
Evento: COBRAFISM

Modalidade: ORAL

Tema: C08. Fisioterapia na Saúde da Mulher

Mudanças estruturais e funcionais do assoalho pélvico durante a gravidez: uma 
revisão sistemática da literatura. 

RAYANE OLIVEIRA DA VITÓRIA (RAYANE DA VITÓRIA ) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 

rayaneoliveirafisio@gmail.com, Thamyres Maia Cirne Alburquerque (THAMYRES ALBURQUERQUE ) - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS , FERNANDA SALTIEL (FERNANDA SALTIEL ) - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS , Elyonara Mello Figueiredo (ELYONARA FIGUEIREDO ) - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MINAS GERAIS 

Introdução: compreender como mudanças estruturais e funcionais no assoalho pélvico (AP) ocorrem durante a gestação 

pode oferecer informações úteis para a abordagem fisioterapêutica individualizada e efetiva para gestantes, que são 

população de risco para ocorrência de disfunções do assoalho pélvico (DAP). Objetivo: Revisar sistematicamente a 

literatura para responder o seguinte: como a estrutura e as funções musculares do AP se apresentam e se modificam na 

gravidez? Métodos: revisão sistemática de estudos selecionados no PubMed, de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: estudos observacionais, publicados em inglês, português ou espanhol, entre 2005 e 2015. Qualidade 

metodológica foi avaliada por meio de questionário específico para estudos observacionais. Resultados: foram 

inicialmente identificados 1163 estudos, incluídos 38, dos quais 20 eram longitudinais e 18 transversais. Foram 

revisados dados de 8322 gestantes, com idade média de 27 anos (DP±4,7), maioria primigestas (71,0%), com idade 

gestacional (IG) média de 30 semanas (DP±7,4). A qualidade metodológica dos estudos foi boa. O hiato vaginal foi a 

única estrutura sistematicamente avaliada, por meio de US; apresenta aumento nos diâmetros longitudinal, transverso e 

área total. Em relação as funções musculares do AP, observou-se aumento da atividade neuromuscular, medida por 

EMG; da distensibilidade, medida de diferentes formas; e da resistência muscular medida em segundos; por outro lado, 

a força muscular, medida de diferentes formas, parece diminuir. Primigestas apresentaram melhores funções 

musculares do que primíparas e multíparas. Conclusões: o consistente aumento dos diâmetros e área do hiato vaginal 

entre os estudos indicam adaptações que favorecem a passagem do feto através do AP no parto vaginal. Mudanças nas 

funções musculares do AP parecem mais complexas, uma vez que algumas aumentam e outras diminuem. A ausência 

de terminologia para as funções musculares, adicionada a variedade de instrumentos de medida (operacionalização), 

dificultaram o agrupamento dos dados e podem ter influenciado os resultados apresentados. A maioria dos estudos 

longitudinais investigou dados de um momento da gravidez com pós-parto, o que limitou informações sobre mudanças 

ao longo da gravidez. Futuros estudos sobre funções musculares do AP na gravidez devem ser longitudinais, com 

definição conceitual e operacional claras. Tais estudos são necessários para se compreender sobre as mudanças nas 



funções musculares do AP que podem repercutir no puerpério e na ocorrência de DAP. A avaliação das funções 

musculares do AP deve ser implementada na abordagem fisioterapêutica às gestantes, mas os fisioterapeutas devem 

ser treinados para avaliar estas funções de forma válida e confiável. 
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