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INTRODUÇÃO: A Hipertonia dos músculos do assoalho pélvico (MAP), definida como o aumento de tensão muscular, é 

um achado frequente e relevante na prática clínica. O mecanismo pelo qual esse aumento de tensão muscular se 

desenvolve ainda é desconhecido, o que dificulta a avaliação e a efetiva abordagem fisioterapêutica. Nem mesmo existe 

consenso sobre a relação da hipertonia dos MAP com outras deficiências musculares. Identificar a ocorrência e a 

relação dessa com outras funções musculares pode contribuir para a compreensão de mecanismos relacionados a 

hipertonia, e oferecer informações para a avaliação de mulheres com disfunções do assoalho pélvico. OBJETIVOS: 

Investigar a ocorrência e relação da hipertonia dos MAP com as demais funções musculares do assoalho pélvico. 

MÉTODOS: Estudo observacional de coorte transversal, aprovado pelo comitê de ética (CAAE: 44534615.5.0000.5159). 

As funções dos MAP foram avaliadas por meio da EFSMAP e de eletromiografia endovaginal. Amostra caracterizada em 

relação a ocorrência ou não de hipertonia e outras funções musculares (controle-capacidade de contração e 

relaxamento, força, resistência), atividade eletromiográfica no repouso e à contração voluntária máxima, e pressão 

vaginal de repouso. Para análise da diferença entre os grupos foram utilizados os testes Mann Whitney e Quiquadrado. 

Para todas as análises foi considerado alpha de 0,05. RESULTADOS: Foram investigadas 120 mulheres, com idade 

média de 39,97 (DP= 15,08), 40 (33,3%) com MAP hipertônicos e 80 (66,7%) não hipertônicos. As mulheres foram 

semelhantes em relação a idade, paridade, e IMC (p>0,05). À avaliação dos MAP foi observada maior deficiência dos 

MAP nas mulheres com hipertonia dos MAP: menor capacidade de relaxamento (p<0,01), menor força a palpação e a 

manometria vaginal (p<0,01; p=0,03), menor resistência (p=0,01), maiores níveis de pressão de repouso (p<0,01) e 

atividade eletromiografia no repouso (p<0,01). Não foi observada diferença entre a capacidade de contração e atividade 

eletromiográfica na contração (p=0,06; p=0,76). CONCLUSÃO:A hipertonia dos MAP é relativamente frequente em 

mulheres; músculos do AP hipertônicos apresentam maior atividade neuromuscular no repouso e durante a contração 

máxima, e se mantem contraídos ou seja, não relaxam adequadamente. Esses achados sugerem um mecanismo de 

compensação a deficiências de força e resistência musculares. Portanto, medidas terapêuticas focadas em alongar 

músculos hipertônicos, parecem contrariar uma possível adaptação do sistema neuromuscular a demandas funcionais, 



e serem ineficazes. O exame completo de todas as funções musculares do AP deve ser realizado e considerado no 

tratamento fisioterapêutico de mulheres com hipertonia do AP. Descritores: assoalho pélvico; fisioterapia; hipertonia 

muscular


