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Abordagem do fisioterapeuta no preparo do assoalho pélvico para o parto natural 

 

Ingrid Pereira de Freitas¹, Renata Helena de Oliveira Matias¹, Mariana Cecchi Salata ² 

 

 

Resumo: 

 

O parto natural ou humanizado tem o objetivo de restaurar o caráter fisiológico no processo de nascimento 

através da intervenção fisioterapêutica, que proporciona conforto, alivio de dor, relaxamento sem o uso de 

fármacos e confiança ao seu próprio corpo. O presente artigo trata-se de uma revisão sistemática que tem 

como objetivo demonstrar por meios de estudos a eficácia da fisioterapia na preparação do assoalho pélvico 

para o parto natural. Por meio desta, tivemos a oportunidade de comprovar a eficácia da intervenção 

fisioterapêutica no preparo para o parto natural. Constatou-se nos estudos que a realização de exercícios 
perineais na gravidez está associada a maior FMAP em primíparas pós-parto normal. Conclui-se que as que 

realizaram exercício perineal na gestação, tem maior força muscular corroborando o trabalho de parto. 

 

 

Palavras - chave: Fisioterapia; Gestação; Assoalho Pélvico; Parto Natural. 

 

 

Abstract: 
 

 

Natural or humanized delivery aims to restore the physiological nature of the birth process through 

physiotherapeutic intervention, which provides comfort, pain relief, relaxation without the use of drugs and 

confidence in one's own body. The present article is a systematic review that aims to demonstrate by means 

of studies the effectiveness of physical therapy in the preparation of the pelvic floor for natural childbirth. 
Through this, we had the opportunity to prove the effectiveness of the physiotherapeutic intervention in 

preparing for natural childbirth. Studies have shown that perineal exercise in pregnancy is associated with 

higher FMAP in normal postpartum primiparous women. It is concluded that those who performed perineal 

exercise in pregnancy, have greater muscle strength corroborating labor. 

 

Keywords: Physiotherapy; Gestation; Pelvic Floor; Natural Childbirth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de parto é um processo fisiológico através do qual o útero gravídico, por 

meio de atividade contrátil, expulsa um feto com idade gestacional de 37-41 semanas. É 

fundamental que o parto seja compreendido, primeiramente como um processo fisiológico 

instintivo, que é essencialmente mamífero (SILVA, 2015).  

A gestação consiste de um processo fisiológico natural compreendido por uma 

sequência de adaptações ocorridas no corpo da mulher a partir da fecundação. A 

preparação do corpo envolve ajustes dos mais variados sistemas, o que pode ser 

considerado um estado de saúde que envolve mudanças que ocorrem na biomecânica 

esquelética devido à ação hormonal que provoca modificações estruturais no esqueleto. 

Neste sentido todos os profissionais de saúde envolvidos no processo na hora do parto 

devem dar um suporte seguro para a gestante, pois isso está associado a melhores 

resultados tanto para as mães como para as crianças (LEANDRO, 2017). 

As principais alterações esperadas com a gestação, crescimento do útero, aumento no 

peso e no tamanho das mamas (CANESIN,  2010). O hormônio de maior atuação na 

gestação é a relaxina, produzido no ovário e placenta e que tem efeitos importantes no 

sistema reprodutor feminino e músculos do assoalho pélvico (SANTOS,  2010). 

Praticamente todas as mulheres grávidas experimentam algum desconforto músculo 

esquelético durante a gravidez na gestação, e aproximadamente 25% delas tenham 

sintomas temporariamente incapacitantes, séricos, o suficiente para requerer cuidados 

médicos (CARVALHO, 2017).  

O assoalho pélvico sofre danos devido à sustentação de todo o peso gerado pelo bebê e 

também por toda a força feita na hora do parto. A parede abdominal é a primeira a sentir as 

modificações: o útero tem seu eixo vertical e exige dela uma sustentação total, deslocando 

o centro de gravidade da mulher, o que resulta em uma rotação pélvica e uma progressiva 

lordose lombar (MOCCELLIN, 2016).  

A gestação e o parto exercem influência sobre a musculatura do assoalho pélvico,  e 

tem uma importante função na sustentação dos órgãos pélvicos e abdominais. Nestes casos 

pode surgir um conjunto de disfunções do assoalho pélvico (DAP), tais como, 

incontinência urinária (IU), dispareunia, prolapso entre outros agravos que podem ser 

transitórios ou permanentes. Estes problemas podem afetar negativamente todo o processo 

gestacional (MENDES, 2016).  
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O assolho Pélvico, que é o conjunto de tecidos que reveste a porção inferior da pelve, 

é composto pelos diafragmas pélvico e urogenital e fáscia endopélvica. O assoalho pélvico 

possui o importante papel de sustentar os órgãos internos, tendo como principais o útero, a 

bexiga e o reto. Sendo constituído pelo diafragma pélvico, que por sua vez é formado pelo 

músculo levantador do ânus e coccígeo; e o diafragma urogenital, formado principalmente 

pelo músculo transverso profundo do períneo (ALVES, 2017).  

Durante o parto vaginal o assoalho pélvico passa por mudanças importantes para que o 

feto consiga passar pelo canal vaginal. As lesões obstétricas perineais mais comuns 

ocorrem quando os tecidos moles (pele, fáscia, músculos, mucosa) não alcançam uma 

distensibilidade que possibilita a passagem do feto sem causar danos. Essa distensibilidade 

é de extrema importância principalmente na segunda fase do trabalho de parto quando a 

pressão exercida sobre o assoalho pélvico pela cabeça do feto é maior, somada ao aumento 

da pressão intra-abdominal para ajudar na expulsão (MENDES, 2016).  

O parto vaginal possui risco de maior alteração da força muscular do assoalho pélvico, 

o peso corporal materno e o peso do útero gravídico aumentam a pressão sobre esta 

musculatura durante a gestação o trabalho de parto e parto, o músculo pode ser lesado por 

lesão mecânica ou decorrente da distensão do próprio músculo, causando laceração. A 

lesão das musculaturas do assoalho pélvico pode ser uma consequência inevitável do parto 

vaginal, independente das intervenções no parto (SANTOS,  2010; MENDES,  2016). 

Para Pereira (2018) a disfunção do assoalho pélvico decorrente do tipo de parto 

(episio, laceração, fórceps, etc..) consiste em uma ampla gama de problemas que surgem 

quando a musculatura pélvica não funciona adequadamente. Sendo que a mesma pode ser 

causada durante a gestação, tendo maior impacto no puerpério sendo eles prolapso dos 

órgãos pélvicos; Incontinência urinária; Disfunção sexual; Dores crônicas (SILVA, 2015). 

Várias são as disfunções do assoalho pélvico relatadas na literatura do pós-parto natural, 

destacando-se as disfunções sexuais como a dispareunía (28,5%), o vaginismo (16%), o 

transtorno orgásmico (10,5%) e a incontinência urinária (30,2%).  

A atuação do fisioterapeuta no período gestacional visa promover a prevenção de 

complicações, desconfortos e disfunções musculoesqueléticas e uroginecológicas; alívio 

das dores; orientação postural e percepção corporal, preparação para o parto, realização de 

exercícios físicos e respiratórios, orientações para amamentação, atividades de vida diária 

(AVDs) e promoção de qualidade de vida (COIMBRA, 2014).  
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A fisioterapia apresenta diversos recursos a partir do terceiro mês que atuam na 

prevenção das lacerações.  Sendo a massagem perineal uma ação de relevância, uma vez 

que  gera alivio para a dor e o desconforto, reduzindo a ansiedade e o estresse, promovendo 

relaxamento da musculatura, e diminuição da fadiga muscular, aumentando a consciência 

corporal (VALENCIANO, 2016; BAVARESCO,2011).  

A fisioterapia na saúde da mulher procura tratar possíveis distúrbios  

musculoesqueléticos e neuromusculares da gravidez, aliviar alias existentes pelas 

alterações biomecânicas e orientar sobre a realização das atividades de vida das gestantes 

(SILVA, 2015).  

Vale ressaltar que neste âmbito, a cinesioterapia pélvica tem como objetivo ensinar à 

parturiente à controlar a musculatura do assoalho pélvico de forma voluntaria, promovendo 

contração e relaxamento (CASTRO, 2014).  

A incidência de episiotomias ou o tempo de segundo estágio do trabalho de parto, não 

aumentou a chance de períneo íntegro no parto vaginal e não teve influência sobre a 

diminuição de lesões de musculatura de assoalho pélvico. No entanto, alguns aspectos 

devem ser levados em consideração, como por exemplo, a idade gestacional do início do 

treinamento, o tempo e a quantidade de utilização do dispositivo, a forma de ensino-

orientação apresentada às pacientes e como elas realizavam a aplicação do dispositivo 

durante o treinamento.  Nesse sentido, deve ser considerado que a musculatura do assoalho 

pélvico e perineal como estriada esquelética assim como a maior parte de músculos do 

corpo humano, o alongamento pode trazer diversos efeitos à estrutura muscular 

(MENDES, 2016).  

Algumas intervenções têm sido propostas para diminuir as chances de desenvolver um 

trauma ou laceração perineal, como massagem perineal e compressas quentes durante a 

segunda fase do trabalho de parto. Além disso, algumas técnicas de fisioterapia (balão 

inflável/Epi-No e massagem) podem ser aplicadas durante a gestação para a preparação da 

musculatura do assoalho pélvico para o momento do parto (MENDES, 2016).  

O Epi-No foi desenvolvido com o objetivo de treinar a musculatura perineal durante a 

gestação para reduzir as lesões do assoalho pélvico e a incidência de episiotomia durante o 

período expulsivo do parto. Visa também, aumentar a flexibilidade da musculatura da 

parturiente, alongando o canal vaginal. O Epino-no ajuda preparar o assoalho  

pélvico na fase ativa do parto, durante a gestação para reduzir as lesões do assoalho 
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pélvico, a incidência de episiotomia durante o período expulsivo do parto e reduzir o risco 

de lacerações e disfunções no puerpério (FRANCESCHET, 2009; MENDES, 2016). 

Na busca de cuidado melhor com a mulher e seu processo de parto, a massagem 

perineal tem sido recomendada às gestantes para aumentar a flexibilidade dos músculos do 

assoalho pélvico e dos tecidos perivaginais, com o intuito de reduzir a ocorrência de 

lacerações e evitar a episiotomia durante o parto vaginal. Por ser uma técnica relativamente 

simples, a sua execução é feita pela própria gestante ou pelo seu parceiro durante as 

últimas semanas da gestação. No Brasil, a massagem  perineal ainda é pouco difundida, a 

orientação às gestantes é feita de forma pouco consistente nas consultas de pré natal pelos 

profissionais de saúde. Com relação aos benefícios da massagem perineal, há evidências 

sobre o seu efeito em gestantes que apresentam risco maior para o trauma perineal, como 

no primeiro parto vaginal e idade materna superior a 30 anos (MARCELINO, 2009). 

Nesse âmbito, convém destacar, que o profissional fisioterapeuta possui adequada 

formação para avaliação e treinamento do assoalho pélvico. Trata-se de um profissional de 

primeiro contato, com formação em anatomia, fisiologia, biomecânica e cinesiologia, que 

são temas fundamentais para o bom entendimento da função e tratamento conservador 

dessa musculatura. A intervenção fisioterapêutica na assistência obstétrica de baixo risco, 

como parte da rotina da equipe, valoriza a responsabilidade da gestante no processo, por 

meio do uso ativo do próprio corpo. A mobilidade corporal durante o processo de 

parturição envolve interação de fatores fisiológicos, psicológicos, culturais e, 

principalmente, o apoio e a orientação da equipe obstétrica (BAVARESCO, 2011; 

MENDES, 2016).  

Justifica-se o presente trabalho, uma vez que, considerando que a gravidez 

representa período de inúmeras adaptações físicas e emocionais para mulher, a 

preocupaçãodo fisioterapêuta com as modificações musculoesqueléticas é extrema 

importância, uma vez que, ele pode auxiliar no preparo do assoalho pélvico para o sucesso 

no parto natural e na prevenção da disfunção do assoalho pélvico no puerpério. Diante do 

exposto, o objetivo da pesquisa é demonstrar por meios de estudos a eficácia da 

fisioterapia na preparação do assoalho pélvico para o parto natural. Buscou-se também 

analisar a importancia da fisioterapia para a redução das dores nas articulações e regiões 

lombares e descrever a relevância das ações da fisioterapia para a resitência da parte 

pélvica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1  O que é gestação e quais alterações encontradas, principalmente no sistema 

músculo esquelético. 

 

No período gestacional ocorrem alterações fisiológicas no corpo da mulher. Estas 

podem ser observadas pela diminuição da atividade dos músculos do assoalho pélvico, 

músculos responsáveis pela continência urinária e fecal, mudanças na postura estática, 

como aumento da lordose lombar e anteversão da pelve que podem gerar dor e limitar a 

mobilidade; além da diminuição do equilíbrio e do controle postural (SANTOS, 2010). 

Durante a gestação ocorre um deslocamento do centro de gravidade para frente e 

para cima, promovendo alterações posturais, como diminuição do arco plantar, 

hiperextensão dos joelhos e anteversão pélvica. Durante o transcorrer da gestação e a partir 

segundo trimestre gestacional, a sobrecarga nos músculos e ligamentos da coluna vertebral 

é mais intensa, devido à ação de hormônios como o estrogênio e a relaxina nos ligamentos 

(LEANDRO, 2017). 

Segundo Rezende (2014) apud Valenciano (2016) entre as mudanças, está a 

modificação sistêmica, relacionada à postura e deambulação; altera-se o metabolismo; 

modificações hemodinâmicas no sistema cardiovascular; no sistema sanguíneo; no sistema 

urinário; no sistema respiratório; no sistema digestivo; no sistema endócrino e no sistema 

tegumentar. Pode-se também, observar modificações nos órgãos genitais, relacionadas a 

vulva, vagina e útero. 

As alterações fisiológicas, assim como as emocionais, quando associadas à gestação 

podem ser significantes para a gestante e toda a família (CAROCI, 2014). Durante a 

gestação o corpo da mulher passará por muitas adaptações, seja no sistema endócrino; no 

sistema tegumentar; urinário; hematológico; musculoesquelético; gastrointestinal; 

respiratório, e no sistema cardiovascular (LEANDRO, 2017). 

No caso do sistema respiratório, por exemplo, o consumo de oxigênio por parte da 

gestante está aumentado em 15 a 20. A prenhez, associada à diminuição da capacidade 

funcional residual reduz a reserva de oxigênio materno (VALENCIANO,  2016).   

A gestação normalmente eleva a frequência cardíaca podendo alterar os valores de 

pressão arterial (PA). Com o crescimento do útero gravídico, ocorre elevação do diafragma 

que pode alterar o posicionamento do coração, e comprometer a frequência respiratória, 

muitas vezes até o momento do parto (COIMBRA, 2014). 
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O início de trabalho de parto acontece inicialmente com a ruptura do saco amniótico,  

logo após, acontece o surgimento de sangramento,  e as contrações que se tornam cada vez 

mais fortes e rítmicas. Autores atestam que pode acontecer pseudos processos de partos, 

geralmente imitando o verdadeiro trabalho de parto com contrações que se tornam mais 

fortes, longas e em intervalos menores. Embora essas contrações possam ser excitantes e se 

pareçam com o trabalho verdadeiro, trata-se do trabalho de parto falso que pode parar se a 

mulher mudar de atividade (fazer uma caminhada ou repousar) ou, mais comumente, após 

chegar ao hospital (SILVA, 2015).  

Segundo Silva (2015) a fase inicial do trabalho de parto é geralmente a mais longa 

porque as contrações são mais leves e ficam no pico por um tempo mais curto do que as 

contrações tardias. É difícil prever com exatidão a duração dessa fase, mas em média ela 

dura de poucas horas a 10 ou mais horas. Em relação às contrações, Silva destaca:  

 

“As contrações uterinas são causadas por aumento de ocitocina, 

aumento de prostaglandinas, aumento de estrógeno, aumento de 

progesterona, noradrenalina (sistema nervoso parassimpático), reflexo 

de Ferguson e aumento da pressão intra-amniótica. A contração 

uterina pode ser dividida em: contração gravídica: a partir da 20ª 

semana (até 3/hora) sendo: ○ preliminar: indolor; a contração de 

descida: promove a descida da cabeça fetal; contração de trabalho de 

parto: leva à dilatação (5-20/hora), cada contração dura 30-60 

segundos (o ideal é que haja 2-3/10minutos, com um mínimo de 30 

segundos de contração com pressão de 60mmHg), o início do trabalho 

de parto se dá quando as contrações chegam a 3/10minutos com 1 

minuto de duração por mais de 30 minutos; contração pós-parto: faz o 

útero contrair no puerpério, principalmente pela ocitocina durante 

amamentação; prensa abdominal é a contração de todo o abdome com 

expiração forçada e aumenta o rendimento das contrações uterinas” 

(SILVA,2011). 

 

2.2  Sobrecarga da gestação e do parto para o assoalho pélvico: fatores de risco 

para lacerações no parto e disfunções AP no pós-parto. 

 

O trabalho de parto é definido como a expulsão de feto vital, para o mundo exterior, 

através das vias genitais; sendo este momento caracterizado por sentimentos de angústia, 

medo e fantasias por parte das parturientes. O início de trabalho de parto acontece 

principalmente de três maneiras: ruptura do saco amniótico, surgimento de sangramento, 

ou contrações que se tornam cada vez mais fortes e rítmicas. a maneira mais fácil de 

entender o trabalho de parto humano é dividi-lo em estágios e fases (SILVA, 2015). 
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 A gestação e o parto exercem influência sobre a musculatura do assoalho pélvico 

(que tem uma importante função na sustentação dos órgãos pélvicos e abdominais e no 

controle da continência urinária e fecal, além de atuar na função sexual), podendo diminuir 

o seu tônus e levar a um conjunto de problemas denominados disfunções do assoalho 

pélvico (DAP), tais como, incontinência urinária (IU) e dispareunia, entre outros agravos 

que podem ser transitórios ou permanentes. Esses problemas podem afetar negativamente 

as atividades sexuais, físicas e profissionais da mulher (MENDES, 2016). 

O assoalho pélvico forma a porção inferior da cavidade abdomino-pélvica, sendo que 

sua força refere-se ao grau de contração voluntária máxima, com recrutamento do maior 

número de fibras possíveis. Os eventos que ocorrem durante a vida da mulher, como a 

gravidez, o parto, o aumento de peso, a menopausa e o envelhecimento acabam por afetar a 

força dos músculos do assoalho pélvico (MAP) e outras estruturas que dão suporte aos 

órgãos pélvicos (FRANCESCHET, 2009). 

A evolução do trabalho de parto é mensurada pela cervicodilatação uterina, por meio 

do toque vaginal. Quando se inicia o trabalho de parto, é comum que se sintam dores 

provenientes das contrações, que estão presentes tanto na primeira, quanto na segunda fase 

(CASTRO, 2012). 

Durante o trabalho de parto, a parturiente requer mobilidade pélvica e o uso intensivo 

da musculatura do abdômen, do períneo e do diafragma respiratório. O fisioterapeuta, 

exatamente por estudar todos os movimentos das articulações do corpo humano e o 

funcionamento muscular, auxiliando na contração e no relaxamento, é um dos profissionais 

capacitados a contribuir qualitativamente no atendimento à parturiente, pois trabalha 

otimizando a fisiologia humana (CANASIN, 2010). 

Os diferentes modelos de assistência ao parto e a realização de cesárea ou parto 

vaginal, são questões debatidas há muito tempo e, particularmente no Brasil, desde a 

década de 80. A complexidade dos fatores que cercam o tipo de parto escolhido e sua 

assistência tem suscitado questionamentos envolvendo desde a qualidade da atenção 

obstétrica até o significado da parturição para as mulheres. no Brasil há um predomínio do 

modelo de atenção ao parto definido como evento médico ou tecnológico, segundo o qual a 

gestante é tratada como paciente onde o médico é o profissional responsável pela execução 

do parto em ambiente hospitalar e o parto cesáreo é predominantemente o mais realizado. 

Com o intuito de reverter essa situação, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
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está buscando experiências bem-sucedidas no estímulo ao parto normal e que possam 

servir de modelos a serem seguidos (PEREIRA, 2018). 

2.3  Fisioterapia na saúde da mulher (gestação):  recursos fisioterapêuticos 

 

A presença do fisioterapeuta no acompanhamento do trabalho de parto não é uma 

prática estabelecida na nossa sociedade e nem incluída no sistema de saúde. Porém, este 

profissional tem a importante função de orientar e conscientizar a mulher para que ela 

desenvolva toda a sua potencialidade, que será exigida neste momento, tornado-a segura e 

confiante. A intervenção fisioterapêutica na assistência obstétrica de baixo risco, como 

parte da rotina da equipe, valoriza a responsabilidade da gestante no processo, por meio do 

uso ativo do próprio corpo (BAVARESCO, 2011). 

O controle da dor no trabalho de parto e no parto, assim como a prevenção do 

sofrimento são alguns dos objetivos da equipe obstétrica, a qual deve trabalhar para 

garantir à mulher um parto seguro e satisfatório. Há diversos recursos que podem ser 

utilizados pelo fisioterapeuta enquanto membro da equipe obstétrica para proporcionar 

confiança, conforto e alívio da dor à parturiente durante o trabalho de parto. O suporte 

fisioterapêutico inclui banhos, crioterapia, massagens, técnicas respiratórias, deambulação, 

posições verticais e a neuroeletroestimulação transcutânea (TENS) (BAVARESCO, 2011). 

Devido aos fatores, que sobrecarregam a musculatura durante o processo gestacional 

e durante o trabalho de parto natural é importante que a mulher se atente ao assoalho 

pélvico e busque um acompanhamento Fisioterapêutico, pois mesmo que não tenha 

sintomas da sobrecarga desses músculos, deve ser realizado um preparo específico dos 

músculos para o momento do período expulsivo assim evitando lesões musculares como 

laceração ou a necessidade da episiotomia, ou seja, quanto melhor essa mulher se preparar 

menos dor irá sentir e com o preparo do assoalho pélvico, estará mais ativa e segura na 

hora do parto (SILVA, 2015). 

Vários recursos terapeuticos podem ser usados pelos fisioterapeutas para promover o 

alívio da dor, e um parto humanizado com qualidade. Destacam-se as massagens (existe a 

liberação de endorfina no ato da massagem. As endorfinas diminuem as transferências de 

sinais entre as células nervosas, minimizando a assimilação da dor), A utilização da bola 

suíça é uma ferramenta lúdica que distrai a parturiente, possibilitando um parto mais 

tranquilo e também a utilização do banho de chuveiro com a água aquecida em torno de 

37° a 38°C nas gestantes (esse recurso atua no alívio da dor e no relaxamento, pois 
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promove uma redução na liberação de catecolaminas, aumenta a liberação de endorfinas, 

promove vasodilatação periférica e redistribuição do fluxo sanguíneo, reduzindo a 

ansiedade e proporcionando tranquilidade para a parturiente) (CANESIN, 2010). 

  O uso da TENS como forma de analgesia para o parto também tem sido um recurso  

no contexto da fisioterapia obstétrica, visto que é um método aparentemente seguro, não 

invasivo e sem drogas, proporcionando um parto relativamente sem dor (SILVA, 2015). 

No trabalho de parto e no parto, o fisioterapeuta deve se atentar à percepção 

respiratória da gestante. As técnicas de respiração mais empregadas são a respiração 

torácica e a respiração abdominal, sendo que a respiração torácica é proposta no momento 

das contrações, pois ela promove maior expansão torácica no sentindo lateral, aliviando o 

fundo uterino e favorecendo uma maior oxigenação (MARCELINO, 2009). 

 

3. METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão sistemática realizada através de pesquisa utilizando fontes O 

presente estudo é uma revisão sistemática que incluiu ensaios clínicos, randomizados ou 

não, e estudos prospectivos que utilizaram a fisioterapia como abordagem de preparo para 

o parto vaginal em mulheres gestantes. 

 

3.1 Estratégias de busca  

 

A pesquisa eletrônica foi realizada no mês de março a maio de 2019, nas Bases de 

Dados Pubmed (Publicações Médicas), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e PEDro (Base 

de Dados em Fisioterapia) com os descritores assoalho pélvico, gravidez, parto, fisioterapia 

combinados com o operador booleano AND, de acordo com os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). Durante a busca, foi utilizado filtro referente ao ano de publicação dos 

artigos, sendo consideradas publicações a partir de 2009 até o presente ano. 

 

2.2 Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, na língua inglesa e 

portuguesa, artigos originais com delineamento experimental (ensaios clínicos, 

randomizados ou não), prospectivo, artigos originais, artigos sobre abordagens 
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fisioterapêuticas voltadas para o preparo para o parto em mulheres na gestação. Foi 

utilizado como critérios de exclusão: artigos que não estavam disponíveis na integra, 

revisão de literatura, intervenção médicas, duplicados e manuscritos. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Foram identificados um total de 35 artigos no total e o detalhamento da busca e os 

motivos da exclusão dos artigos podem ser visualizados no fluxograma (Figura 1). 

 

Figura 1 – Fluxograma da busca sistemática de literatura. 
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Tabela 2: Descrição de intervenções e principais resultados dos estudos selecionados 
AUTOR/ANO AMOSTRA OBJETIVO AVALIAÇÃO MÉTODOS RESULTADOS 

 

 

 

 

DIAS, Letícia AR et 

al. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 gestantes 

nulíparas de 
baixo risco, com 
idade entre 18 e 
36 anos, e que 
eram capazes de 
contrair a 
musculatura do 
assoalho 

pélvico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Avaliar se os desfechos 

do parto e os resultados 
dos recém-nascidos são 
influenciados pelo 
treinamento e força da 
musculatura do assoalho 
pélvico realizados por 
gestantes de baixa renda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Avaliação da pressão de 

contração vaginal pela 
contração da 
musculatura do assoalho 
pélvico. Elas foram 

randomizadas em dois 
grupos: grupo de 
treinamento e grupo 
controle. Todas as 
voluntárias tiveram o 
trabalho de parto e os 
resultados dos recém-
nascidos avaliados por 

meio de consulta ao 
prontuário por um 
pesquisador não 
envolvido com o grupo 
de treinamento.  
 

 

As gestantes foram incluídas no estudo com 20 

semanas de idade gestacional, e realizava-se a 
avaliação da pressão de contração vaginal pela 
contração da musculatura do assoalho pélvico. 
Elas foram randomizadas em dois grupos: grupo 
de treinamento e grupo controle. Todas as 
voluntárias tiveram o trabalho de parto e os 
resultados dos recém-nascidos avaliados por 
meio de consulta ao prontuário por um 

pesquisador não envolvido com o grupo de 
treinamento. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Este ensaio clínico randomizado não verificou 

qualquer influência do treinamento muscular 
do assoalho pélvico e da força dos músculos 
do assoalho pélvico sobre o trabalho de parto 

e os resultados do recém-nascido. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Edilaine de Paula 

Batista Mendes et al, 

2016 

 

 

 

 

 

Foi composta 

por 110 
gestantes, com 
um ou mais 
partos normais 
ou cesarianas e 
110 primigestas. 

Analisar a força 

muscular do assoalho 
pélvico de gestantes 
com um ou mais partos 
normais ou cesarianas; 
comparar a força 
muscular do assoalho 
pélvico dessas 
gestantes com a de 

primigestas. 

Perineometria e palpação 

digital vaginal (Escala de 
Oxford modificada). 

Os dados foram coletados por duas pesquisadoras 

previamente treinadas, e todas as participantes foram 
submetidas à mensuração da FMAP pela perineometria 
e palpação digital vaginal. 

A média da força muscular do 

assoalho pélvico em gestantes com 
antecedentes de parto normal ou 
cesariana foi 33,4 (desvio-
padrão=21,2) cmH2O. Pela escala de 
Oxford, 75,4% das gestantes com 
partos ou cesarianas anteriores 
apresentaram grau ≤2 e 5,5%, grau 
≥4; entre as primigestas, 39,9% 

apresentaram grau ≤2 e 50,9%, grau 
≥4, com diferença estatisticamente 
significante (p 0,001). Pela perineome
tria, não houve diferença 
estatisticamente significante entre a 
força muscular do assoalho pélvico e 
idade, tipo de parto, paridade, índice 
de massa corpórea e sintomas do trato 
geniturinário. 
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Priscila Godoy 

Januário Martins 

Alves, 2017 
 
 

63 primigestas 
de feto único, 
maiores de 18 

anos e que 
desejavam ter 
parto normal. 

Elaborar um protocolo 
de intervenção visando 
a comparação dos 

efeitos dos três 
métodos de preparo dos 
MAP na prevenção do 
trauma perineal e o 
estudo 2 comparou os 
efeitos da massagem 
perineal, do dilatador 
vaginal Epi-No 

 Método PERFECT. Em 
seguida, foram randomiza
das em grupo massagem 

perineal (GMP, n = 21), 
grupo dilatador vaginal 
(GDV, n = 21) e grupo 
TMAP (GTMAP, n = 21). 
avaliação clínica e 
avaliação funcional do 
assoalho pélvico antes do 
início da prática da técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

As técnicas foram praticadas a partir de 34 semanas 
gestacionais até o parto. Após o parto, foram avaliados 
os desfechos perineais como presença de integridade 

perineal e características das lacerações perineais (tipo, 
localização, forma e grau de laceração perineal), bem 
como presença de sutura e dor perineal. Dados sobre o 
parto e dados neonatais também foram coletados. Uma 
reavaliação da função dos MAP foi realizada entre 45 e 
60 dias após o parto. 
 
 

 
 
 

Concluiu-se que o GMP e o GDV 
demonstram efeitos similares em 
relação à integridade perineal e 

superiores em relação ao GTMAP. 

 

LEGENDA  

 

GDV: Grupo dilatador vaginal 

GMP: Grupo massagem perineal 

TMAP: Treinamento dos músculos do assoalho pélvico 

MAP: Músculo do assoalho pélvico 

PERFECT:  O P é força graduada pela escala de Oxford, E (endurance) refere-se ao tempo de sustentação da contração, R a resistência muscular 

(números de contrações sustentadas) e o F (fast) o número de contrações rápidas. 

 

 

 

Tabela 2: Descrição de intervenções e principais resultados dos estudos selecionados - Continuação. 
AUTOR/ANO AMOSTRA OBJETIVO AVALIAÇÃO MÉTODOS RESULTADOS 
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4.1Intervenções do fisioterapeuta durante o trabalho do parto 

 

A maioria dos periódicos estudados nessa revisão refere-se a estudos clínicos 

randomizados, que segundo Oliveira (2010) são estudos onde um grupo de interesse em 

que se faz uso de uma terapia ou exposição é acompanhado comparando-se com um grupo 

controle. 

Dias (2011) assinala que o publico alvo, as 42 gestantes nulíparas, foram incluídas 

no estudo randomizado com 20 semanas de idade gestacional. Elas foram randomizadas 

em dois grupos: grupo de treinamento e grupo controle.  O estudo de Mendes (2016) tem 

um universo maior, e foi com mulheres 24 primíparas submetidas à cesariana (24) e ao 

parto normal (72). Em Alves, (2017) a amostra compreendeu 63 primigestas a partir de 32 

semanas gestacionais e que desejavam ter parto vaginal. As primigestas foram 

randomizadas em três grupos de técnicas pré-natais: massagem perineal (GMP), dilatador 

vaginal (GDV) e treinamento dos músculos do assoalho pélvico (GTMAP). 

È sabido que a força muscular do assoalho pélvivo (FMAP) pode ser avaliada em 

repouso ou em atividade, através da resistência e da contração muscular, por meio de 

exame ginecológico, utilizando-se métodos como: palpação digital vaginal, perineometria, 

ultrassonografia, eletromiografia, manometria e cones vaginais (RIESCO,.2010). 

Nos estudos em pauta, Mendes (2016) utilizou para medir a FMAP a perineometria, 

onde  foram verificadas por meio de duas medidas no mesmo dia, com uma hora de 

intervalo entre elas, para avaliar a confiabilidade intra-dia. Após cinco dias, foi realizada 

uma terceira medida para verificar a confiabilidade entre-dias. Dias (2011) a avaliação da 

pressão de contração vaginal pela contração da musculatura do assoalho pélvico. Enquanto 

que Alves (2017) usou o procedimento inicial de palpação, por meio de toque digital, onde 

foi avaliado o tônus muscular bilateral, presença de pontos dolorosos, prolapsos pélvicos e 

verificada a função do assoalho pélvico pelo método PERFECT.  

Os estudos utilizaram métodos e ou escalas das mais variadas para alcançarem seus 

objetivos. Por exemplo, Mendes (2016) utilizou-se um modelo de análise de variância 

(ANOVA) para comparar as médias da FMAP entre parto normal e cesárea. Na pesquisa  

de Dias (2011) houve intervenção na avaliação da pressão de contração vaginal pela 

contração da musculatura do assoalho pélvico. Segundo Alves (2017) a presença ou 

ausência da laceração após o parto foi calculado pelo teste Qui-Quadrado. O efeito das 
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intervenções (intra grupo) foi calculado usando a análise de variância (ANOVA) e nos 

casos significativos foi utilizado o teste de Tukey para discriminar a diferença. 

Em Mendes (2016) a intervenção do fisioterapeuta uma reavaliação da função dos 

MAP foi realizada entre 45 e 60 dias após o parto. 

A intervenção do fisioterapeuta nos casos de parto natural tem como prerrogativa, a 

promoção da saúde da mulher e da criança e a qualidade de vida de ambos. Alguns resultados 

dessa intervenção podem ser citados. No caso das 42 gestantes nulíparas destacou-se que não 

houve qualquer influência do treinamento muscular do assoalho pélvico e da força dos 

músculos do assoalho pélvico sobre o trabalho de parto e os resultados do recém-nascido 

(DIAS, 2011). Semelhantemente, no estudo de Mendes (2016) não houve diferença na força 

muscular segundo o tipo de parto. Todavia, é ressaltado que as mulheres no  pós-parto normal 

que realizaram exercício perineal na gestação, tem maior força muscular corroborando o 

trabalho de parto. 

No mesmo aspecto, para Dias (2011) não houve diferença significativa entre os grupos 

quanto à idade gestacional no nascimento, tipo de parto, duração da segunda fase de trabalho 

de parto, tempo total de trabalho de parto, prevalência da laceração perineal, peso e tamanho 

do bebê e índice de Apgar. Convém destacar que ao comparar as médias da FMAP com o 

exercício perineal durante a gestação, Mendes (2016) observou a interação entre quem 

realizou o exercício perineal com o tipo de parto. As primíparas que fizeram exercício 

perineal na gestação e tiveram parto normal apresentaram valores significativamente maiores 

de FMAP comparados às mulheres de cesariana. 

Para Dias (2011) não houve diferença significativa entre os grupos em relação à forma 

da laceração perineal, necessidade de sutura, técnica e fio utilizados nas suturas. A técnica de 

massagem perineal apresentou melhores resultados em relação às lacerações perineais após o 

parto quando comparado ao dilatador vaginal Epi-No® e TMAP. A função do MAP foi 

verificada ao final da gestação e entre 45 e 60 dias após o parto. Não houve presença de 

lacerações perineais severas em nenhum dos três. Para Dias (2011) a utilização do Epi-No® e 

TMAP não proveram associação significativa entre a técnica e a prevenção de traumas 

perineais.  

Percebeu-se que a utilização de Epi-No® a partir de 37 ou 38 semanas de gestação 

pode representar um tempo de prática relativamente curto e insuficiente para promover 

alongamento dos MAP e por isso muitos resultados são inconclusivos. Todavia, o TMAP na 
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pesquisa retratou ser uma técnica bem estabelecida quanto à prevenção e redução de sintomas 

de DAP. 

Para Alves (2017) a massagem perineal e o dilatador vaginal apresentaram efeitos 

similares e superiores ao TMAP em relação às lacerações perineais. 

O treinamento dos músculos do assoalho pélvico apresentou melhor grau de satisfação, nos 

estudos de Alves (2017) e Mendes (2016) em realizar a técnica e sendo esta menos incômoda de 

se praticar, talvez por isso, sendo um método que tem a adesão de muitas gestantes. 

 

4.2 Cuidados do fisioterapeuta durante a intervenção 

 

Nos estudos pesquisados a duração do protocolo com programas e intervenções com 

os fisioterapeutas era mensalmente. Dias (2011) destaca que foi feito “um ensaio clínico 

randomizado que incluiu 42 gestantes nulíparas de baixo risco, com idade entre 18 e 36 anos, 

e que eram capazes de contrair a musculatura do assoalho pélvico. As gestantes foram 

incluídas no estudo com 20 semanas de idade gestacional, e realizava-se a avaliação da 

pressão de contração vaginal pela contração da musculatura do assoalho pélvico”. 

Em Alves (2017) a progressão do TMAP se deu de forma gradual tendo em vista as 

particularidades que envolvem o assoalho pélvico na fase gestacional (sobrecargas mecânicas e 

hormonais). As voluntárias realizaram o protocolo de TMAP proposto uma vez ao dia, , a partir da 

34ª semana de gestação até o momento do parto. A palpação foi utilizada apenas para verificação 

da correta contração dos MAP em todas as sessões semanais de acompanhamento com a 

fisioterapeuta. Alves (2017) relata também em seu estudo que a contração dos MAP foi solicitada 

na fase expiratória e as participantes foram instruídas a contrair os MAP realizando um 

movimento de “comprimir e elevar” o dedo da fisioterapeuta avaliadora. Todos os procedimentos 

avaliativos foram realizados por um fisioterapeuta cego em relação aos procedimentos de 

intervenção. 

4.3 Métodos de avaliação 

 

A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal (2016) do Ministério da Saúde 

sugere que os casos clínicos baseados em evidências fornecem uma ferramenta adequada de 

consulta para os profissionais na sua atividade diária já que, se corretamente desenvolvidas, 
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com avaliação sistemática e sintetização da informação científica disponível, são potentes 

aliadas na tomada de decisões.  

Neste contexto, o estudo de Mendes (2016) destaca que a avaliação da força muscular 

do assoalho pélvico (FMAP) é importante para a prevenção, diagnóstico e tratamento das 

DAPs. Nos estudos em pauta foi utilizado como técnica avaliativa o (PeritronTM 

9301Laborie) para análise da força muscular. A FMAP pode ser avaliada em repouso ou em 

atividade, através da resistência e da contração muscular, por meio de exame ginecológico, 

utilizando-se métodos como: palpação digital vaginal, perineometria, ultrassonografia, 

eletromiografia, manometria e cones vaginais. A força muscular do assoalho pélvico não 

difere entre primíparas quanto ao tipo de parto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente revisão teve como verificar por meios de estudos comparativos em casos 

randomizados a eficácia da fisioterapia na preparação do assoalho pélvico para o parto 

natural.  

Os estudos revelaram que muitas das gestantes desconheciam a atuação da Fisioterapia 

em obstetrícia. Também foi percebido que a força muscular do assoalho pélvico (FMAP) tem 

fator preponderante para a qualidade do parto natural.  

Percebeu-se que não houve qualquer influência do treinamento muscular do assoalho 

pélvico e da força dos músculos do assoalho pélvico sobre o trabalho de parto e os resultados 

do recém-nascido para alguns autores na revisão. Entretanto, outros achados ressaltam que as 

que realizaram exercício perineal na gestação, tem maior força muscular corroborando o 

trabalho de parto. 

Na revisão em pauta, destacou-se que a elaboração de um protocolo de intervenção 

fisioterapeuta na prevenção do trauma perineal para as grávidas deve constar itens como: os 

efeitos da massagem perineal, do dilatador vaginal Epi-No® e do treinamento dos músculos 

do assoalho pélvico sobre a integridade perineal. 

Constatou-se nos estudos que a realização de exercícios perineais na gravidez está 

associada a maior FMAP em primíparas pós-parto normal. 

 Concluiu-se que massagem perineal, como técnica utilizada para auxiliar no parto 

natural, é tão fácil de executar ao passo que o treinamento dos músculos do assoalho pélvico 

apresenta menor queixa de dor e desconforto para as gestantes. Quanto ao uso dilatador 

vaginal Epi-No® o uso em poucas semanas pode acarretar prejuízos ao sucesso do método 

para o conforto na gestante e do bebê no momento do parto. 

Embora os resultados das intervenções fisioterapêuticas tenham se mostradas eficazes 

neste estudo, ainda se faz necessário mais pesquisas com qualidade metodológicas superiores 

na área. 
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