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RESUMO 

O prolapso de órgão pélvico (POP) é uma projeção anormal e antifisiológica das 
estruturas que anatomicamente deveriam se encontrar no interior da cavidade vaginal. O 
principal objetivo desta revisão bibliográfica é explorar as várias abordagens disponíveis ao 
profissional fisioterapeuta no tratamento do prolapso de órgão pélvico, abordando métodos 
conservadores e pouco invasivos. Metodologia: as pesquisas foram feitas com o usa de 
vocabulário controlado através de cinco bases de dados: PubMed, PEDro, LILACS, BVS e 
SciELO. Com o uso dos descritores: prolapso de órgão pélvico; prolapso uterino; distúrbios 
de assoalho pélvico; fisioterapia; tratamento conservador. Resultados: Foram excluídos cinco 
mil oitocentos e vinte e dois artigos (5.822) através do uso das ferramentas automatizadas 
das bases de dados por não serem elegíveis aos critérios estabelecidos. Após a aplicação 
dos critérios de seleção e leitura dos artigos conforme indicado nas estratégias de busca foram 
encontrados sete (n=6) artigos elegíveis para o presente estudo. Conclusão: Diante do que 
foi apresentado, constatou-se que a exploração das possibilidades e abordagens presentes 
na fisioterapia podem ajudar os profissionais mediante o tratamento de pacientes com POP, 
visto que deter este conhecimento lhe possibilita escolher a melhor abordagem de tratamento. 

 
ABSTRACT 

Pelvic organ prolapse (POP) is an abnormal and antiphysiological projection of 

structures that anatomically should be found inside the vaginal cavity. The main 

objective of this bibliographic review is to explore the various approaches available to 

the professional physiotherapist in the treatment of pelvic organ prolapse, approaching 

conservative and less invasive methods. Methodology: the surveys were carried out 

using controlled vocabulary through five databases: PubMed, PEDro, LILACS, BVS 

and SciELO. Using the descriptors: pelvic organ prolapse; uterine prolapse; pelvic floor 

disorders; physiotherapy; conservative treatment. Results: Five thousand eight 

hundred and twenty-two articles (5,822) were excluded through the use of automated 

database tools because they were not eligible for the established criteria. After 

applying the selection criteria and reading the articles as indicated in the search 

strategies, seven (n=6) eligible articles for the present study were found. Conclusion: 

In view of what was presented, it was found that exploring the possibilities and 

approaches present in physiotherapy can help professionals in the treatment of 

patients with POP, since having this knowledge allows them to choose the best 

treatment approach.
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1 INTRODUÇÃO 

O prolapso de órgão pélvico (POP) é uma projeção anormal e antifisiológica 

das estruturas que anatomicamente deveriam se encontrar no interior da cavidade 

vaginal. Dentre estas estruturas estão o colo uterino, bexiga, intestino delgado e a 

própria musculatura do assoalho pélvico. Além disso, causa uma protusão vaginal, 

podendo expor estas estruturas ao meio externo ou não. O suporte anatômico das 

estruturas pélvicas é dado pela musculatura do assoalho pélvico (MAP), pelo 

complexo ligamentar e pela união de tecidos conjuntivos, chamada de fáscia 

endopélvica. A disfunção e/ou interrupção, de uma ou mais destas, leva a perda de 

suporte e, consequentemente, a herniação de órgãos pélvicos para fora de seus 

limites anatômicos fisiológicos.1 

O desenvolvimento do POP é uma condição com vários agentes basais, na 

qual há fatores de risco que contribuem com maior ou menor peso para seu 

surgimento, podendo também haver uma associação de fatores que suscetibiliza 

ainda mais sua manifestação. Dentre os estudos se destaca a ocorrência de 

hipoestrogenismo causado por menopausa ou alteração na produção hormonal 

durante a gestação e fora dela, macrossomia fetal, episiotomia, idade avançada, 

partos vaginais múltiplos ou não, bem como o histórico familiar da paciente.2 

O POP pode ser classificado quanto a estrutura e local deslocados em 

comparação com seu estado fisiologicamente anatômico, são estes: prolapso de 

parede anterior (cistocele) no qual a parede anterior da vagina se projeta em direção 

à bexiga; prolapso de parede posterior (retocele) quando o reto se projeta no sentido 

inferior; prolapso de cúpula vaginal ou de útero (apical) sendo a descida do útero ou 

da vaginal inferiormente através do limite da vagina, e geralmente está associado à 

cirurgia de histerectomia; e, por fim, o prolapso total onde ocorre a herniação de todos 

os compartimentos através da vagina.3 

Outra classificação é a de grau de herniação das estruturas, que é feita através 

de um teste específico e objetivo chamado POP-Q. Nesta classificação predefine-se 

pontos fixos para identificar as estruturas e partindo disso é possível descrever suas 

posições. No grau 0 há ausência de prolapso; no grau 1 o prolapso está localizado até 

1 cm acima do hímen, o grau 2 está menos 1cm acima ou mais de 1cm abaixo do 

hímen; no grau 3 o prolapso está mais de 1cm abaixo do nível do hímen; e no grau 4 

o prolapso fica no mínimo no comprimento vaginal.3 
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 O POP é uma disfunção frequente e atinge entre 15% a 30% da 

população feminina com idade superior a 50 na os. E ainda se pressupõe que antes 

de atingir a idade de 80 anos cerca de 11% das mulheres precisarão de cirurgia para 

correção da extrusão das estruturas pélvicas4. Além disso existe uma alta taxa de 

cirurgias recidivas, expondo assim uma necessidade de formas de tratamento mais 

eficazes5.4,5 

 A Fisioterapia em Saúde da Mulher (FISM) é a especialidade da 

fisioterapia que trata dos distúrbios e disfunções ligadas aos sistemas urinário e 

reprodutor feminino e foi reconhecido pelo COFFITO em 2009 através da resolução 

n°. 372/2009. A FISM está amplamente atuando na gravidez nos períodos de pré, pós 

e periparto, durante a infância, na terceira idade, assim como no climatério6. Dentre 

as várias abordagens de tratamento fisioterapêutico para POP um dos mais usados 

no mundo inteiro é o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, consiste em 

programas de exercícios de contração e conscientização muscular realizados com a 

orientação e supervisão de um profissional devidamente habilitado em reabilitação 

pélvica7. Há tratamentos realizados com o auxílio de dispositivos que possuem bons 

resultados, como por exemplo, os preçários vaginais que são esferas lisas e redondas 

feitas com plástico de policarbonato de grau médico e possui um fio de náilon para 

realizar a remoção, foi projetada para auxiliar no fortalecimento dos músculos do 

assoalho pélvico e seu uso é intravaginal8.6-8 

O conhecimento acerca das técnicas e métodos utilizados por fisioterapeutas 

para o tratamento de Prolapso de Órgão Pélvico provê ao profissional a competência 

necessária para escolher o melhor tipo de recuso e terapêutica para cada paciente, 

tendo em vista que cada indivíduo é único em sua estrutura física e mental e se adapta 

de formas diferentes a cada técnica empregada. Divulgar este conhecimento é de 

extrema importância, pois o terapeuta deverá escolher a melhor conduta de acordo 

com cada sintoma e quadro clínico que o paciente apresenta, e para isso ele precisa 

conhecer as abordagens terapêuticas disponíveis. 

Tendo em vista a importância do conhecimento das técnicas e abordagens 

terapêuticas, este estudo reúne os métodos mais utilizados por profissionais 

fisioterapeutas para tratar POP. 

 O objetivo desta revisão sistemática explorar as várias abordagens 

disponíveis ao profissional fisioterapeuta no tratamento do prolapso de órgão pélvico, 

abordando métodos conservadores e pouco invasivos, além da utilização de 
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dispositivos internos e aparelhos elétricos como forma de terapia. esta pesquisa se 

propõe a fornecer conhecimento aos profissionais, paciente e estudiosos acerca dos 

tratamentos disponíveis para Prolapso de Órgão Pélvico. De modo a esclarecer para 

esta população quais foram as técnicas empregadas em cada tipo de tratamento, bem 

como seu tempo de duração, quantidade de sessões, população amostral e resultados 

obtidos.  

Informar ao público geral de quais são as faixas etárias mais acometidas, assim 

como quais os tipos de partos prevalecem a incidência de POP e se há mais fatores 

que contribuem para o desenvolvimento ou agravamento da disfunção. 

2 MÉTODO 

O método designado a esta pesquisa foi de caráter exploratório com uma 

análise de revisão sistemática, pois visa examinar a literatura disponível para inteirar 

os profissionais, estudantes, pacientes e a população geral dos métodos utilizados em 

pesquisas experimentais, bem como o tempo aplicado em cada uma e seus 

respectivos resultados, na qual utilizou-se de bases virtuais de dados para 

fornecimento de informações. 

Para esta pesquisa definiu-se o método de seleção PICO que é uma prática de 

recuperação de literatura onde se utiliza a melhor evidência científica para embasar 

os resultados. Consistiu em busca nas bases de dados pré-designadas e após a 

recuperação da literatura disponível houve uma seleção de acordo com os critérios 

definidos e utilizando o método PICO: paciente/população; intervenção; comparação; 

resultados.  

Além disso, foi usado o método PRISMA de seleção e organização de seleção 

de literatura, aplicando seus critérios durante a pesquisa . 

2.1 ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

 As buscas foram realizadas em cinco bases de dados bibliográficas – 

PubMed, PEDro, LILACS, BVS e SciELO, durante o período de agosto a novembro 

de 2022. Não houve busca manual em nenhuma das bases de dados. 

A pesquisa foi realizada com uso de vocabulário controlado (descritores), para 

maior recuperação de referências e garantir melhor detecção de trabalhos publicados 

dentro dos critérios pré-estabelecidos. Houve também um cruzamento de descritores 

para localização de artigos. Os descritores utilizados foram: prolapso de órgão 

pélvico/pelvic organ prolapse; prolapso uterino/uterine prolapse; distúrbios de 
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assoalho pélvico/pelvic floor disorders; fisioterapia/physical therapy; tratamento 

conservador/conservative treatment. Além disso, também foram usados os conectores 

“AND” e “OR” para cruzar todos os descritores estabelecidos. 

2.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Foram incluídos todos os artigos originais indexados no período entre 

primeiro de janeiro de 2015 a primeiro de janeiro de 2022 (foram incluindo os artigos 

que podem estar disponíveis em 2022 virtualmente, mas que foram publicados em 

2021), contendo delineamento experimental (ensaios clínicos) realizados em 

humanos, com uma amostragem ≥ 10 indivíduos adultos, não contendo outras 

disfunções uroginecológicas, sob tratamento e avaliação realizados por um 

profissional fisioterapeuta onde um dos grupos tenha sido randomizado e outro 

controle. Desta forma apresentaria maior evidência de causalidade por parte do 

tratamento proposto.  

Todos os artigos selecionados foram publicados nos idiomas inglês, espanhol 

ou português. 

Dentre os critérios de exclusão da pesquisa estão artigos não-originais, artigos 

onde não há grupos controle para comparativo de resultados, que sejam realizadas 

técnicas fisioterapêuticas, mas haja tratamento cirúrgico incluído, estudos que 

apresentam abordagens que possuam muitas contra induções e neoplasias.  

Ao final da pesquisa as referências duplicadas foram excluídas. 

3 RESULTADOS 

Ao final das pesquisas nas bases de dados com o vocabulário controlado 

preestabelecidos foram encontrados vinte e oito mil oitocentos e oitenta e oito (28.888) 

resultados, conforme indicado na Tabela 1.   
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Bases Decs 1 Pelvic 
Organ 
Prolapse or 
Uterine 
Prolapse and 
Conservative 
Treatment 

Decs 2 
Pelvic 
Organ 
Prolapse 
or Pelvic 
Floor 
Disorders 
and 
Physical 
Therapy 

Decs 3 Uterine 
Prolapse or 
Pelvic Floor 
Disorders and 
Conservative 
Treatment 

Decs 4 
Uterine 
Prolapse 
or Pelvic 
Floor 
Disorders 
and 
Physical 
Therapy 

Decs 5 Pelvic 
Organ 
Prolapse and 
Physycal 
Therapy or 
Conservative 
Treatment 

Decs 6 Uterine 
Prolapse and 
Physycal 
Therapy or 
Conservative 
Treatment 

Decs 7 Pelvic 
Floor 
Disorders and 
Physycal 
Therapy or 
Conservative 
Treatment 

Total 

PubMed 1.561 
1.613 

743 789 7.902 7.902 7.902 28.412 

PEDro 68 1 0 0 0 0 0 69 

LILACS 15 3 1 4 0 0 0 23 

BVS 248 81 16 34 0 0 0 379 

SciELO 5 0 0 0 0 0 0 5 

Total 1.897 1.698 760 827 7.902 7.902 7.902 28.888 

Tabela 1 – Resultados encontrados em cada base de dados com os cruzamentos dos 

descritores e resultado total da pesquisa. 

Fonte: A autora. 

Após a aplicação dos critérios de seleção e leitura dos artigos conforme 

indicado nas estratégias de busca foram encontrados sete (n=6) artigos elegíveis para 

o presente estudo (Figura 1). 

Foram excluídos cinco mil oitocentos e vinte e dois artigos (5.822) através do 

uso das ferramentas automatizadas das bases de dados por não serem elegíveis aos 

critérios estabelecidos. Além disso oito mil e noventa e quatro artigos (8.094) não 

correspondia à estudos de delineamento experimental, outros quarenta e dois (42) 

não haviam sido publicados nos idiomas predefinidos, setecentos e cinquenta e cinco 

(755) não continha em sua amostragem o público-alvo definido para este artigo. 

Outros quatorze mil e trinta e três (14.033) artigos haviam sido publicados em anos 

anteriores à 2015, quarenta e dois (42) artigos foram excluídos por não estar nos 

idiomas estabelecidos e noventa e oito (98) não entraram no estudo por ano e idioma, 

por fim, trinta e oito (38) artigos estavam duplicados.  
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Figura 1 – Identificação, triagem e quantidade total de artigos incluídos na pesquisa.  
Fonte: A autora. 

Dos seis artigos indexados a este estudo dois utilizaram aparelho de 

biofeedback em sua intervenção, um avaliou a função sexual das pacientes (Tabela 

2). Outro estudo verificou a eficácia de um novo método de intervenção associando 

os exercícios do assoalho pélvico a exercícios de quadril. Contatou-se também que o 

ano de publicação dos artigos variaram de 2015 a 2021. 

Identificação dos estudos através dos registros e bases de dados   

Registros identificados através de: 
Bases de Dados (n= 28.888) 
Registros (n = 0) 

Registros removidos antes da 
triagem: 

Assinalados como não 
elegíveis pelas ferramentas 
automatizadas (n = 5.822) 
Outras razões (n = 0) 

Registros em triagem 
(n = 23.066) 

Registros excluídos 
(n = 0) 

Publicações pesquisadas para 
se manterem 
(n =6) 

Publicações retiradas  
(n = 0) 

Publicações retiradas para 
elegibilidade 

(n = 6) 

Publicações excluídas: 
Ano (n = 14.033) 
Outros tipos de estudo (n=8.094) 
Idioma (n = 42) 
Público-alvo (n =755) 
Ano e Idioma (n= 98) 
Duplicados (n = 38) 
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PubMed (n=2) 
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LILACS (n=1) 
PEDro (n=2) 
BVS (n=1) 
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TÍTULO AUTOR/ANO POPULAÇÃO INTERVENÇÃO RESULTADOS 

Efficacy of biofeedback 
on quality of life in 
estages I and II pelvic 
organ prolapse: A pilot 
study 

Tannaz Ahadu, Neda 
Taghvadoost, Soheila 
Aminimoghaddam, Bijan Forogh, 
Roxana Bazazbehbahani, 
Gholam Reza Raissi. 2017. 

Quarenta mulheres com POP 
estágios I e II com idade entre 18 e 
75 anos. 

Um grupo realizou um programa de 
exercícios para a MAP, 
aconselhamento de estilo de vida e 
sessões de biofeedback por 30 minutos 
duas vezes por semana por 4 semanas. 
O outro grupo realizou o mesmo 
programa de exercícios domiciliares 
para MAP e recebeu uma folha de 
orientação de estilo de vida, porém 
sem uso de biofeedback. O programa 
de exercícios consistia em cinco séries 
de 10 repetições de contração mantida 
por 5 segundos seguida de 
relaxamento por 5 segundos e foi 
realizado durante 12 semanas. 
Também passaram por avaliações 
físicas de um fisioterapeuta antes de 
iniciar o programa de exercícios, 
durante a 4-5 semanas e na 12 semana 
de acompanhamento. 

Ocorreu melhoria via biofeedback 
em 7 de 9 aspectos de qualidade de 
vida em comparação 
para se exercitar sozinho. Os 
resultados positivos desenvolvidos 
em todos os domínios persistiram 
após a 
conclusão da intervenção até 12 
semanas de acompanhamento. 
Por outro lado, dentro da análise de 
grupo randomizado representou 
uma 
aprimoramento de apenas dois 
domínios da qualidade de vida: 
impacto do prolapso e 
emoções. 

Clinical effect of 
electrical stimulation 
biofeedback therapy 
combined with pelvic 
floor functional 
exercise on postpartum 
pelvic organ prolapse 

Fulian Zhong, Wenbin Miao, 
Zhixia Yu, Lu Hong, Ni'na 
Deng.2021. 

Cento e quatro mulheres com 
prolapso de órgão pélvico em 
estágio leve (I e II) tiveram partos 
vaginais. 

As pacientes do grupo controle foram 
instruídas a realizar exercício de ponte 
de Kegel realizando contração de 
musculatura de assoalho pélvico, 
durante 20 a 30 minutos 3 vezes ao dia 
e utilizaram halteres vaginais, 
aumentando gradativamente o peso, 
durante 15 minutos 1 vez ao dia. 
Já as pacientes do segundo grupo 
receberam o mesmo tratamento das 
pacientes do grupo controle e terapia 
de biofeedback com intensidade da 
corrente aumentando gradativamente 
de 0mA a 60mA, frequência definida 
de acordo com o tipo de fibra 
muscular, sendo as fibras tipo I 10-
35Hz, podendo ser aumentada para 
30-35Hz, e as de tipo II 20-50Hz, 
podendo ser expandida para 70-80Hz 
de acordo com a tolerância de cada 
paciente. A largura de pulso para as 
fibras tipo I foi definida como 320-740 
us, e de tipo II como 20-320 us.  

 A taxa efetiva total do grupo de 
estudo foi maior  
que a do grupo controle. Isso revelou  
que a terapia de biofeedback de 
estimulação  
elétrica combinada com exercícios 
de função do  
assoalho pélvico melhorou a eficácia 
do  
tratamento clínico. Após o  
tratamento, a pressão de  
contração, a pressão de repouso  
e a duração da contração vaginal  
dos dois grupos aumentaram, e a  
pressão do assoalho pélvico do  
grupo de estudo foi maior que a  
do grupo controle. 

Device-assisted pelvic 
floor muscle 
postpartum exercise 
programme for the 
management of pelvic 
floor dysfunction after 
delivery 

Natalia Vladimirovna Artymuk e 
Svetlana Yurevna Khapacheva. 
2020. 

Setenta mulheres no período pós-
parto com idade entre 18 e 45 
anos e com teste de gravidez 
negativo, com  
 
POP. 

As pacientes elegíveis foram separadas 
em dois grupos, o grupo 1 utilizando os 
dispositivos EmbaGYN e o grupo dois 
utilizou o dispositivo Magic Kegel 
Master. Ambos os grupos foram 
instruídos a realizarem os exercícios 
diariamente por pelo menos 20 
minutos durante 4 semanas de estudo. 

Após o programa  
de exercícios, registraram uma 
diminuição significativa na  
frequência de todos os sintomas da 
disfunção do assoalho pélvico, 
incluindo prolapso de  
órgãos pélvicos e incontinência 
urinária e/ou fecal em ambos  
os grupos. A força da musculatura 
pélvica e a frequência dos  
sintomas da disfunção de assoalho 
pélvico após a conclusão do 
programa de exercícios  
não diferiram significativamente 
entre os grupos de estudo. Após a 
conclusão do programa  
de exercícios do assoalho pélvico, o 
número de pacientes  
que se queixavam de pressão no 
abdome inferior diminuiu  
significativamente em relação ao 
início do tratamento. 

Lifestyle advice with or 
without pelvic floor 
muscle training for 
pelvic organ prolapse: a 
randomized controlled 
trial 

Ulla Due, Soren Brostrom, 
Gunnar Lose. 2015. 

Foram selecionadas cento e nove 
mulheres com mais de 18 anos e 
com POP sintomático. 

Todas as participantes receberam seis 
sessões de grupo dentro de 12  
semanas. Apenas as participantes do 
grupo combinado de treinamento de 
musculatura de assoalho pélvico e  
aconselhamento sobre estilo de vida 
receberam uma consulta com um  
fisioterapeuta especializado do 
assoalho pélvico para avaliação visual e 
digital  
da função muscular do assoalho 
pélvico e uma instrução individual 
sobre  

A análise de um único item do  
questionário de base revelou que 87 
(80%) mulheres relataram ver ou  
sentir uma protuberância, 77 (71%) 
tiveram peso pélvico, 66 (61%)  
apresentaram frequência urinária e 
63 (58%) tiveram urgência fecal.  
Cinquenta e oito mulheres (53%) 
relataram esvaziamento incompleto 
da  
bexiga e/ou evacuação, 57 (53%) 
relataram urgência urinária, 
enquanto  
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Tabela 2: Artigos selecionados para a pesquisa. 

 Fonte: A autora. 

Outro resultado analisado foram os métodos que cada artigo utilizou para o 

tratamento de POP bem como a quantidade que cada um deles foi utilizado pelas 

referencias recuperadas na pesquisa (Gráfico 1). Nota-se que um denominador em 

comum nos tratamentos utilizados foi o treinamento de musculatura do assoalho 

pélvico, que possui uma vasta aplicabilidade e comprovação científica descrita em 

literatura. 

treinamento de assoalho pélvico antes 
de iniciar as sessões em grupo, a fim de 
garantir que eles poderiam  
executar o programa corretamente. O 
grupo de  
aconselhamento sobre estilo de vida 
não recebeu informações sobre 
treinamento de musculatura de 
assoalho pélvico durante suas sessões.  

54 (51%) tiveram incontinência de 
flatos. Ambos os grupos tiveram  
melhora significativa nas subescalas 
de bexiga e intestino, mas apenas o 
grupo de intervenção teve melhora 
significativa na subescala  
POP.  

Evaluation of the effect 
of a new method on 
the pelvic organ 
prolapse symptoms 

Zahra Gorji, Abbas A. 
Pourmomeny, Maryam 
Hajhashemy. 2019 

Foram selecionadas quarenta 
mulheres com POP em estágios II 
ou III. 

Os indivíduos de cada  
grupo foram tratados em 12 sessões, 
sendo 3 sessões por semana durante 4 
semanas. Os  
indivíduos do grupo controle foram 
submetidos ao treinamento de 
musculatura de assoalho. 
No grupo intervenção, além do 
treinamento de assoalho pélvico, as 
pacientes realizaram exercícios de  
inversão postural ou posicional como 
parte do treinamento utilizando uma  
cunha de madeira de inversão (altura 
15,24 cm, largura 45,72 cm, 
comprimento  
53,34 cm) coberta com espuma macia. 

 Os resultados indicam que, após a 
intervenção,  
houve melhora significativa em cada 
um dos domínios em ambos os  
grupos, com exceção do domínio 
Limitação de Profissional no grupo 
controle,  
que não melhorou 
significativamente. Houve uma 
diferença  
significativa nos domínios de Saúde 
Geral, Limitação Física e Limitação  
Social entre os dois grupos. A 
melhora na força dos MAP foi  
significativamente maior na 
intervenção do que no grupo 
controle. Além  
disso, houve diferenças significativas 
entre os dois grupos para os escores  
dos domínios Saúde Geral, Limitação 
Física e Limitação Social do  
questionário P-QOL. 

Can Pelvic Floor Muscle 
Training Improve 
Sexual Function in 
Women Pelvic Organ 
Prolapse? A 
Randomized Controlled 
Trial 

Ingeborg H. Braekken, Memona 
Majida, Marie Ellstrom, Kari Bo. 
2015 

Foram selecionados cento e nova 
mulheres com POP em estágios I, 
II e III, independente dos 
sintomas. 

Todos os participantes receberam 
informações por escrito  
sobre POP e foram informados para 
evitar esforço (por  
exemplo, durante a defecação). Os 
indivíduos de ambos os  
grupos também foram ensinados a 
contrair seus MAP  
antes e durante o aumento da pressão 
abdominal, como  
tossir, espirrar e levantar peso. As 
mulheres do grupo intervenção foram 
instruídas  
a realizar três séries de 8-12 repetições 
de contrações de  
MAP quase máximas diariamente e 
usar um diário de  
exercícios para registrar a adesão. As 
sessões de  
exercício foram supervisionadas 
individualmente por um  
fisioterapeuta uma vez por semana 
durante os  
primeiros 3 meses e a cada duas 
semanas durante os  
últimos 3 meses.  

Após seis meses de intervenção 93% 
do grupo randomizado e 96% do 
grupo controle caracterizaram a 
mudança na atividade sexual nos 
últimos seis meses como 
"inalterado". 68% do grupo 
randomizado e 80% do grupo 
controle caracterizaram a mudança 
na frequência sexual como 
"inalterado". 76% do grupo 
randomizado e 81% do grupo 
controle caracterizou a mudança na 
satisfação sexual como "inalterado". 
Não houve diferença na mudança de 
pressão vaginal de repouso. Houve 
uma correlação significativa entre a 
mudança na função sexual e a 
mudança na força da MAP. 
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Gráfico 1 – Métodos de tratamento utilizados pelas referencias encontradas na pesquisa e total de 

artigos que as utilizaram. 

Fonte: A autora. 

4 DISCUSSÃO 

 Os achados expõem que o meio de tratamento mais utilizados foi o 

treinamento dos músculos de assoalho pélvico que esteve presente em todos os 

estudos que entraram para esta pesquisa e foi usado pelos grupos controle, como 

forma de tratamento do grupo de intervenção ou ambos. O meio menos utilizado foi a 

associação de exercícios que unia os exercícios de assoalho pélvico a exercícios de 

quadril e posturais.10-15 

 Em termos de tecnologia pode-se ressaltar o estudo de Artymuk, 202011, 

que usou dois dispositivos (EmbaGYN e Magic Kegel Master) como meio de 

tratamento. Ambos são aparelhos eletrônicos que se insere na cavidade vaginal e 

conectam-se a um smartphone através de bluetooth e são controlados por um 

aplicativo. O aplicativo registra os dados de todos os exercícios executados pela 

paciente e ao final emite um relatório com a quantidade de sessões, quantos 

exercícios foram realizados, quantas repetições e até o tempo de cada uma delas. 11 

De acordo com o estudo, os dois protocolos consistiam em uso dos dispositivos 

diariamente com sessões de pelo menos 20 minutos por quatro semanas de 

intervenção. O EmbaGYN emite fracos impulsos elétricos que fazem a estimulação 

do nervo genitofemoral e resulta em uma contração da musculatura do assoalho 

pélvico. Enquanto o Magic Kegel Master (MKM) é um dispositivo de silicone em forma 

1

2

7

2

Exercícios assossiados Biofeedback

Treinamento muscular do assoalho pélvico Dispositivos Internos
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de amendoim que realiza vibrações estimulando de forma tátil a região pélvica. O 

MKM é conectado ao smartphone através de um aplicativo que registra os dados de 

pressão muscular através dos sensores e fornece instruções durante a execução do 

exercício. Após o período de intervenção, constatou-se que houve um considerável 

aumento da força muscular da musculatura de assoalho pélvico (MAP). Além disso, 

também houve uma grande melhora nos sintomas do POP, assim como a sensação 

de pressão na pelve e abdome.11  

O método de Artymuk, 202011, é diferente e inovador, traz uma abordagem 

muito atual, com uso de dispositivos controlados de forma fácil e rápida, mas o 

acompanhamento e dados disponíveis no artigo são muito escassos e, como em 

outros casos, inviabiliza a reprodutibilidade deste estudo.11  

Dois estudos utilizaram de aparelhos de biofeedback Ahadi, 201712 e Zhong, 

202113. Em sua intervenção Ahadi, 201712, dividiu sua amostra populacional em dois 

grupos, sendo um de intervenção e outro controle. O grupo controle recebeu um 

folheto com orientações de estilo de vida e o programa de exercícios da musculatura 

de assoalho pélvico (MAP) para realizar em casa, porém sem uso de biofeedback. O 

plano de exercícios de MAP consistiu em cinco séries de dez repetições das 

contrações mantidas por cinco segundos seguidas por relaxamento da musculatura 

por cinco segundos. As pacientes da intervenção receberam o mesmo 

aconselhamento de estilo de vida e programa de exercício, mas realizaram programa 

de “biofeedback de pressão” dividido em 2 sessões de 30 minutos, quatro vezes por 

semana com o aparelho Enraf-NONIUS (MyoMed632x). 12,13 

Em seu estudo Zhong,202113, submete o grupo controle a exercícios funcionais 

de assoalho pélvico durante 20 a 30 minutos por dia e exercícios de ponte de Kegel 

com halteres vaginais uma vez ao dia por 15 minutos. O grupo de intervenção realizou 

o protocolo acima associado a sessões estimulação elétrica e biofeedback. A 

intensidade variou de 0mA a 60mA, frequência foi definida de acordo com o tipo de 

fibra muscular, sendo que a inicial das fibras musculares do tipo I como 10-35 Hz, e 

poderia ser aumentada para 35-50 Hz de acordo com a tolerância da paciente. A 

frequência inicial das fibras musculares do tipo II foi definida como 20-50 Hz, podendo 

ser expandida para 70-80 Hz de acordo com a tolerância da paciente. Na largura de 

pulso das fibras musculares do tipo I foi ajustada para 320-740 us, e a largura de pulso 

das fibras musculares do tipo II foi ajustada para 20-320 us. De acordo com o tipo de 
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fibra muscular, foram realizados treinos de contração coordenada e de alta 

intensidade.12,13 

Vale ressaltar que o Ahadi, 2017, não descreveu de forma precisa quais foram 

os parâmetros utilizados no dispositivo durante as sessões e desta forma dificulta a 

reprodutibilidade deste estudo. Já o estudo de Zhong, 2021, menciona com precisão 

todos os dados utilizados no dispositivo, facilitando a reprodução da pesquisa.12,13 

 Mesmo com o uso de similares dispositivos de biofeedback, os dois 

artigos se propuseram a avaliar pontos de vista diferentes. Ahadi, 201712, direciona 

sua pesquisa para a avaliação da qualidade de vida das pacientes com POP enquanto 

Zhong, 202113, busca entender se a associação deste método com exercícios de 

assoalho pélvico tem impacto no POP em pacientes no período pós-parto. Desta 

forma, além de avaliar populações amostrais diferentes, o objetivo dos estudos e 

resultados são completamente distintos. Enquanto Ahadi, 201712, obteve significativos 

resultados em 7 dos 9 critérios de qualidade de vida após o uso de biofeedback, 

Zhong, 202113, encontrou resultados significativos na melhora de pressão de 

contração e pressão de repouso do assoalho pélvico e diminuição do grau de POP 

nos dois grupos, mas com importante melhora do grupo de intervenção, que aponta 

um efetivo tratamento para a combinação de ambas as abordagens.12,13 

 O mesmo efeito ocorre com o método de aconselhamento do estilo de 

vida, ambos os artigos possuem propósitos de intervenção diferentes. Enquanto 

Braekken, 201514, pretende avaliar a função sexual, Due, 201515, tem o intuito de 

verificar se há diferença entre aconselhamento e treinamento de assoalho pélvico.14,15  

Braekken iniciou sua intervenção com instruções sobre a maneira correta de 

contrair a MAP e ensinadas a contrair antes e durante o aumento da pressão 

abdominal (ao tossir, espirrar ou levantar pesos). As pacientes do grupo intervenção 

foram instruídas a realizar três séries de oito repetições de contrações máximas da 

MAP e receberam um DVD e cartilha com orientações de estilo de vida. Não houve 

especificação da conduta adotada pelo grupo controle. Due, por sua vez, realizou seis 

sessões em grupo para ensinar as pacientes de ambos os grupos sobre como contrair 

a MAP, mas só o grupo intervenção teve acesso às consultas com um fisioterapeuta 

especializado em saúde da mulher obtendo instruções individuais. Além disso, as 

pacientes que apresentavam dificuldades em realizar contrações eficazes receberam 

seis sessões individuais para que pudessem ter o domínio do assoalho pélvico. 
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Ambos os grupos realizaram seis meses de intervenção na pesquisa, mas 

diferentemente de Braekken, Due teve programas de exercícios de assoalho pélvico 

ajustado individualmente, sendo realizado em casa em sessões de três até dez séries 

com contrações máximas mantidas por até 10 segundos, realizadas cinco dias por 

semana.14,15 

Os resultados achados em ambos os artigos se assemelharam, enquanto 

Braekken não constatou significativa melhora na satisfação sexual das pacientes, Due 

não identificou reduções nos sintomas apresentados pelas pacientes do estudo.  Em 

ambos houve uma melhora na força e pressão muscular de assoalho pélvico em 

ambos os grupos.14,15 

Em Gorji, 201910, o grupo intervenção realizou quatro exercícios posturais 

diferentes com dez repetições de cada um deles, totalizando assim 40 repetições 

totais. Ambos os grupos receberam um programa de exercícios para fortalecimento 

de assoalho pélvico que consistiu em três sessões por quatro semanas, sendo doze 

sessões ao todo. Nos resultados podemos notar que houve significativa melhora em 

ambos os grupos, mas em alguns aspectos como, por exemplo, força de MAP foi muito 

maior no grupo de intervenção do que no controle. 10 

5 CONCLUSÃO 

 Diante do que foi apresentado, constatou-se que a exploração das 

possibilidades e abordagens presentes na fisioterapia podem ajudar os profissionais 

mediante o tratamento de pacientes com POP, visto que deter este conhecimento lhe 

possibilita escolher a melhor maneira de tratar e suprir as necessidades dos indivíduos 

com cada uma de suas particularidades.  

Informar a população a mune de conhecimento acerca deste tema, 

possibilitando que esta possa identificar os sinais e sintomas de POP e procurar a 

ajuda médica necessária para o tratamento desta disfunção. 

Durante do estudo, buscou-se por fontes confiáveis e recentes de dados 

epidemiológicos do POP, porém percebe-se que há uma grande defasagem em coleta 

e publicação destes dados. Não há programas de coleta de informações nem 

pesquisas para levantamento da população brasileira atingida por esta disfunção. Os 

dados epidemiológicos, assim como os fatores de risco, devem ser mais 
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profundamente estudados e deve-se coletar maiores dados para que possamos 

informar com mais precisão a população. 
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7 ANEXOS 

 


