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RESUMO 

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome crônica, de etiologia desconhecida, 

frequentes em mulheres e, caracterizada por sintomas como: dor, fadiga, depressão, 

isolamento social; afetando a qualidade de vida dos pacientes e prejudicando o bem 

estar físico e psicológico. Estudos mostram que mulheres com fibromialgia tem 

predisposição a desenvolver disfunções sexuais e incontinência urinária. A fisioterapia 

mostra-se efetiva no tratamento da fibromialgia, utilizando a hidrocinesioterapia, 

treinamento da musculatura do assoalho pélvico e educação em saúde. Objetivo: 

Verificar o conhecimento a respeito do períneo, presença de sintomas urinários e 

disfunção sexual em mulheres atendidas pelo Grupo de Extensão de Fisioterapia 

Aquática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Métodos: 5 mulheres, com 

diagnóstico médico de fibromialgia, entre 20 e 60 anos, atendidas semanalmente pela 

fisioterapia aquática, responderam o Questionário de Consciência Perineal, o Índice 

de Satisfação Sexual Feminina (FSFI) e uma ficha de avaliação geral. Durante dois 

meses de intervenção, foram realizadas duas palestras educativas e seis encontros 

para a realização de exercícios perineais em solo e em água. Depois da intervenção, 

o FSFI foi aplicado novamente e os dados foram analisados de forma descritiva. 

Resultados: A maioria das voluntárias conhece a localização as estruturas do sistema 

urinário (96,4%), porém 57,1% não sabem da musculatura do assoalho pélvico. Todas 

relataram insatisfação sexual, antes da intervenção, através do FSFI, melhorando na 

segunda aplicação do questionário. Conclusão: As mulheres fibromiálgicas pouco 

conhecem sobre a atuação de fisioterapia na saúde feminina, evidenciando a 

necessidade de mais estudos e conhecimento sobre o tratamento de tal síndrome. 
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1. INTRODUÇÃO 

            Dados epidemiológicos evidenciam a prevalência da fibromialgia no Brasil, 

presente em 2,5% da população geral, e no mundo inteiro, variando os dados de 

acordo com cada país (HEYMANN et al., 2017). A população feminina é mais afetada 

pela síndrome, sofrendo diversos prejuízos devido a dor crônica e outros sintomas 

biológicos, porém é igualmente afetada no âmbito psicológico e social, necessitando 

de tratamentos multidisciplinares e com o olhar focado no ser integral, buscando a 



promoção da saúde, além da reabilitação (FERREIRA et al., 2013; RAMIRO et al., 

2013; BERBER, KUPEK, BERBER, 2005). 

 A fibromialgia (FM) é uma doença de caráter crônico e é considerada uma 

síndrome reumática, de causa desconhecida e caracterizada pela presença de tender 

points, isto é, pontos dolorosos, dores musculares difusas por todo o corpo em regiões 

determinadas, além de distúrbios do sono, fadiga crônica, rigidez e outras 

manifestações associadas, como cefaleia, síndrome do cólon irritável, parestesias, 

fenômeno de Raynaud, depressão, síndrome do pânico e ansiedade. (BRESSAN et 

al., 2008).  

A incapacidade funcional do paciente com fibromialgia é refletida em seu 

cotidiano, afetando as atividades de vida diárias e, consequentemente, o desempenho 

ocupacional do indivíduo, levando a consequências prolongadas, em virtude do 

caráter crônico da doença. O desempenho social é atingido, as consequências 

acometem as relações familiares, interferindo em seus hábitos. Assim, um indivíduo 

portador de fibromialgia possui uma menor qualidade de vida, comparado com outras 

doenças crônicas (BERBER; KUPEK; BERBER, 2005). 

            No Brasil, aproximadamente 30 milhões de mulheres estão entre 35 e 65 anos, 

ou seja, 32% da população feminina se encontra na fase de climatério, em que há 

uma queda hormonal grande, interferindo em sua qualidade de vida. Cerca de 51% 

das mulheres referem algum tipo de disfunção sexual, chamando a atenção dos 

profissionais da saúde para o cuidado minucioso em tais indivíduos. A vulnerabilidade 

que o organismo da mulher fibromiálgica apresenta devido a dor crônica, fadiga e 

tensão muscular predispõe alterações na saúde sexual das mesmas, fazendo com 

que a abordagem fisioterapêutica também foque no tratamento de possíveis 

disfunções sexuais, através do Treinamento Muscular do Assoalho Pélvico (TMAP) e 

Conscientização corporal (HEYMANN, 2017; FITZ, 2016; KAYHAN, 2016). 

           Da mesma forma, a Incontinência Urinária é considerada um problema de 

saúde pública que impacta negativamente a vida de muitas mulheres atualmente. É 

comum a falta de conhecimento sobre a doença e sobre as estratégias de atenção 

primária à saúde, além do tratamento sintomatológico da fisioterapia com o TMAP, 

mostrando a necessidade da educação em saúde, visando empoderá-las sobre sua 

própria saúde e diminuir os números de incontinentes no país (BORGES et al., 2017). 



           A fisioterapia atua na redução de alguns sintomas da doença, auxiliando 

através do exercício, promovendo o bem estar físico e psicológico. Os exercícios 

aeróbicos têm sido comprovados como indicação primordial a esses pacientes e, a 

realização desses em imersão aquática produzem a redução da dor e fadiga, pelos 

movimentos lentos, diminuição da descarga de peso, melhora no padrão de sono e 

humor, melhorando assim, a qualidade de vida mulher com fibromialgia (JORGE et 

al., 2016).  

 

2. OBJETIVOS                                 

 O objetivo do presente estudo foi verificar o conhecimento a respeito do 

períneo, presença de sintomas urinários e presença de disfunção sexual em mulheres 

atendidas pelo Grupo de Extensão em Fisioterapia Aquática da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 

3. METODOLOGIA 

 Estudo prospectivo longitudinal, onde foram estudadas 10 mulheres, entre 20 

e 60 anos, com diagnóstico médico de fibromialgia, através de intervenção em grupo, 

submetidas a tratamento semanal com duração de uma hora de fisioterapia aquática 

na clínica da Universidade Presbiteriana Mackenzie em Tamboré. Os critérios de 

exclusão da pesquisa foram: a ausência em dias de avaliação e tratamento da 

fisioterapia aquática. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 Após aprovação do projeto, pelo comitê de ética da UPM, por meio da 

plataforma Brasil, com número CAAE: 44371215.90000,0084, com o Consentimento 

Livre Esclarecido da Instituição, foi realizada a triagem das participantes segundo os 

seguintes critérios de inclusão: mulheres, entre 20 e 60 anos com diagnóstico médico 

de fibromialgia. Durante essa seleção, as participantes foram informadas e 

esclarecidas sobre a proposta e participação no projeto e, após concordância e 

confirmação por meio do termo de consentimento livre Esclarecido do sujeito foi dado 

continuidade à avaliação.  

 As pacientes responderam questionário referente ao Índice Satisfação Sexual 

Feminina (FSFI), composto por 19 itens, que informam sobre cinco domínios da 



resposta sexual: desejo e estímulo subjetivo, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor 

ou desconforto; também um questionário de sintomas urinários (Questionário de 

Consciência Perineal), o qual é composto de dez perguntas a respeito do períneo – 

sua localização, função e a topografia dos órgãos pélvicos - a fim de avaliar o 

autoconhecimento sobre anatomia da região geniturinária, a auto percepção da 

contração do assoalho pélvico (AP) e o conhecimento dos exercícios de AP e ficha de 

avaliação, contendo dados referente a idade, históricos da doença e doenças 

relacionadas (PINHEIRO et al., 2012; THIEL et al., 2008). 

 Após a coleta de informações por meio dos questionários específicos, a 

população foi identificada, mostrando quais pacientes apresentavam queixas de 

função sexual e de urgência e/ou incontinência urinária, onde as pacientes que 

apresentaram queixas urinárias ou de disfunções sexuais receberam tratamentos 

específicos. 

No primeiro mês de atendimento as voluntárias receberam uma palestra 

educativa sobre Incontinência Urinária e a relação dessa patologia com a fibromialgia, 

a fim de relacionar as alterações encontradas com a promoção à saúde em seus três 

níveis de atenção, bem como tratamentos acessíveis e simples para as pacientes que 

possuíam queixas. Após a palestra, dando continuidade a intervenção no primeiro 

mês, foram realizados para fortalecimento e conscientização da musculatura perineal 

com utilização de bola terapêutica em solo, sempre após a intervenção da fisioterapia 

aquática. O fortalecimento foi realizado de acordo com o método da cinesioterapia de 

Kegel, com contrações rápidas e lentas, de acordo com o capítulo de Disfunções do 

Assoalho Pélvico, descrito por Konkler e Kisner (2009). 

Na fisioterapia aquática, a terapia era dividida em três fases, sendo elas: 

alongamento global, exercícios aeróbicos e relaxamento, tendo como objetivo 

diminuição da dor, aumento da amplitude de movimento, melhora da qualidade do 

sono e melhora da qualidade de vida, sendo que nenhuma parte da terapia foi feita 

além do limiar de dor de cada paciente. Durante a fase de alongamento, os exercícios 

consistiam em mobilização ativa de cintura escapular e pélvica, assim como 

alongamentos dos membros superiores e inferiores, utilizando flutuadores e pesos 

utilizados na piscina. Os exercícios aeróbicos foram realizados através de atividades 

lúdicas, envolvendo materiais como estepe, bambolês e flutuadores, funcionando 

como competições entre as participantes, ou trabalho em grupo com dança também. 



Já na fase de relaxamento as condutas usadas foram o Distensionamento Miofascial 

Aquático (DMA) e a flutuação (HEYMANN, 2010). 

Iniciando as atividades do segundo mês de intervenção, foi ministrada às 

voluntárias uma palestra educativa sobre Sexualidade Feminina e a relação da 

mesma na fibromialgia, com finalidade semelhante à primeira palestra. Além da 

atenção primária à saúde através da palestra, foram realizados os exercícios perineais 

em piscina terapêutica, associando com as atividades propostas pela fisioterapia 

aquática para tratamento da fibromialgia. Após os dois meses de intervenção, as 

pacientes foram reavaliadas com o Questionário FSFI (THIEL et al., 2008)., a fim de 

verificar se as intervenções de atenção primária e secundária à saúde das voluntárias 

influenciou na qualidade de vida sexual das mesmas. 

 Os dados foram apresentados de forma descritiva em tabelas e gráficos, 

utilizando-se de média e porcentagens. 

 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Das 10 mulheres selecionadas, 5 não foram inclusas na análise dos dados por não 

finalizarem o protocolo de avaliação e exercícios descritas nos dados abaixo.  

 No Gráfico 1, é possível observar o conhecimento das mulheres estudadas 

sobre o seu períneo. De acordo com o gráfico, as mulheres mostraram saber a maior 

parte das estruturas principais do sistema genito-urinário, porém possuem pouco 

conhecimento sobre a contração da musculatura do assoalho pélvico e sobre a 

atuação da fisioterapia nessa área com os exercícios de cinesioterapia pélvica. A 

literatura pouco discorre sobre o conhecimento da população feminina acerca do 

períneo e suas estruturas, focando sempre no tratamento de suas disfunções. Com 

as fichas de avalição geral aplicadas à cada voluntária, foi verificado que nenhuma 

delas apresentava queixa de perda urinária, portanto o foco da pesquisa ficou no 

conhecimento e consciência que as voluntárias têm sobre seu períneo.  

Nas questões sobre o conhecimento da musculatura, 85.7% das entrevistadas 

acertaram a localização da Uretra, e 100% sabiam a localização das outras regiões, 

envolvendo vagina, ânus e a existência da musculatura do assoalho pélvico; porém, 

na localização dessa musculatura, 85.7% das entrevistadas souberam responder 

corretamente. Apenas 57.1% dessas mulheres declararam saber como realizar a 

contração do assoalho pélvico, sendo uma das questões com menor porcentagem de 



acertos. Na questão 7, em que a pergunta se relacionava com o movimento de 

“apertar a vagina” como o certo para segurar a urina, 86% das pacientes responderam 

corretamente, mostrando saber um pouco do comportamento da contração perineal.  

Já na questão 8, em que a pergunta se relacionava com o hábito errado de cruzar a 

perna para segurar a urina, 85,7% responderam corretamente. Todas as mulheres 

(100%) declararam achar importante o exercício, através da questão 9, mas apenas 

57,1% já conhecia a atuação da fisioterapia nessa área. 

 

 

Gráfico 1 - Questionário de Consciência Perineal 

 

 Quando avaliamos a qualidade de vida sexual das voluntárias por meio do 

Índice de Satisfação Sexual Feminina (FSFI), que avaliou a qualidade de vida sexual 

feminina através de seis domínios (Desejo, Excitação, Lubrificação, Orgasmo, 

Satisfação e Dor), foi observada a presença de queixas de insatisfação sexual em 

todos os domínios do questionário, relacionando a inatividade sexual com dor na 

relação sexual, falta de parceiros fixos, desejo sexual e lubrificação.  

No domínio Satisfação, as voluntárias demonstraram 30.6% de melhora 

(34.64% pré intervenção e 65.3% pós intervenção). No domínio Orgasmo, houve 

14,66% de melhora (31.98% pré-intervenção 46.64% pós intervenção). No quesito Dor 

houve melhora de 14.66% (23.98% pré-intervenção e 38.64% pós intervenção).  No 

domínio Desejo, a melhora das pacientes foi de 2% (60% pré-intervenção e 62% pós 

intervenção). Já nos domínios Excitação e Lubrificação, as pacientes tiveram 

melhores resultados antes da terapêutica (56% pré intervenção e 47% pós 

intervenção e, 43% pré intervenção e 38% pós intervenção, respectivamente).  

 

Gráfico 2 – Índice de Satisfação Sexual Feminina (FSFI) – Antes e Depois da 

intervenção 
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Devido a cronicidade da síndrome, as pacientes tiveram grandes impedimentos 

para realizarem a pesquisa inteira, envolvendo os dois meses de intervenção.  

Além do trabalho com a fisioterapia na reabilitação, Pernambuco e 

colaboradores (2016) ressaltaram a importância da atenção primária e trabalhos 

educativos na fibromialgia, a fim de reduzir o absenteísmo no trabalho e atividades 

sociais, uma vez que a intervenção educativa tem efeitos na redução de estresse, 

liberação de endorfinas, melhora da auto-estima, melhora no quadro geral do 

paciente, oferecendo a ele mais autonomia em sua saúde e qualidade de vida. No 

presente estudo, as palestras educativas sobre Incontinência Urinária e Sexualidade 

na Fibromialgia auxiliaram muito na relação com as pacientes na intervenção como 

um todo.  

Assim, no presente estudo, foi realçada a importância da terapia 

comportamental e educação em saúde de mulheres portadoras de fibromialgia, 

promovendo uma maior consciência das alterações que a síndrome traz, bem como 

as formas de intervenção, os tipos de terapias, e as ações que as próprias pacientes 

podem ter para diminuir a sintomatologia, reduzindo o nível de dor, fadiga, estresse, 

ansiedade e melhorando a auto estima.  

Os exercícios da cinesioterapia pélvica foram realizados nos dois ambientes, 

porém não há meios de mensurar no presente estudo se há diferença de eficácia dos 

mesmos em solo, comparando com a hidroterapia. Entretanto, nota-se que a 

constância da cinesioterapia do assoalho pélvico melhora na resposta e satisfação 

sexual das mulheres fibromiálgicas. Não é possível afirmar que as pacientes possuem 

alguma disfunção sexual, pois o Índice avalia a satisfação sexual apenas e, de acordo 

com Piassarolli et al. (2010), a avaliação da função sexual é complexa, já que a 

sexualidade envolve diversos aspectos e fatores; porém, o FSFI é um instrumento 
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objetivo que facilita para resultados clínicos e epidemiológicos, por ser de fácil 

aplicação. 

Jorge et al. (2016), afirmou que a imersão em piscina terapêutica em grupo 

beneficia as pacientes, já que a vivência em grupo diminui os níveis de ansiedade, 

melhorando a sociabilidade, permitindo identificação com a situação do outro através 

do compartilhamento de problemas e experiências. Dessa forma, vemos que tanto a 

educação em saúde através de palestras educativas, quanto a prática de exercícios 

em grupo, favorecem as pacientes, reduzindo as complicações da síndrome. 

Estudos relacionando qualidade de vida sexual, incontinência urinária e 

fibromialgia se fazem necessários, para que a relação entre os assuntos seja melhor 

elucidada, a fim de melhorar a qualidade de vida das pacientes, de forma significativa, 

com um olhar na promoção da saúde e, não somente na reabilitação já conhecida 

pela fisioterapia. Por essa razão, a aplicação dos questionários objetivos, das 

palestras educativas e da cinesioterapia foram feitas e, com os resultados é possível 

visualizar como intervenções simples influenciam diretamente na maneira que a 

paciente enxerga e guia seu tratamento. 

 Para trabalhos futuros, sugere-se que a condição da musculatura do assoalho 

pélvico seja avaliada no começo e ao término da intervenção proposta, a fim de 

verificar qual a influência dos trabalhos educativos em combinação com o treinamento 

através da cinesioterapia pélvica. Além disso, estudos futuros podem aprofundar-se 

na relação da fisioterapia aquática com as disfunções e qualidade de vida sexual das 

pacientes, concomitante a estudos voltados a área de psicologia e farmacologia, uma 

vez que as pacientes tem, em sua maioria, distúrbios que envolvem depressão e 

ansiedade e, também, por várias alterações orgânicas, possuem uma demanda 

grande de medicamentos, em que os efeitos são variados e podem interferir tanto nos 

sintomas quanto na terapia realizada com as pacientes. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Verificamos que embora exista bom conhecimento sobre as estruturas 

biológicas principais do sistema genito-urinário nas mulheres desse presente estudo, 

elas mostraram não saber sobre a musculatura, nem sobre sua contração adequada 

e a atuação da fisioterapia em disfunções relacionadas a isso. 

 Não podemos garantir que exista disfunção sexual e presença de sintomas 

urinários nessa população, necessitando de investigações futuras para essa 



conclusão, entretanto nos domínios Dor, Satisfação, Orgasmo e Desejo houve 

melhora após a intervenção, de acordo com os resultados do FSFI.  

Sendo assim, evidenciamos que a prevenção e promoção da saúde da mulher é 

pouco elucidada à própria população feminina, realçando a necessidade de trabalhos 

focados na educação em saúde primária, principalmente.    
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