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Introdução. Na fase gestacional os músculos do assoalho pélvico (MAP) se encontram em progressivas mudanças, 

além de sustentar o peso constante dos órgãos pélvicos sustentam todo o peso do bebê e dos anexos embrionários. A 

fisioterapia proporciona vários recursos para reeducação da MAP, como por exemplo, a cinesioterapia, a qual prevalece 

como principal conduta terapêutica por não apresentar riscos e/ou desconfortos para gestante. E os recursos da 

Realidade Virtual, os quais geraram a partir de jogos eletrônicos de entretenimento um instrumento na reabilitação 

motora no processo de reabilitação, permitindo ao terapeuta o controle sobre a intensidade e duração dos exercícios em 

ambientes virtuais capazes de simular os que são realizados no mundo real, possibilitando a interação do indivíduo com 

sessões terapêuticas mais agradáveis, estimulantes e adequadas para a sua condição. O objetivo deste estudo foi 

avaliar qual o comportamento dos MAPs antes e após o treinamento dos protocolos de RV e de cinesioterapia em 

gestantes. Materiais e Métodos. Esta pesquisa ocorreu na clínica escola do Curso de Fisioterapia da PUC Minas 

Campus de Poços de Caldas, foram recrutadas 2 voluntárias gestantes na faixa etária de 20 a 40 anos. No estudo a G1 

foi submetida à RV e a G2 à Cinesioterapia. As participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) aprovado pelo CEP (CAAE 59995716.1.0000.5137). Os protocolos foram realizados individualmente e 

supervisionados por um fisioterapeuta treinado, durante 30 minutos, duas vezes por semana, totalizando 15 sessões. As 

mulheres foram avaliadas quanto aos sinais e sintomas de disfunção do assoalho pélvico (AP), a palpação vaginal 

bidigital. Os resultados da palpação bidigital encontrados foram que a força muscular (FM) de G1 foi da pontuação 4 

para 5 e G2 de 3 para 5 (escala de Oxford modificada). O trabalho está em andamento e apresenta até o momento que 

os protocolos de tratamento foram favoráveis para mudança de padrão da FM em gestantes.


