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 Introdução. A fibromialgia (FM) é definida pela Academia Americana de Reumatologia como dor crônica e difusa 
de origem musculoesquelética por um período superior a três meses associada à presença de sintomas somáticos e 
cognitivos. O foco de estudo da FM sempre foi a dor, mas a revisão dos critérios diagnósticos em 2010 apontou para 
a valorização de outros sintomas. A perda urinária e as disfunções de assoalho pélvico (DAP) são consideradas atual-
mente um problema de saúde pública com alta prevalência entre as mulheres e com grande impacto na qualidade de 
vida, mas há poucos estudos sobre as DAP e a FM. Objetivos. Avaliar a força do assoalho pélvico, a perda urinária 
e seu impacto na qualidade de vida e o desempenho sexual em mulheres com e sem fibromialgia. Método. Foram 
avaliadas 67 mulheres, com idade entre 24 e 60 anos, divididas em dois grupos; um composto por mulheres saudáveis 
(n: 42) e outro por fibromiálgicas (n: 25). O projeto foi realizado no Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional e no ambulatório de Fibromialgia do HCFMUSP, sob aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 
sob o número 40789914.1.0000.0065. A avaliação foi realizada mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e constou de uma entrevista única com aplicação do questionário Quociente Sexual – Versão Feminina 
(QS-F) para avaliar o desempenho sexual, perguntas sobre contenção urinária, seguida da avaliação da força do as-
soalho pélvico através do toque bidigital, segundo a Escala de Oxford Modificada. Foi realizada uma análise descritiva 
dos dados e um estudo de correlação entre algumas variáveis.  Resultados. Observa-se que o assoalho pélvico das 
mulheres com fibromialgia apresenta em média grau 2 de força muscular, mais fraco do que o grupo saudável, que tem 
força muscular grau 3. Quando abordadas sobre perda urinária 52% das fibromiálgicas a relataram, sendo que 53,84% 
dessas mulheres apresentaram sintomas de esforço. No grupo saudável somente 21,42% relataram incontinência.  Ao 
observar os resultados do QS-F, nota-se que as fibromiálgicas tiveram o desempenho sexual classificado entre desfa-
vorável e ruim, representando 60% da amostra, enquanto 61,90% das saudáveis pontuaram entre bom e excelente. A 
dispareunia foi um achado frequente nas pacientes com fibromialgia quando comparadas as saudáveis, 56% e 19,04% 
respectivamente. Conclusão. A dispareunia e a incontinência urinária foram achados frequentes nas mulheres com 
fibromialgia. O desempenho sexual apresentou grande variabilidade, mas a maioria das fibromiálgicas pontuou entre 
regular e ruim. 
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