizadas buscas simples (simple search) Todas 

as buscas foram realizadas entre julho e setembro de 2022. 



UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília  
 

13 
 

 

2.2 Seleção dos artigos  

 

Antes da seleção dos artigos utilizados, foi elaborada uma pergunta de 

pesquisa com base na estratégia PICO (Patient Intervention Comparison 

Outcome): Quais os tratamentos mais efetivos utilizados na fisioterapia pélvica 

em mulheres portadoras de vaginismo? 

A análise preliminar para a seleção foi realizada por dois pesquisadores e 

baseada na leitura dos títulos e resumo dos artigos, aqueles que necessitaram 

uma melhor análise para encaixe na atual revisão foram lidos na íntegra. 

2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

As evidências coletadas foram sumarizadas para uma tabela estruturada 

(Tabela 1) com todos os dados relevantes para a leitura e análise dos artigos 

selecionados. 

Os artigos coletados foram selecionados baseados em critérios como: 

evidências com amostras compostas por mulheres cis e portadoras de 

disfunções sexuais; publicadas nos idiomas inglês, espanhol e português; os 

artigos sobre tratamentos para o vaginismo e disfunções sexuais; publicações 

ocorridas nos últimos 20 anos. Quaisquer estudo que foram em narrativa 

contrária a esses critérios estabelecidos foram excluídos. 

Além desses, foram excluídos da revisão sistemática estudos 

classificados como: outras revisões sistemáticas, meta-análises e revisão de 

bibliografia; artigos indisponíveis na íntegra ou não, indexados nas bases de 

dados e bibliotecas virtuais.  

 

2.4 Sumarização dos dados  

 

A sumarização dos dados observou a extração dos dados a seguir: 

autores e os anos de publicações das evidências, características do estudo, 

tratamentos utilizados, os objetivos pertinentes às intervenções da fisioterapia 

pélvica no relaxamento da musculatura pélvica em mulheres portadoras de 

vaginismo. 
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Tabela 1. Evidências com descrição das intervenções realizadas e 

resultados finais. 

 

Estudo Amostra Objetivos 

Avaliados 

Intervenção Resultados 

Seo JT 

et al. 

(2005)10 

Diagnóstico: 

vaginismo, segundo 

o DSM-III-R 

Inclusão: 

declaração dos 

parceiros de que 

tentativas prévias 

de penetração 

vaginal com pênis 

ereto falharam; 

espasmo 

observável ao 

exame físico dos 

músculos do 

assoalho pélvico e 

adução das coxas. 

Pacientes: 12 da 

lista de espera, 

nulíparas Idade: 27-

33 anos 

 

-Multi-phasic 

personality inventory; 

teste Gestalt de 

Bender; teste House 

tree person; 

-Escala de 

inteligência Korean 

Wechsler adulto; 

teste de completar 

sentenças; 

-Teste de Rorschach 

-Capacidade de 

penetração vaginal 

Informações sobre 

anatomia e fisiologia sexual. 

Relaxamento muscular 

semanal por FES e 

biorretroalimentação. 

Quando pacientes 

toleravam manipulação 

vaginal, receberam 4 

dilatadores de tamanhos 

diferentes para treino em 

casa. Oito estágios de 

evolução gradual de 

dessensibilização: 

introdução na vagina de 

objetos ou dedos de 

tamanho crescente, por 10 

a 15 minutos, 5 dias da 

semana 

Todas as 12 mulheres 

completaram o 

programa, consumaram 

o casamento e um 

questionamento 

detalhado sugeriu 

penetração completa e 

ejaculação. Todas 

toleraram a inserção de 

dilatadores vaginais 

mais largos, e obtiveram 

penetração vaginal 

satisfatória. 

Frasso

n E et 

al. 

(2009)12 

10 pacientes com 

vaginismo primário, 

todas possuíam 

síndrome de 

vestibulite vulvar 

juntamente com o 

vaginismo. 

Avaliar as atividades 

musculares dos 

músculos elevadores 

dos anus (LA), do 

esfíncter anal externo 

(EAS) e o reflexo 

bulbocavernoso 

(BCR) através da 

eletromiografia 

(EMG). Os potenciais 

evocados 

somatossensoriais 

EMG em pacientes mostrou 

hiperatividade muscular em 

repouso e inibição reduzida 

durante o esforço. O BCR 

polissináptico R2 

apresentou maior amplitude 

(p<0,01) e maior duração 

(p<0,01) nos pacientes de 

ambos os grupos do que 

nos controles. Nos 

controles, os SEPs de pulso 

pareado foram suprimidos 

A atividade EMG é 

aumentada e o ciclo de 

recuperação SEP 

cortical e BCR são 

hiperexcitáveis no 

vaginismo. As 

anormalidades 

neurofisiológicas em 

pacientes com 

vaginismo indicam 

alterações 
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do nervo pudendo 

(SEPs) foram 

testados após um 

único estímulo. As 

funções de 

recuperação do SEP 

do nervo pudendo 

foram avaliadas 

usando um 

paradigma de teste 

de condicionamento 

pareado em 

intervalos 

interestímulos de 5, 

20 e 40ms. 

no ISI de 5ms para N35-P40 

(p<0,05) e P40-N50 ms 

(p<0,001) e facilitados no 

ISI de 20ms para N35-P40 

(p<0,05) e P40- N50 

(p<0,05). Não foram 

encontradas diferenças 

significativas no pulso 

pareado N35-P40 em 

pacientes e controles, mas 

o P40-N50 cortical a 20 ISI 

foi facilitado em pacientes 

(p <0,05). 

concomitantes do SNC 

neste distúrbio. 

Prado D 

et al. 

(2010)3 

 

 

201 mulheres 

sexualmente ativas, 

com idade de 18 a 

45 anos, das quais 

90 foram atendidas 

no serviço público e 

111, no setor 

privado. 

Avaliaram-se idade, 

estado civil, uso de 

anticoncepção 

hormonal, renda e 

escolaridade, e todas 

as mulheres foram 

submetidas ao Índice 

da Função Sexual 

Feminina (IFSF), 

instrumento utilizado 

para avaliação da 

sexualidade. 

Todas as mulheres foram 

submetidas ao Índice da 

Função Sexual Feminina 

(IFSF), instrumento 

utilizado para avaliação da 

sexualidade. Para análise 

estatística, foi utilizado o 

programa SPSS (Statistical 

Package for Social 

Sciences) versão 15.0, 

aplicando-se o teste do χ2 

para variáveis categóricas e 

o T de Student para 

amostras independentes.  

Não se observou 

diferença significativa 

entre as médias de idade 

das mulheres do setor 

público e do setor 

privado. Também houve 

homogeneidade em 

relação ao estado civil. 

Não houve diferença 

significativa entre os dois 

grupos. A maioria das 

mulheres eram casadas 

A frequência de uso de 

contracepção hormonal 

foi semelhante entre os 

grupos. 

Piassar

olli V et 

al. 

(2010)6 

26 mulheres que 

apresentavam 

diagnóstico de 

disfunção sexual  

Avaliar o efeito do 

treinamento dos 

músculos do 

assoalho pélvico 

(TMAP) sobre as 

disfunções sexuais 

femininas. 

Foram feitas avaliações 

antes, na metade (após 

cinco sessões) e ao final do 

tratamento (após dez 

sessões), por meio da 

palpação vaginal bidigital, 

eletromiografia intravaginal 

e Female Sexual Function 

Foi observada melhora 

significativa dos escores 

do FSFI ao final do 

tratamento quando 

comparado às 

avaliações inicial e 

intermediária. Em 

relação à EMG, as 
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Index (FSFI). As mulheres 

foram submetidas ao TMAP 

em diferentes posições, por 

dez sessões. Para análise 

estatística, utilizou-se 

frequências absolutas e 

relativas para 

características clínicas e 

força dos MAP. Empregou-

se teste de Friedman para 

comparação dos escores 

dos domínios do FSFI e 

valores da EMG para 

associação entre esses 

valores e características 

das mulheres e Wilcoxon 

para modificação 

percentual da EMG.  

amplitudes das 

contrações fásicas e 

tônicas aumentaram 

significativamente ao 

longo do tratamento. 

Houve aumento na força 

do assoalho pélvico, 

com 69% das mulheres 

apresentando grau 4 ou 

5 na avaliação final e 

melhora total das 

queixas sexuais 

Schafas

check E 

et al. 

(2020)13        

Paciente de 

45 anos sem 

parceiro fixo, que 

possuíam 

vaginismo. 

A função 

sexual foi avaliada 

antes e depois pelo 

FSFI e a função do 

assoalho pélvico por 

protocolo funcional 

específico. 

10 sessões de 50 

minutos de fisioterapia 

pélvica com TENS, calor 

superficial, massagem 

perineal, desativação de 

pontos-gatilhos e terapia 

vibração 

Todos os 

parâmetros funcionais 

do assoalho pélvico 

apresentaram melhora 

significativa após o 

tratamento, mas não 

houve melhora na 

função sexual a não ser 

no domínio Orgasmo. 

Domínios desejo e 

excitação apresentaram 

tendência à piora. 

Fonte: Os autores, 2022.  

 

2.5 Avaliação da qualidade metodológica 

 

 Para avaliar a qualidade metodológica dos artigos selecionados como 

ensaios clínicos aleatórios, foi utilizada a escala de avaliação da Physiotherapy 

Evidence Database (PEDRo). Os critérios de avaliação estabelecidos foram 

pelos dois autores e baseados na leitura e interpretação de todas as evidências 
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por parte dos pesquisadores independentes. Posteriormente, um terceiro 

pesquisador avaliou a classificação realizada. 

3. RESULTADOS 

As buscas foram realizadas de forma a contemplar os critérios 

elegibilidade de evidências relacionadas aos tratamentos fisioterapêuticos na 

melhora da qualidade de vida de pacientes com vaginismo. 

De acordo com as estratégias estabelecidas, foram encontrados De 

acordo com as estratégias de buscas estabelecidas, foram encontrados 470 

artigos na plataforma de buscas PubMed, 39 resultados na plataforma LILACS, 

16 na plataforma SCIELO e 12 no Google Acadêmico, não sendo encontrado 

resultados nas demais plataformas, sendo assim, se obteve o total de 537 

artigos. Houve busca manual. Em seguida, foram realizadas as buscas por 

artigos duplicados, na qual foram encontradas 46 duplicadas, entre todas as 

bases de dados, restando 491 artigos possivelmente selecionáveis. Logo após 

a verificação da disponibilidade na íntegra, 78 artigos foram excluídos da revisão 

por não estarem em conformidade com esse critério de elegibilidade, restando 

213 artigos incluídos na avaliação final. 

Das 213 evidências selecionadas, 208 foram excluídas da revisão por não 

atenderem aos critérios: 4 estudos possuíam amostra com pacientes 

diagnosticados com outros tipos de disfunção sexual ou patologias diferentes, 

outros 8 foram publicados anteriormente a 2005, 33 eram outras revisões 

sistemáticas, meta-análises ou outro documento e 118 artigo não estavam 

disponíveis para leitura, restando 5 artigos selecionáveis para a revisão 

sistemática. Todo o processo detalhado de busca, seleção, elegibilidade e 

inclusão pode ser visualizado no fluxograma da Figura 1. 

Os 5 artigos selecionados passaram por sumarização dos dados 

observados na tabela 1 e avaliação da qualidade metodológica com a escala 

PEDro, observada na tabela 2. Todos os artigos elegíveis são caracterizados 

como ensaios clínicos, sendo a maioria randomizados, com amostras compostas 

por pacientes na faixa etária a partir de 18 anos, com variações de nível social, 

religião, educação, grau de vaginismo e sem padronização das intervenções. 



UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília  
 

18 
 

Figura 1 – Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes 

PRISMA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Avaliação do rigor metodológico pela escala de PEDro: ensaio clínico 

de tratamento em mulheres portadoras do vaginismo.  

Artigo 
 

1* 
 

2 
 

3 
 

4 
Itens da escala de 

5 6 

PEDro 

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 Pontuação 

total 

Prado D et al., (2010) 3 1 * 1 * * * 0 1 * 1 * 4/10 
Piassarolli V et al.., (2010) 6 

1 0 1 * 0 0 0 1 1 1 0 5/10 
Seo JT et al. (2005)10 1 0 1 * 0 0 0 1 1 1 0 5/10 
Frasson E et al. (2009) 12 

1        0            1 * 0 0 0 0 1 1 0 4/10 
Schafascheck E et al. 
(2020)13 

1 0 1 * 0 0 0 1        1 1 0 5/10 

0 – Não apresenta o critério preconizado; 1 – Apresenta o critério preconizado; * - Critério não pontuado segundo as 
recomendações da escala PEDro. 
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PubMed: 470 

Lilacs: 39 

ScieLo: 16 

Google Academics: 12 

 

Nº de relatos após eliminar os duplicados (n=491) 

 

Nº de relatos rastreados (n =491) 

 

Nº de relatos excluídos (n=78) 

 

Nº de artigos em texto completo 
avaliados para elegibilidade (n = 213) 

 

Nº de estudos incluídos em síntese 
qualitativa (n =5) 

 

Artigos em texto completo 
excluídos, com justificativa  

                   (N= 208) 

Artigos de Revisão/outros = 33 

Artigos indisponíveis: 118 

Artigos fora do tempo 
estipulado: 45 

Critérios de Inclusão/Exclusão= 
8 

Critérios de amostra: 4 
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4. DISCUSSÃO    

           Nesse estudo temos como principal objetivo verificar os efeitos da 

fisioterapia pélvica em mulheres portadoras de vaginismo, a partir dele, busca-

se também analisar quais são os tratamentos mais eficazes e quais são mais 

benéficos para a qualidade de vida dessas mulheres.  

Analisando as evidências encontradas para esta revisão sistemática, 

pode-se perceber a eficácia da fisioterapia pélvica – terapia manual, dilatadores 

vaginais, eletroterapia e biofeedback – no tratamento do vaginismo, sendo capaz 

de proporcionar uma melhor qualidade de vida sexual para as mulheres 

acometidas com essa patologia, com exceção de uma amostra avaliada que não 

demonstrou estabilidade ou não sofreram quaisquer mudanças. 

(3,5,7,8,9,10,12,13,14,15)    

A anamnese da paciente com vaginismo deverá seguir três pontos, 

segundo Amaral et e al. (2017)15. Serão verificadas a análise da função sexual, 

da postura física e do assoalho pélvico. Na primeira parte será realizada uma 

avaliação sobre o início das queixas, a frequência e os dados sobre a atividade 

sexual da paciente. Na avaliação postural, deve-se observar se há alterações na 

postura, como desvios e alterações nas curvas fisiológicas que podem interferir 

diretamente na biomecânica pélvica, com o objetivo de identificar se alguma 

dessas alterações afeta ou contribui para a disfunção sexual. Por fim, na 

avaliação do assoalho pélvico, será realizada a palpação intravaginal para 

avaliar força muscular e se há regiões sensíveis. 

Para a avaliação e evolução das pacientes, será medida a atividade 

muscular do TMAP, essa força da contração pode ser medida através da 

eletromiografia intravaginal. Porém por se tratar de um procedimento de alto 

custo ele pode ser substituído pela a palpação intravaginal (Figura 2). Nesse 

método o avaliador irá introduzir inicialmente um dedo no canal vaginal e 

solicitará que a paciente realize a contração dessa musculatura, com a evolução 

da paciente deverá ser introduzido dois dedos, o dedo deverá bem lubrificado 

para ser inserido no canal vaginal. Após a palpação intravaginal, a força é 

classificada através da Escala de Oxford Modificada (Figura 3) (16), a qual pontua 

a força de zero a cinco, sendo zero a ausência total da resposta muscular e cinco 

a contração forte com compressão dos dedos.  
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Figura 2 –    

 

                                  
                                    Fonte: Seehusen et e al. (2014). (17) 

Figura 3 – 

 

Grau de 
força Escala de Oxford Modificada 

0 Ausência de resposta muscular 

1 Esboço de contração não-sustentada 

2 
Presença de contração de pequena intensidade, mas que se 
sustenta 

3 
Contração moderada, sentida como um aumento de pressão 
intravaginal, que comprime os dedos do examinador com pequena 
elevação cranial da parede vaginal 

4 
Contração satisfatória, a que aperta os dedos do examinador com 
elevação da parede vaginal em direção à sínfise púbica 

5 
Contração forte, compressão firme dos dedos do examinador com 
movimento positivo em direção à sínfise púbica. 

  

 

De acordo com Antonioli et al. (2010)5, numerosas técnicas podem ser 

utilizadas como tratamento do vaginismo, preconiza-se que, além de precisar de 

acompanhamento psicológico, devem ser aplicadas também técnicas de 

fisioterapia pélvica, como alongamentos, percepção corporal, dessensibilização 

e dilatação gradual da vagina com uso do dedo e dilatadores, até que a paciente 

consiga controlar a tensão, relaxar a musculatura e aceitar a introdução do pênis.                     

O estudo utilizou algumas técnicas descritas por Antonioli et al. (2010)5 e 

proporcionou diversas melhoras à qualidade de vida da paciente, o que 

demonstra a importância da fisioterapia pélvica através de diversas técnicas 

como alongamento, cone vaginal, exercício de Kegel, biofeedback, 

dessensibilização, terapia manual, dilatadores. 
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Seo et al. (2005)10, em seu estudo sobre a eficácia da estimulação elétrica 

funcional - biofeedback com terapia cognitiva - comportamental sexual no 

tratamento do vaginismo, constatou que a abordagem combinada dos 

tratamentos eletroterapia funcional (FES), biorretroalimentação, biofeedback e 

dilatadores vaginais são um dos tratamentos mais efetivos. Ou seja, os melhores 

resultados são obtidos quando se integra vários tipos de tratamentos, já que os 

distúrbios das dores sexuais requerem uma abordagem multidisciplinar com 

diversos tipos de tratamentos em suas etapas evolutivas. Foi possível obter 

excelentes resultados, com a associação da eletroterapia funcional (FES), 

biofeedback e dilatadores vaginais, todas as 12 mulheres conseguiram 

completar o programa, todas toleram a inserção de dilatadores vaginais mais 

largos, e obtiveram penetração vaginal satisfatórias. 

  O estudo de Piassarolli et al. (2010)6 realizou uma abordagem 

terapêutica com 26 mulheres que apresentavam disfunção sexual que tinha 

como objetivo avaliar o efeito do treinamento dos músculos do assoalho pélvico 

(TMAP) sobre as disfunções sexuais femininas. Foram realizadas avaliações 

antes, durante e depois do tratamento. As mulheres foram submetidas ao TMAP 

em diferentes posições, por dez sessões por meio da palpação vaginal bidigital 

e da eletromiografia intravaginal. Ao final das dez sessões houve aumento na 

força do assoalho pélvico, com 69% das mulheres apresentando grau 4 ou 5 na 

avaliação final e melhora total das queixas sexuais. (8) 

Igualmente a abordagem anterior, Frasson et al. (2009)12 visavam avaliar 

a função dos músculos do assoalho pélvico através de eletromiografia, e através 

dele mostrou a hiperatividade muscular em repouso e inibição reduzida durante 

o esforço. Através da eletromiografia, as anormalidades neurofisiológicas em 

pacientes com vaginismo indicaram alterações concomitantes do sistema 

nervoso central (SNC) neste distúrbio. 

Schafascheck E et al. (2020)13, em um estudo de caso, sobre fisioterapia 

no vaginismo, avaliou uma paciente de 45 anos sem parceiro fixo, com vaginismo 

e utilizou 10 sessões de 50 minutos de fisioterapia pélvica com eletroterapia 

(TENS), calor superficial, massagem perineal, desativação de pontos-gatilhos e 

terapia vibração. De acordo com os autores, o estudo apresentou que todos os 

parâmetros funcionais do assoalho pélvico apresentaram uma melhora 

significativa após o tratamento, mas não houve melhora na função sexual a não 
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ser no domínio orgasmo. Domínios, desejo e excitação apresentaram tendência 

à piora. 

As intervenções com os tratamentos eletroterapia associada ao 

biofeedback, terapias manuais e dilatadores vaginais demonstraram, em sua 

maioria contribuir para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida de 

mulheres em tratamento por vaginismo. 
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5. CONCLUSÃO 

De acordo com o estudo apresentado, pode-se constatar que a 

fisioterapia pélvica é indispensável para o tratamento do vaginismo e eficaz para 

a desenvolvimento da qualidade de vida sexual de mulheres portadoras dessa 

disfunção.   

         O estudo apresentado mostrou como a fisioterapia pélvica é indispensável 

para o tratamento do vaginismo, e visou esclarecer as principais técnicas clínicas 

utilizadas. Apesar das disfunções sexuais serem conhecidas, ainda é um tabu 

falar sobre sexualidade, principalmente a feminina, parte dessa população ainda 

não tem acesso as informações e há uma falta de percepção da resposta sexual. 

Por isso é necessário proporcionar informações que cheguem as mulheres, 

como por exemplo, formas de identificar os principais sintomas, como dor 

durante a penetração, ansiedade, contrações voluntárias da vagina e medo de 

ser penetrada, e de qual forma deve-se buscar ajuda, que deverá ser feita por 

um diagnóstico médico, e quais os tratamentos mais efetivos, como, a 

eletroterapia associada ao biofeedback, terapias manuais e dilatadores vaginais. 

Já que a sexualidade faz parte da saúde física, mental e para a qualidade de 

vida em geral.   

 Com isso, esse estudo atingiu seu objetivo, verificando os efeitos positivos 

da fisioterapia pélvica no tratamento do vaginismo: além de apresentar os 

resultados e recursos utilizados.  
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7. ANEXO 

 


