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RESUMO 

 

 
Introdução: Ao longo da vida da mulher, diversos eventos podem promover alterações 

estruturais e funcionais nos músculos do assoalho pélvico (MAP). A gestação e parto 

modificam a anatomia e fisiologia dos componentes do assoalho pélvico e podem 

favorecer o surgimento das disfunções do assoalho pélvico. O treinamento músculos do 

assoalho pélvico (TMAP) no período da gestação pode prevenir e curar os acometimentos 

que envolvam esse grupo muscular. No entanto, pouco se sabe sobre o efeito precoce do 

TMAP no período do puerpério. Objetivo: Avaliar o efeito agudo dos exercícios dos 

músculos do assoalho pélvico por meio da termografia infravermelha no pós-parto 

vaginal imediato. Métodos: Estudo do tipo ensaio clínico controlado, do qual 

participaram 21 mulheres com idade entre 18 a 40 anos, recrutadas na Maternidade 

Professor Dr. Leide Morais, divididas em Grupo Intervenção (GI) e Grupo Controle (GC) 

contendo 11 e 10 participantes, respectivamente. Para execução do estudo, foi aplicada a 

ficha de avaliação da pesquisa e, posteriormente, realizado o exame físico, contemplando 

a avaliação funcional do assoalho pélvico e a análise termográfica. As voluntárias do GI 

foram avaliadas antes e após um protocolo de TMAP e as voluntárias do GC foram 

avaliadas antes e após uma contração voluntária máxima dos MAP. Os dados foram 

tabulados e analisados pelo Software estatístico SPSS 20,0 for Windows. Para testar a 

normalidade de distribuição dos dados foi aplicado do teste de Shapiro-Wilk. Foi 

realizada a estatística descritiva através de médias, medianas, desvio padrão e frequência. 

O teste T-Student não pareado foi utilizado para comparar a termografia (variável 

primária) e as variáveis secundárias (funcionalidade dos MAP e o Patient Global 

Impression) entre os grupos. O teste T-Student pareado também foi utilizado para analisar 

as mesmas variáveis antes e depois do mesmo grupo. Um valor de P<0,05 foi adotado 

para a análises estatística. Resultados: A média de idade foi de 27,40±6,26 no GC e 

25,09±6,47 no GI. A maioria das mulheres tinham um companheiro, apresentavam até 10 

anos de estudo e tinham renda familiar em torno de 1-2 salários mínimos. Não houve 

diferença estatística entre o número de paridade, ganho de peso gestacional, idade 

gestacional e características do recém-nascido. A frequência da episiotomia e de 

lacerações foi semelhante em ambos os grupos. Quanto a temperatura corporal observou- 

se 36,45±0,27ºC e 36,27±0,47ºC, respectivamente no GC e GI (p=0,23). A temperatura 

da sala foi de 26,0,4±1,63ºC e 25,65±0,94ºC GC e GI, respectivamente (p=0,85). A 

umidade apresentou média de 60,30±8,69% no GC e 62,90±4,72% no GI (p=0,31). Na 

comparação intergrupo houve diferença estatisticamente significativa com redução da 

porcentagem de cores branco (P=0,02) e laranja (P=0,02) no GI após exercício, já na 



análise intragrupo houve aumento das cores branco (P=0,03) e azul (P=0,02) após 

exercício. Conclusão: Foi verificado modificações nas imagens termográficas após um 

protocolo de exercícios, ocorrendo aumento na proporção da cor laranja. Também foi 

visualizado aumento intragrupo da cor branca. 

Palavras-Chaves: Termografia, Temperatura, Assoalho Pélvico, Puerpério. 



ABSTRACT 

 

 

 
Introduction: Throughout the life of the woman, several events can promote structural 

and functional changes in the pelvic floor muscles (PFM). Gestation and parturition 

modify the anatomy and physiology of pelvic floor components and may favor pelvic 

floor dysfunction. The training of pelvic floor muscles (TPFM) during the gestation 

period can prevent and cure the complications that involve this muscle group. However, 

little is known about the early effect of TPFM in the puerperium. Objective: To evaluate 

the effect of exercises on pelvic floor muscles by infrared thermography in the immediate 

postpartum vaginal. Methods: This was a controlled clinical trial, involving 21 women 

aged 18 to 40 years old, recruited at the Dr. Leide Morais Maternity Unit, divided into 

Intervention Group (IG) and Control Group (CG) containing 11 and 10 participants, 

respectively. To carry out the study, an evaluation form was applied and, afterwards, the 

physical examination was carried out, including the functional evaluation of the pelvic 

floor and the thermographic analysis. The IG volunteers were evaluated before and after 

a TPFM protocol and the CG volunteers were evaluated before and after a maximal 

voluntary contraction of the PFMs. The data were tabulated and analyzed by Statistical 

Software SPSS 20.0 for Windows. To test the normal distribution ofthe data was applied 

the Shapiro-Wilk test. Descriptive statistics were performed using means, medians, 

standard deviation and frequency. The unpaired T-Student test was used to compare the 

thermography (primary variable) and the secondary variables (PFM functionality and 

Patient Global Impression) between the groups. The paired Student-T test was also used 

to analyze the same variables before and after the same group. A P value <0.05 was 

adopted for statistical analysis.  Results: The  mean age was 27.40 ± 6.26 in the CG and 

25.09 ± 6.47 in the IG. Most of the women had a partner, had up to 10 years of schooling, 

and had a family income of around 1-2 minimum wages. There was no statistical 

difference between the number of parity, gestational weight gain, gestational age and 

characteristics of the newborn. The frequency of episiotomy and lacerations was similar in 

both groups. Body temperature was observed at 36.45 ± 0.27 ° C and 36.27 ± 0.47 ° C, 

respectively in  CG and  IG (p = 0.23). The room temperature  was  26.0.4 ±  1.63ºC and 

25.65  ± 0.94ºC CG and  IG, respectively (p  = 0.85). The humidity presented  a mean of 

60.30 ± 8.69% in the CG and 62.90 ± 4.72% in the IG (p = 0.31). In the intergroup 

comparison there was a statistically significant difference with a reduction in the 

percentage of white (P = 0.02) and orange (P = 0.02) in the IG 



after exercise, whereas in the intragroup analysis there was a white color increase (P = 

0.03 ) and blue (P = 0.02) after exercise. Conclusion: Changes in thermographic images 

were verified after an exercise protocol, with an increase in the proportion of orange color. 

White intragroup increase was also seen. 

Keywords: Thermography, Temperature, Pelvic Floor, Puerperium. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 
 

1.1 Assoalho Pélvico 

 
O assoalho pélvico (AP) é um sistema complexo, formado por componentes 

passivos e ativos, localizado na base da cavidade pélvica e composto por três camadas: a 

fáscia pélvica, o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. Estas estruturas estão 

relacionadas com a região urogenital, a uretra, o esfíncter anal e a região vaginal nas 

mulheres (1,2). A fáscia e os ligamentos constituem o sistema de suporte passivo, 

enquanto que os músculos, prioritariamente o elevador do ânus, formam o ativo (1). 

Os componentes do AP estão envolvidos em diversas situações funcionais ou 

cotidianas do ser humano: na orientação postural, posição vertical, na marcha e durante a 

atividade física (2). Sua integridade também é essencial para o desempenho do suporte 

pélvico, da ação esfincteriana e performance sexual (3). As estruturas que compõem o AP 

funcionam como uma unidade e por este motivo a relação anatômico-funcional é tão 

importante para a manutenção das suas funções (4). 

 

 
1.2 Músculos do Assoalho Pélvico 

 
Os músculos do assoalho pélvico (MAP) tem função de sustentar os órgãos 

pélvicos e de manter a continência urinária e fecal (5). Para que isto ocorra, estes músculos 

agem contrabalanceando a força gravitacional e o aumento da pressão intra- abdominal 

(6). 

A correta contração dos MAP promove uma mudança crânio-ventral dos órgãos 

pélvicos e, consequentemente, o desempenho de suas funções de apoio, esfincterianas, 

sexuais e manutenção da posição do colo vesical (3). Já o relaxamento muscular, após 

uma contração voluntária ou involuntária, resulta no término da oclusão fechamento 

uretral, vaginal e anal (7). 

Nesse grupo muscular é observado que a proporção de fibras tipo I é de, 

aproximadamente, 70% e a tipo II é de 30% (8). O tônus muscular constante é mantido 

pela contração das fibras de contração lenta (tipo I) (6), durante situações de aumento de 

pressão intra- abdominal, fibras tipo II são recrutadas para aumentar a força e velocidade 

da contração 



(8,9). A arquitetura desta musculatura consiste em fibras musculares paralelas desde a 

origem até a inserção dos músculos (10). 

Ao longo da vida da mulher, diversos eventos podem promover alterações 

estruturais e funcionais nos MAP. As disfunções prejudicam a micção, defecação e 

atividade sexual, podendo afetar a qualidade de vida das mulheres, a participação em 

atividades sociais e o bem-estar emocional (11,12,13). 

 

 
1.3 Gestação e pós-parto 

 
Dois dos acontecimentos na vida da mulher que podem afetar a força dos MAP é 

a gestação e o parto, que modificam sua anatomia e fisiologia, surgindo uma série de 

modificações, tais como crescimento do útero gravídico e aumento do peso materno, 

aumentando a sobrecarga no AP, que associada às mudanças hormonais características da 

gravidez, promovem redução do tônus e força dos MAP (14,15). Essa redução pode 

ocasionar disfunção do assoalho pélvico (DAP), que inclui a incontinência urinária (IU), 

incontinência fecal, prolapsos de órgãos pélvicos, síndrome da bexiga hiperativa e 

disfunções sexuais (16). 

Durante o trabalho de parto os MAP alongam-se excessivamente edesempenham 

importante papel de sustentação da cabeça fetal na fase de dilatação cervical (14). Desta 

forma, o assoalho pélvico fica predisposto a lesão, especialmente no músculo levantador 

do ânus e no nervo pudendo, diminuindo o suporte uretral e levando ao surgimento de IU 

pós-parto (16). 

Além disso, outros fatores associados a gestação e ao parto são considerados de 

risco para diminuição da função dos MAP, como o tempo prolongado de trabalho de parto 

e do período expulsivo, episiotomia e peso elevado do récem-nascido. Portanto, a 

gestação, a via de parto e a assistência ao parto podem ter impacto no surgimento de 

disfunções da musculatura do assoalho pélvico no pós-parto (17). 

 

 
1.4 Treinamento dos músculos do assoalho pélvico - TMAP 

 
O treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) refere-se ao 

desempenho de contrações voluntárias repetidas desse grupo muscular embasado em um 



protocolo com frequência, intensidade, progressão dos exercícios e duração pré-definidas 

(18,19). 

Dentre os objetivos de realizar exercícios para os MAP, pautam-se: aumentar a 

força muscular, aumentar a resistência, coordenar a atividade muscular ou realizar a 

combinação de todos os itens. Em mulheres grávidas e no pós-parto, o treinamento de 

força inclui baixo número de repetições com cargas elevadas (20). 

Sabe-se que o TMAP é recomendado como a primeira escolha de abordagem 

conservadora para incontinência, no entanto, sua eficácia em mulheres no período pré e 

pós-parto permanecem incertas (21). A incerteza envolve os efeitos do TMAP neste 

período quando se contrasta com a eficácia já estabelecida em mulheres de meia-idade. 

Além disso, há a dificuldade de adesão no puerpério imediato, devido os cuidados com o 

recém-nascido (22,23). 

 

 
1.5 Termografia Infravermelha 

 
O organismo humano é capaz de identificar diferentes condições ambientais e 

gerar mecanismos que favorecem a troca de calor entre corpo e ambiente através da 

termorregulação, como a vasoconstricção e a vasodilatação (24). Quando ocorre uma 

situação de estresse térmico, a temperatura corporal (TC) aumenta o fluxo sanguíneo para 

a pele, que recebe em torno 8 litros por minuto, ou seja, a TC tem relação direta com o 

fluxo sanguíneo cutâneo (25). Essa termorregulação favorece a manutenção da TC dentro 

da faixa de normalidade (37ºC), a fim de resguardar as funções vitais do corpo (26). 

A troca de calor entre corpo e ambiente é realizada por meio de mecanismos de 

condução, convecção, evaporação e radiação. A radiação é responsável por 60% da perda 

de calor e é produzida naturalmente pelo corpo, sendo liberada no comprimento de onda 

infravermelho, que pode ser captada através da imagem térmica infravermelha, conhecida 

como termografia infravermelha (TI) (27,28). 

A TI é um método de diagnóstico por imagem reconhecida pela American Medical 

Association desde 1987 (29). Possui grande sensibilidade de captação do calor emitido 

pelo corpo através do espectro infravermelho, estimando a temperatura de superfícies 

volumétricas. Este método caracteriza-se pela utilização de uma câmera com extensão 

infravermelha, chamada de câmera termográfica, que é capaz de detectar a radiação 



emitida através da pele (27,29). Este método vem sendo muito utilizado na fisiologia do 

exercício para inferir sobre disfunções musculoesqueléticas (27,30). 

Esse recurso é um método não invasivo, sem contato com o paciente, indolor e 

capaz de demonstrar mudanças metabólicas e fisiológicas (30). Para a captura da imagem 

é utilizada uma câmera com sensor que detecta a radiação infravermelha e produz 

imagens térmicas, chamadas de termogramas. Os termogramas são analisados por 

softwares específicos, que fornecem a temperatura da região estudada, permitindo a 

avaliação das distribuições de temperatura em diferentes áreas, podendo distinguir áreas 

quentes e frias. (31,32). 

Por ser considerado um exame de imagem, a TI tem sido cada vez mais utilizada 

na área das ciências da saúde como forma de diagnóstico, por reduzir a necessidade de 

expor os indivíduos à uma radiação ionizante, como em outros tipos de exames de 

imagem (28). 



2.0 JUSTIFICATIVA 

 

 
 

Os MAP, como qualquer outro músculo estriado, apresentam-se vulnerável a 

diversos fatores de risco, um deles é a gestação, pois com o crescimento do útero e a 

sobrecarga aumentam, o que pode levar à disfunções durante a gestação e/ou no pós- 

parto, tais como incontinência urinária, incontinência fecal, prolapsos de órgãos pélvicos 

e disfunções sexuais (14,15). Assim, é importante ressaltar que é essencial compreender 

os desafios em relação à implementação da educação, avaliação e treinamento dos MAP 

durante a idade fértil. 

O treino dos MAP é considerado como primeira linha na prevenção e tratamento 

de disfunções do assoalho pélvico (DAP), além de ser um recurso de baixo custo (33). As 

mulheres puérperas podem apresentar maiores dificuldades em aderir um treinamento a 

longo prazo devido aos cuidados com o recém-nascido (22,23). Por este motivo, este 

trabalho propõe avaliar o efeito agudo dos exercícios dos músculos do assoalho pélvico 

por meio da termografia infravermelha, investigando o comportamento muscular após o 

exercício e investigando quais possíveis fatores podem ou não interferir na sua função no 

período do pós-parto vaginal, tendo em vista todas as modificações do próprio período. 

Acredita-se que os achados poderão guiar para melhor direcionamento dos protocolos, 

inclusive motivar as mulheres nessa fase de vida. 

As incertezas no que se referem ao efeito dos exercícios para os MAP abrem um 

leque de possibilidades para estudos, como o uso de testes adicionais para análise do 

efeito de um treinamento. Assim, hipoteniza-se que a termografia possa ser um recurso 

adicional para uso em pesquisas clínicas envolvendo os MAP, por ser um método não 

invasivo, indolor e portátil. A termografia é um método antigo de medição de temperatura, 

porém vem sendo cada vez mais utilizada na área da saúde para medir a TC. Isto é 

evidenciado pelo aumento no número de publicações com esta técnica (28,31). Na área 

da saúde a TI é utilizada como diagnóstico de lesões esportivas, auxiliando na prevenção 

e tratamento destas, na detecção de dores musculares, avaliação de tecido adiposo, em 

protocolos de crioterapia, exercícios aeróbios, anaeróbios e de resistência, dentre outros 

(31). 



3.0 OBJETIVOS 

 

 
 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito agudo dos exercícios dos músculos do assoalho pélvico no pós- 

parto vaginal imediato, por meio da termografia infravermelha. 

 

 
3.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever o perfil das voluntárias da pesquisa; 

• Comparar a temperatura da região do assoalho pélvico no repouso e nas após um 

protocolo de treinamento dos músculos do assoalho pélvico nas primeiras 24 

horas pós-parto; 

• Comparar a temperatura da região do assoalho pélvico do grupo que realizou 

exercício com o grupo controle. 



4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
 

4.1 Caracterização do Estudo 

Este estudo é caracterizado como um ensaio clínico controlado. 

 

 

4.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado na Maternidade Professor Dr. Leide Morais, em Natal/RN. 

 

 
 

4.3 Amostra 

A amostra foi composta por 21 puérperas, alocadas de maneira aleatória em dois 

grupos: 11 no Grupo Intervenção (GI) e 10 no Grupo Controle (GC). A amostra foi 

resultante de um processo de amostragem do tipo não probalística, sendo recrutadas por 

demanda espontânea no período de agosto a novembro de 2018, na Maternidade Professor 

Dr. Leide Morais. 

 

 
4.4 Critérios de elegibilidade 

4.4.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídas no estudo puérperas no primeiro dia pós-parto vaginal, com idade 

entre 18 e 40 anos, sem distúrbios neurológicos, paridade até 3 filhos, independente da 

via de parto e intervalo no mínimo de 2 anos entre a gestação e parto anterior. 

4.4.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídas aquelas que desistirem ou retirarem o consentimento em 

participar da pesquisa; presença de doença vasomotora; uso de medicação vasomotora; 

não realizaram a contração dos MAP isoladamente, ou seja, utilizaram de forma visível 

as musculaturas abdominal, glútea e/ ou adutora de quadril após três tentativas. 

4.5 Instrumentos 

4.5.1 Ficha de avaliação 

Foi utilizada uma ficha de avaliação elaborada pelos pesquisadores, com 

informações sobre os dados socioeconômicos e demográficos, história clínica e hábitos 

de vida, como presença de doenças, medicação em uso, prática de atividade física, história 

ginecológica e obstétrica (número e tipo de partos, cirurgias ginecológicas, data da última 



menstruação). Ainda consta na ficha algumas informações do recém-nascido, como: peso, 

altura, perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal. 

 

 
4.5.2 Observação visual 

A funcionalidade dos MAP foi avaliada utilizando a observação visual. Esse 

método avaliativo é mencionado pela International Continence Society (ICS) como um 

recurso para avaliar a região do assoalho pélvico de fácil utilização, além de ser não 

invasiva, de baixo custo e apresentar boa aceitação por parte da paciente, especialmente 

para mulheres no pós-parto imediato, quando a palpação vaginal não é indicada. As 

definições da escala são: grau 0= sem movimento, grau 1= movimento fraco, grau 2= 

movimento forte de deslocamento para dentro/elevação do períneo. Apresenta boa 

confiabilidade intraobservador (34). 

4.5.3 Câmera termográfica 

A avaliação termográfica dos MAP foi realizada através de uma câmera 

termográfica da marca Flir, modelo one, com resolução de 480x640 pixels. As imagens 

foram analisadas por software específico desenvolvido para o estudo e pelo software da 

Flir, resultando na porcentagem das cores no gráfico arco-irís e na temperatura de cada 

cor. 

O padrão utilizado para a detecção das cores foi o HSV (hue, saturation and value) 

(Figura 1). Esse sistema de cores define o espaço de cor, utilizando seus três parâmetros: 

Matiz (tonalidade), que verifica o tipo de cor, abrangendo todas as cores do espectro, 

desde o vermelho até o violeta, mais o magenta. Os valores atingem de 0º a 360º, mas 

para algumas aplicações, esse valor é normalizado de 0 a 100%. A saturação refere-se a 

pureza, sendo quanto menor o valor, mais tom de cinza aparecerá na imagem e quanto 

maior o valor, mais "pura" é a imagem. Seus valorem variam de 0 a 100%. Já o valor faz 

referência ao brilho da cor e atinge valores de 0 a 100% (35). Na Figura 2 temos os valores 

determinados para contagem das cores na imagem termográfica, baseado no círculo 

cromático presente na Figura 3. 



 

 

 
 

Figura 1 – Padrão das cores modelo HSV (hue, saturation e value) 
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(Hue) 

S 

(Saturation) 

V 

(Value) 

 

H 

(Hue) 

S 

(Saturation) 

V 

(Value) 
 

Vermelho -15° 50 20 15° 100 100 

Laranja 16º 50 20 50º 100 100 

Amarelo 51° 50 20 60º 100 100 

Verde 61º 50 20 165° 100 100 

Ciano 166° 50 20 195° 100 100 

Azul 196° 50 20 255° 100 100 

Violeta 256° 50 20 285° 100 100 

Magenta 286° 50 20 344° 100 100 

Preto 0º 0 0 359º 100 19 

Branco 0º 0 80 359º 49 100 

 

 

Figura 2 – Padrão de cores no modelo HSV desenvolvido para realização do estudo 

baseado no círculo cromático. 



 

 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Circulo cromático com valores de referência da matiz, saturação e brilho. 

 

 
 

4.5.4 Termômetros 

Foi utilizado um termohigrômetro digital para mensurar a temperatura e a umidade 

da sala. Para avaliação da temperatura corporal, foi utilizado um termômetro digital. Essa 

mensuração foi realizada antes das avaliações. 

4.5.5 Patient Global Impression – PGI 

O PGI consiste um instrumento contendo uma única pergunta; É solicitada a 

participante da pesquisa que avalie sua condição no momento e anterior ao parto, sendo 

classificada em uma escala que varia de 1 - muito melhor a 5 - Muito pior (36). 

 
 

4.6 Procedimentos 

Inicialmente, as pacientes foram recrutadas na Maternidade Professor Dr. Leide 

Morais, convidadas a participarem do estudo e informadas sobre os objetivos e 

benefícios/riscos da pesquisa, bem como os procedimentos adotados. Aquelas que 



concordaram em participar, foram solicitadas a assinarem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, foi aplicada a ficha de avaliação da pesquisa e, 

posteriormente, avaliação funcional do assoalho pélvico, avaliação termográfica e o 

TMAP. Após o treinamento muscular, a termografia foi repetida um minuto após a 

finalização dos exercícios. Também foi aplicado o PGI. O Fluxograma (Figura 4)abaixo 

mostra as etapas da pesquisa. 

 

 

 

 
Figura 4 – Fluxograma das etapas da pesquisa. 

 

 
 

4.6.1 Avaliação da função dos MAP 

Para iniciar a avaliação, a voluntária recebeu orientações sobre os MAP, como 

localização e função e foi ensinada a realizar uma contração correta desse grupo muscular, 

dissociando dos músculos abdominais, glúteos e adutores de quadril, bem como não 

realizar a manobra de Valsalva. A participante também foi orientada a esvaziar 

voluntariamente a bexiga anteriormente a avaliação. 



A avaliação da função muscular foi realizada através da observação visual, com 

uma escala graduada de 0 a 2. Para a avaliação, a voluntária adotou a posição 

ginecológica, em decúbito dorsal, com joelhos fletidos, quadril fletido e em abdução, 

estando desnuda do abdome para baixo. Primeiramente, foi solicitada uma contração, na 

qual a fisioterapeuta, por meio da inspeção, visualizou aspectos como movimento do 

períneo, o uso de musculatura acessória, a coordenação entre contração e relaxamento 

muscular. No caso da presença de um dos fatores acima mencionados, a avaliadora 

buscou orientar a paciente com comando verbal, para corrigir a contração/movimentação 

(34). 

4.6.3 Avaliação Termográfica 

Para avaliação termográfica a voluntária permaneceu na posição ginecológica. A 

câmera foi posicionada perpendicular à região do períneo, sendo este o ponto central da 

imagem que foi constituída por um retângulo de 5cm de largura e 10cm de comprimento. 

Os registros foram realizados no gráfico arco-íris. 

Para execução desse exame, alguns fatores foram considerados, de acordo com a 

revisão de Fernández-Cuevas et al, 2015, como: temperatura da sala de 18ºC a 25ºC, com 

ventilação voltada para cima, umidade de 40% a 70%, avaliado por um termo-higrômetro 

digital alocado na sala, sem irradiação solar, com iluminação de lâmpadas fluorescentes 

(31). Foi padronizada uma distância câmera paciente de 20cm. 

O exame foi realizado com a câmera digital da marca Flir, calibrada em 

26/02/2018. Para uniformização das avaliações, todas as pacientes foram orientadas a 

realizarem higienização da região perineal antes da avaliação. Posteriormente, as 

pacientes foram posicionadas em decúbito dorsal, desnudas do abdome para baixo, 

durante 10 minutos para aclimatação (31). Todas as avaliações ocorreram pelo turno da 

manhã, entre 08:00-11:00 horas, e realizadas pelo mesmo avaliador. 

Foram realizados 3 registros de imagens. No GC foram realizadas 3 imagens antes 

e após uma contração voluntária. No GI foram realizadas 3 imagens no repouso inicial e 

3 imagens após o protocolo de exercício. 

Para análise das cores foi utilizada a contagem de pixels de cada cor, resultando 

na porcentagem das cores branco, vermelho, laranja, amarelo, azul, ciano, verde e 

magenta. A quantidade total de pixels de cada imagem é de 307.200 pixels. O somatório 

da frequência de todas as cores atinge 100%. Na avaliação termográfica (Figura 5), as 

cores foram 



ainda classificadas como quentes incluindo o branco, vermelho, laranja e amarelo e em 

cores frias contendo o verde, ciano, azul e magenta (52). 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Imagem termográfica da região do assoalho pélvico 

 

 

 

 

 
4.7 Protocolo de treinamento 

Após a avaliação, as voluntárias realizaram um protocolo de treinamento. O 

protocolo consistiu em realizar 3 séries de 10 repetições de contrações rápidas e 2 séries 

de 8 repetições de contrações sustentadas por 4 a 6 segundos. Entre as séries houve um 

período de repouso de 30 segundos. Esses exercícios seguem as orientações de exercícios 

no pós-parto publicados por Bo et al, 2005 e Hall et al, 2015 (37,38). A realização dos 

exercícios foi supervisionada por uma fisioterapeuta com expertise na área de reabilitação 

do assoalho pélvico. Todos os exercícios ocorreram no turno da manhã, no horário entre 

08:00 às 11:00 horas. Na Figura 6 pode ser visualizado um exemplo da avaliação 

termográfica antes e depois do protocolo de treinamento. 



 
 

 

 
 

Figura 6 – Imagem termográfica antes (esquerda) e depois (direita) do protocolo 

de exercício. 

 

 
4.8 Análise estatística 

Os dados foram tabulados e analisados pelo Software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) 20,0 for Windows. Para testar a normalidade de distribuição dos 

dados foi aplicado do teste de Shapiro-Wilk. Foi realizada a estatística descritiva através 

de médias, medianas, desvio padrão e frequência. O teste T-Student pareado e não 

pareado foi utilizado para comparar a análise termográfica, funcionalidade da MAP e o 

PGI entre os grupos intragrupo e intergrupo. Um valor de P<0,05 foi adotado para a 

análises estatística. 

 

 
4.9 Aspectos Éticos 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), registrado no número CAAE: 

76777217.3.0000.5537 e parecer número 2.328.269. Todas as voluntárias foram 

orientadas quanto os objetivos e desdobramentos da pesquisa. Aquelas que concordarAm 

em participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 



5.0 RESULTADOS 

 

 
Foram analisadas 21 puérperas divididas em GI e GC, sem perda amostral. A 

caracterização da amostra mostrou que não houve diferença de idade entre os grupos. A 

maioria das mulheres apresentavam um companheiro e a maior parte apresentava até 10 

anos de estudo e renda familiar em torno de 1-2 salários mínimos. Não houve diferença 

estatística entre o número de paridade, ganho de peso gestacional, idade gestacional e 

características do recém- nascido. A frequência da episiotomia e de lacerações foi 

semelhante em ambos os grupos. A Tabela 01 apresenta as informações 

sociodemográficas, obstétricas e do recém-nascido. 

Tabela 01 – Caracterização da amostra de acordo com as informações 

sociodemográficas e obstétricas. 
 

Varáveis Grupo Controle 

(n=10) 

Grupo Intervenção 

(n=11) 

p-valor* 

Idade 27,40±6,26 25,09±6,47 0,70 

Estado Civil (%)    

Solteira sem união estável 0,00 (n=0) 9,10 (n=1)  

Solteira com união estável 50,00 (n=5) 45,50 (n=5)  

Casada 50,00 (n=5) 45,50 (n=5)  

Grau de Instrução (%)    

1º grau completo 30,00 (n=3) 0,00 (n=0)  

1º grau incompleto 0,00 (n=0) 45,50 (n=5)  

2º grau completo 60,00 (n=6) 27,30 (n=3)  

2º grau incompleto 0,00 (n=0) 18,20 (n=2)  

Superior 10,00 (n=1) 9,10 (n=1)  

Renda Familiar (%)    

Menos que 1 SM 0,00 (n=0) 9,10 (n=1)  

1 SM 50,00 (n=5) 36,40 (n=4)  

1-2 SM 40,00 (n=4) 54,50 (n=6)  

2-3 SM 10,00 (n=1) 0,00 (n=0)  

Acima que 3 SM 0,00 (n=0) 0,00 (n=0)  

Paridade 2,10±1,60 2,36±1,43 0,64 



Ganho de peso na gestação 

(Kg) 

9,98±2,72 10,91±5,91 0,007* 

IG DUM 39,65±1,47 38,58±4,54 0,60 

IG USG 39,07±0,42 40,28±0,69 0,35 

Epsiotomia (%)    

Sim 20,00 (n=2) 36,40 (n=4) 

Não 80,00 (n=8) 63,60 (n=7) 

Laceração    

Sim 50,00 (n=5) 45,50 (n=5) 

Não 50,00 (n=5) 54,50 (n=6) 

Peso do RN (Kg) 3148±333,62 3268±391,43 0,50 

Perímetro Cefálico (cm) 34,05±2,36 34,45±1,13 0,04* 

Altura (cm) 46,90±2,88 48,45±1,63 0,01* 

Perímetro Torácico (cm) 30,60±9,92 33,09±1,97 0,09 

Perímetro Abdominal (cm) 32,10±1,91 32,73±1,27 0,03* 

Nota: *Estatisticamente significativo (P≤0,05) 

 

 
 

Foi encontrada uma média de 0,90±0,73 no GC e 1,36±0,67 no GI na avaliação 

do assoalho pélvico por meio da observação visual (p=0,82), sendo 30,00% (n=3) e 9,10% 

(n=1) classificada como grau 0; 50,00% (n=5) e 45,50% (n=5) como grau 1; e, 20,00% 

(n=2) e 45,50% (n=5) como grau 2, respectivamente no GC e GI. 

Quanto a temperatura corporal observou-se 36,45±0,27ºC e 36,27±0,47ºC, 

respectivamente no GC e GI (p=0,23). A temperatura da sala foi de 26,0,4±1,63ºC e 

25,65±0,94ºC GC e GI, respectivamente (p=0,85). A umidade apresentou média de 

60,30±8,69% no GC e 62,90±4,72% no GI (p=0,31). Quanto a média de temperatura da 

imagem termográfica, no GI a temperatura mínima antes e após exercício foi de 

32,09±4,07 e 27,46±4,10, enquanto que a máxima foi de 37,22±3,13 e 33,13±3,79, 

respectivamente. No GC a média de temperatura mínima antes e após uma contração foi 

de 30,313,67± e 30,01±3,85, e máxima de 37,11±2,15 e 36,64±1,99, respectivamente. 

Na Tabela 2 encontram-se os valores da proporção da coloração presentes na 

imagem termográfica da região de assoalho pélvico, antes e após a intervenção no GI e 



antes e após uma contração do GC. Observa-se que na avaliação final intergrupo, houve 

diferença estatística na cor laranja e branca. 

 

 
Tabela 02 – Valores da proporção da coloração presentes nas imagens 

termográficas. 

 

Grupo Controle Grupo Intervenção   

Categorias Antes Depois Antes Depois p-valorƗ p-valor* 

Vermelho 19,09±4,88 17,68±5,14 15,60±7,38 18,04±3,74 0,67 0,51 

Laranja 17,79±3,89 16,92±2,54 20,96±8,35 18,22±4,85 0,26 0,02* 

Amarelo 9,89±2,98 10,01±3,52 13,66±4,19 9,83±2,32 0,52 0,22 

Verde 23,68±7,25 24,06±6,61 25,82±6,26 22,98±4,57 0,27 0,28 

Ciano 6,08±1,69 6,92±1,92 6,06±2,50 5,83±1,54 0,56 0,41 

Azul 22,64±9,84 23,54±9,16 17,64±6,84 24,65±9,15 0,02Ɨ 0,94 

Violeta 0 0 0 0   

Magenta 0,26±0,12 0,30±0,20 0,22±0,21 0,20±0,13 0,87 0,13 

Branco 0,55±0,84 0,56±0,87 0,04±0,09 0,23±0,30 0,03Ɨ 0,02* 

Nota: *Significância para P≤0,05 quando utilizado o teste t-Student não pareado 

comparando o tempo depois de cada grupo. Ɨ Significância para p≤0,05 quando utilizado 

o teste t-Student pareado comparando o tempo antes e depois do grupo intervenção. 

 

 
O PGI-I mostrou uma média de 3,70±1,49 no grupo controle e 3,36±1,12 no grupo 

intervenção (p=0,56). A avaliação qualitativa pode ser visualizada na Tabela 03. 

 

 
Tabela 03 – Categorização do resultado do Patient Global Impression – PGI. 

 

Categorias Grupo Controle Grupo Intervenção 

Melhor 30,00 (n=3) 36,40 (n=4) 

Um pouco 

melhor 

10,00 (n=1) 0,00 (n=0) 

Nenhuma 

mudança 

40,00 (n=4) 54,50 (n=6) 

Um pouco pior 0,00 (n=0) 9,10 (n=1) 

Pior 20,00 (n=2) 0,00 (n=0) 



6.0 DISCUSSÃO 

 

 
O presente estudo se propôs a avaliar a resposta aguda do TMAP por meio da 

termografia infravermelha no pós-parto vaginal imediato. Foi encontrada diferença na 

proporção de cores na região de assoalho pélvico após os exercícios. 

Neste estudo, foi proposto o TMAP na fase do puerpério baseado na experiência 

clínica, observando a dificuldade ou incapacidade de contração dos MAP após o parto 

vaginal. Nossos resultados mostram nas primeiras 24 horas pós-parto vaginal que 50% e 

45,5% das mulheres no GC e GI, respectivamente, apresentaram grau 1 na observação 

visual, o que significa um movimento fraco. Estes achados corroboram com a literatura, 

pois a gestação e o parto vaginal podem proporcionar diminuição da força dos MAP, 

devido aos danos causados aos nervos, músculos e tecido conjuntivo. Alguns estudos 

mostram uma maior tendência para desenvolver DAP ao longo do tempo após o parto 

vaginal (39,40,41). 

Segundo a ICS, o TMAP possui nível de evidência A, sendo preconizado como 

tratamento conservador de primeira linha na prevenção e tratamento de DAP (42). A 

contração muscular do assoalho pélvico promove um fechamento uretral e suspenção dos 

órgãos pélvicos, e todas essas alterações morfológicas ajudam a contrabalancear o 

aumento da pressão intra-abdominal gerada na gravidez. Além disso, durante o parto este 

grupo muscular gera uma tensão que excede o fisiológico. Por isso, alguns estudos têm 

sugerido que todas as gestantes e mulheres no pós-parto, com ou sem incontinência 

urinária, realizem o TMAP após o parto (43,44). Sabe-se que a diminuição de força neste 

período não é preditiva de DAP, já que as modificações fisiológicas no pós-parto são 

temporárias e tendem a regredir gradualmente até retornarem ao estado pré-gravídico. No 

entanto, sabe- se que as disfunções podem persistir e desta forma, as avaliações precoces 

são necessárias para melhor definição do plano de prevenção ou tratamento (45,46,47). 

Foi observado neste estudo que a temperatura da região do assoalho pélvico 

reduziu após os exercícios. De acordo com Bartuzi et al, 2012, o aumento e persistência 

da temperatura da pele está relacionado com a fadiga muscular (48). Hadzic et al, 2015 

defende que o aumento da temperatura pode aumentar a utilização de glicogênio muscular 

durante o exercício submáximo (49). Os mecanismos de fadiga muscular dependem da 



intensidade e duração de exercício, da depleção de substratos, alterações do PH e glicólise 

muscular (48,49,50). Portanto, uma das hipóteses deste estudo é que a diminuição de 

temperatura pode supor que o protocolo utilizado não gera fadiga muscular do assoalho 

pélvico. 

A imagem termográfica com escala de cores HSV deste estudo mostrou que não 

há diferença na proporção de cores quentes e frias após o exercício. Provavelmente isso 

pode ter ocorrido por dois motivos: 1) diferença dos valores iniciais de algumas cores, 

como a coloração branca que apresentou valores mais elevados no GC; 2) aumento na 

coloração branca e azul na comparação antes e depois do GI, ou seja, houve um equilíbrio 

entre as cores quentes e frias; e 3) as pacientes do GI permaneceram mais tempo expostas 

à temperatura ambiente para a realização do protocolo, podendo ter influenciado na 

mudança da temperatura superficial. Além disso, a contração dos MAP envolve o 

acionamento de um conjunto de vários músculos que estão dispostos na região inferior da 

pelve. Nesse sentindo, dependendo do tipo de exercício, alguma área muscular pode ter 

sido mais requisitada que outra. Essa informação corrobora com o estudo de Rett et al, 

2005, que mostrou a diferença na contratilidade dos MAP de acordo com a postura (51). 

Na comparação dos grupos no tempo final (após contração e exercício), foi 

observada diferença significativa para a cor laranja, apresentando maior proporção dessa 

cor no GI. A cor laranja é considerada uma cor quente e pode indicar aumento na 

temperatura local (52,53). Este achado corrobora com outros estudos de desempenho 

muscular, os quais encontraram aumento da temperatura após o exercício (49,54,55). Por 

outro lado, na avaliação intragrupo da intervenção foi observado aumento da porcentagem 

da cor azul, que é considerada uma cor fria. Isto nos faz pensar em uma possível 

compensação do organismo com relação ao aumento da temperatura após o exercício. 

Essa hipótese de compensação pode justificar a redução da temperatura da pele 

encontrada neste estudo somada com o fato da paciente realizar os exercícios desnuda na 

cintura para baixo. 

Foi observado ainda que as colorações consideradas mais quentes se dispuseram 

no centro da imagem, especialmente a cor branca. Isto pode ser explicado pelo fato da 

contração muscular acionar primeiramente as fibras de tipo II, que são conhecidas como 

fibras fásicas. Adicionalmente, os MAP que apresentam maior característica de fibras 

fásicas estão localizados mais superficialmente e são capazes de gerar contrações rápidas 

e fortes (51,56). 



Sabe-se que no início do exercício dinâmico ocorre uma vasoconstricção cutânea, 

devido ao aumento do fluxo sanguíneo no músculo durante a sua contração. Porém, 

durante o exercício, os mecanismos regulatórios da temperatura central promovem 

vasodilatação cutânea, para que ocorra a dissipação de calor através da pele. Este 

mecanismo é denominado termorregulação, que ocorre para diminuir o calor excessivo 

do corpo, permitindo que o indivíduo mantenha o exercício por mais tempo (49,57). De 

acordo com Priego et al, 2015, a temperatura da pele depende da troca de calor entre 

corpo e meio ambiente e, principalmente, do transporte de sangue para a pele (58). Essa 

explicação nos fez escolher a termografia como um recurso avaliativo que pode vim a 

somar as outras formas de avaliação da região do AP já preconizadas na literatura. Vale 

salientar que os recursos avaliativos dos MAP de aplicação intracavitária estão limitados 

para uso no pós-parto imediato, devido a loquiação fisiológica (34). 

Apesar de estudos abordando a termografia na área do assoalho pélvico seja algo 

recente, em outras regiões anatômicas já está consolidada essa ferramenta. O estudo de 

Neves et al, 2015 avaliou a temperatura por termografia infravermelha no bíceps durante 

e após exercício anaeróbio com alta intensidade, observando diminuição da temperatura 

da pele nos primeiros minutos de exercício e, posteriormente, um aumento da temperatura 

nos músculos ativos e diminuição nos músculos não ativos (59). Já o estudo de Formenti 

et al, 2016 relatou aumento da temperatura da pele durante o exercício anaeróbio e uma 

diminuição após o exercício. O autor defende a hipótese de que a temperatura da pele está 

associada ao nível de aptidão física (54). Portanto, uma segunda hipótese seria que apenas 

uma sessão de TMAP não gera recrutamento muscular suficiente para que ocorra o 

aumento da temperatura superficial da região. 

O questionário PGI foi aplicado no final da intervenção e foi encontrado que não 

houve diferença sobre a percepção de melhora/ piora antes e após os exercícios. Neels et 

al, 2017 descrevem que os exercícios para o MAP são efetivos e necessários para 

prevenção e tratamento da DAP durante a gravidez e pós-parto. Os autores ainda referem 

que algumas mulheres podem sentir medo em realizar os exercícios imediatamente após 

o parto, apesar da prevalência da dor durante a contração da MAP ser de 8%. De acordo 

com Saboia et al, 2018, o treino deve ser iniciado imediatamente após o parto para 

melhores respostas musculares (60,61). 



Este estudo teve como limitação a ausência de avaliação direta da forçados MAP 

com palpação vaginal, devido ao desconforto que isso pode causar logo após o parto e a 

presença de lóquios fisiológicos. Além disso, uma limitação para metodologia e discussão 

foi a pouca quantidade de estudos em relação a TI, sendo o nosso estudo o primeiro a 

avaliar a temperatura da região de assoalho pélvico em puérperas no período imediato. 

Nenhum estudo também realizou a análise das cores da imagem termográfica. Desta 

forma, é importante destacar a necessidade de novos estudos que abordem a termografia 

infravermelha como novo método de avaliação da função dos MAP. 

 

 

 

 

 

 

7.0 CONCLUSÃO 

 

Foram verificadas modificações nas imagens termográficas após um protocolo de 

exercícios, ocorrendo aumento na proporção da cor laranja após no GI e aumento 

intragrupo da cor branca e azul após exercício. 



8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

É possível concluir que houve uma tendência à diminuição da temperatura na 

região do assoalho pélvico, porém podemos dizer que não houve diferença nas proporções 

de cores quentes e frias presentes nas imagens termográficas após exercício. Portanto, tão 

importante quanto avaliar a temperatura, é avaliar a presença e quantidade de cores da 

imagem para melhores resultados. 

O fato das cores quentes e frias apresentarem-se de forma compensatória, nos leva 

a pensar que o nosso protocolo de exercícios para os MAP não gerou fadiga, apesar de 

todas as demandas do período gestacional e do parto. Ou seja, o protocolo não causou 

prejuízo no período de pós-parto vaginal imediato, portanto, pode ser incentivado a ser 

realizado nesta fase. 

A termografia infravermelha mostrou-se como método eficaz na avaliação da 

temperatura da região de assoalho pélvico, visto as importantes diferenças identificadas. 

Isto nos faz concluir que a termografia pode ser um novo método de avaliação da função 

dos MAP, contribuindo na avaliação e diagnóstico de disfunções do assoalho pélvico no 

pós-parto, além de ser um recurso de fácil utilização. Porém, se faz necessário mais 

estudos para que valores de referência da temperatura de assoalho pélvico sejam 

elucidados. 

Além disto, a inclusão da termografia como método de avaliação do assoalho 

pélvico traz benefícios para as pacientes no período de pós-parto imediato, por ser um 

recurso não invasivo e que não causa desconforto. 



9.0 REFERÊNCIAS 

 
1. Stoker J, Halligan SBC. Pelvic Floor Imaging. Radiology. 2001; 218(3):621–641. 

2. Rahmani N, Mohseni-Bandpei MA. Application of perineometer in the 

assessment of pelvic floor muscle strength and endurance: A reliability study. J 

Bodyw Mov Ther. 2011; 15(2):209–214. 

3. Beuttenmüller L, Cader SA, Macena RHM, Araujo NS, Nunes ÉFC, Dantas 

EHM. Contração muscular do assoalho pélvico de mulheres com incontinência 

urinária de esforço submetidas a exercícios e eletroterapia: um estudo 

randomizado. Fisioter e Pesqui. 2011;18(3):210–216. 

4. Barbosa AMP, Carvalho LR, Martins AMV C, Calderon IMP, Rudge MVC. 

Efeito da via de parto sobre a força muscular do assoalho pélvico. Rev Bras 

Ginecol Obstet. 2005; 27(18):677–682. 

5. Angelo PH, Varella LRD, Oliveira MCE, Matias MGL, Azevedo MAR, Almeida 

LM, et al. A manometry classification to assess pelvic floor muscle function in 

women. PLoS One 2017;20:12. 

6. Alperin M, Cook M, Tuttle LJ, Esparza MC, Lieber RL. Impact of Vaginal Parity 

and Aging on the Architectural Design of Pelvic Floor Muscles. Am J Obstet 

Gynecol. 2016; 215(3):312.e1-9. 

7. Slieker-ten Hove MCP, Pool-Goudzwaard AL, Eijkemans MJC, Steegers- 

Theunissen RPM, Burger CW, Vierhout ME. Pelvic floor muscle function in a 

general female population in relation with age and parity and the relation between 

voluntary and involuntary contractions of the pelvic floor musculature. Int 

Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2009; 20(12):1497–1504. 

8. Herschorn S, MD, FRCSC. Female Pelvic Floor Anatomy: The Pelvic Floor, Supporting 

Structures, and Pelvic Organs . Rev Urol. 2004; 6(Suppl 5): S2– S10 Critchley HO, 

Dixon JS, Gosling JA. Comparative study of the periurethral and perianal parts of 

the human levator ani muscle. Urol Int. 1980; 35(3):226–32. 

9. Critchley HO, Dixon JS, Gosling JA. Comparative study of the periurethral and 

perianal parts of the human levator ani muscle. Urol Int. 1980; 35(3):226–32. 

10. Morris VC, Murray MP, Delancey JOL, Ashton-Miller JA. A comparison of the 

effect of age on levator ani and obturator internus muscle cross-sectional areas 

and volumes in nulliparous women. Neurourol Urodyn. 2012;31(4):481–486. 

11. Manella P, Palla G, Bellini M, Simoncini T. The female pelvic floor through 

midlife and aging. Maturitas. 2013; 76(3):230–234. 



12. Ashton-Miller JA, DeLancey JOL. Functional anatomy of the female pelvic floor. 

Ann N Y Acad Sci. 2007; 1101:266–296. 

13. Fitz FF, Resende APM, Stüpp L, Costa TF, Sartori MGF, Girão MJBC, et al. 

Efeito da adição do biofeedback ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico 

para tratamento da incontinência urinária de esforço. Rev Bras Ginecol Obstet. 

2012;34(11):505–510. 

14. Davenport MH, Nagpal TS, Mottola MF, Skow RJ, Riske L, Poitras VJ, et al. 

Prenatal exercise (including but not limited to pelvic floor muscle training) and 

urinary incontinence during and following pregnancy: a systematic review and 

meta-analysis. Br J Sports Med. 2018 Nov;52(21):1397-1404. 

15. Araujo CC, Coelho SA, Stahlschmidt P, Juliato CRT. Does vaginal delivery cause 

more damage to the pelvic floor than cesarean section as determined by 3D 

ultrasound evaluation? A systematic review. International Urogynecology 

Journal, 2018;29(5), 639–645. 

16. Araujo CC, Coelho SSA, Martinho N, Tanaka M, Jales RM, Juliato CRT. Clinical 

and ultrasonographic evaluation of the pelvic floor in primiparous women: a 

cross-sectional study. International Urogynecology Journal, 2018. 

17. Ferederice CP, Amaral E, Ferreira NO. Sintomas urinários e função muscular do 

assoalho pélvico após o parto. Rev Bras Ginecol Obstet. 2011; 33(4):188-95. 

18. Bø K. Pelvic floor muscle training is effective in treatment of female stress urinary 

incontinence, but how does it work?. International Urogynecology Journal and 

Pelvic Floor Dysfunction 2004;15:76–84. 

19. Mørkved S, Bø K. Effect of pelvic floor muscle training during pregnancy and 

after childbirth on prevention and treatment of urinary incontinence: a systematic 

review. British Journal of Sports Medicine 2014;48(4):299–310. 

20. Bø 2014 Bø K. Measurement of pelvic floor muscle function and strength, and 

pelvic organ prolapse. In: Bø K, Berghmans B, Mørkved S, Van Kampen M 

editor(s). Evidence-based physical therapy for the pelvic floor bridging science 

and clinical practice. 2nd Edition. London: Elsevier Health Sciences UK, 

2014;44–109. 

21. Dumoulin C, Adewuyi T, Booth J, Bradley C, Burgio K, Hagen S, et al. Adult 

conservative management. In: Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A editor(s). 

Incontinence: 6th International Consultation on Incontinence, Tokyo, September 

2016. 6th Edition. Vol. 1, Bristol, UK: International Continence Society (ICS) and 



International Consultation on Urological Diseases (ICUD), 2017;1443–628. 

22. Gillard S, Shamley D. Factors motivating women to commence and adhere to 

pelvic floor muscle exercises following a perineal tear at delivery: the influence 

of experience. Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in 

Women’s Health 2010;106:5–18. 

23. Mason L, Glenn S, Walton I, Hughes C. Do women practise pelvic floor exercises 

during pregnancy or following delivery? Physiotherapy 2001;87(12):662–70. 

24. Johnson JM. Exercise in a hot environment: the skin circulation. Scand J Med Sci 

Sports 2010;29–3. 

25. Fernandes AA, Amorim PBS, Brito CJ, Quintana MS, Marins JCB. Regional Skin 

Temperature Response to Moderate Aerobic Exercise Measured by Infrared 

Thermography. Asian J Sports Med. 2016 March; 7(1): e29243. 

26. Shibasaki M, Wilson TE, Crandall GC. Neural control and mechanisms of eccrine 

sweating during heat stress and exercise. J Appl Physiol. 2006 May; 100(5): 1692- 

701. 

27. Neves EB, Reis VM. Fundamentos Da Termografia Para O Acompanhamento Do 

Treinamento Desportivo. Revista Uniandrade 2014; 15(2): 79-86. 

28. Sanchis-Sánchez E, Vergara-Hernández C, Cibrián RM, Salvador R, Sanchis E, 

Codoñer-Franch P. Infrared Thermal Imaging in the Diagnosis of Musculoskeletal 

Injuries: A Systematic Review and Meta-Analysis. AJR:203, October 2014;875. 

29. Hildebrandt, C., Zeilberger, K., Ring, E.F.J., Raschner, C., 2012. The application 

of medical Infrared Thermography in sports medicine, in: Zaslav, K.R. (Ed.), An 

International Perspective on Topics in Sports Medicine and Sports Injury. InTech, 

p. 534. 

30. Bandeira F, Neves EB, Moura MAM, Nohama P. A Termografia No Apoio Ao 

Diagnóstico De Lesão Muscular No Esporte. Annals of Biomedical Engineering, 

Vol. 38, No. 1, January 2010 ( 2009) pp. 158–163. 

31. Fernández-Cuevas I, Marins JCB, Lastras JA, Carmona PMG, Cano SP, García- 

Concepción MA, et al. Classification of factors influencing the use of infrared 

thermography in humans: A review. Infrared Physics & Technology 71, 2015; 28– 

55. 

32. Costello, J.T., Culligan, K., Selfe, J., Donnelly, A.E., 2012a. Muscle, skin and 

core temperature after −110 ºC cold air and 8 ºC water treatment. PloS One 7, 

e48190. 



33. Sun ZJ, Zhu L, Liang ML, Xu T, Lang JH. Comparison of outcomes between 

postpartum and non-postpartum women with stress urinary incontinence treated 

with conservative therapy: A prospective cohort study. Neurourology and 

Urodynamics. 2017;1–8. 

34. Vermandel A, De Wachter S, Beyltjens T, D’Hondt D, Jacquemyn Y, Wyndaele 

JJ. Pelvic floor awareness and the positive effect of verbal instructions in 958 

women early postdelivery. International Urogynecology Journal, 2014;26(2), 

223–228. 

35. Lei T, Wang Y, Fan Y, Zhao J. Vector morphological operators in HSV color 

space. Science China Information Sciences, 2012;56(1), 1–12. 

36. Yalcin I, Bump RC. Validation of two global impression questionnaires for 

incontinence. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(1): 98-101. 

37.  Bø K, Sherburn M. Evaluation of female pelvic-floor muscle function and 

strength. Phys Ther. 2005; Mar;85(3):269-82. 

38. Hall B, Woodward S. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence 

postpartum. Br J Nurs. 2015; Jun 11-24;24(11):576-9. 

39. Colla C, Paiva LL, Ferla L, Trento MJB, Vargas IMP, Santos BA, et al. Pelvic 

floor dysfunction in the immediate puerperium , and 1 month and 3 months after 

vaginal or cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet. 2018; Oct;143(1):94-100. 

40. Gyhagen M, Bullarbo M, Nielsen T, Milsom I. The prevalence of urinary 

incontinence 20 years after childbirth: a national cohort study in singleton 

primiparae after vaginal or caesarean delivery. BJOG. 2013;120:144 –151. 

41. Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø, Salvesen K. Pelvic organ prolapse and 

incontinence 15 –23 years after first delivery: a cross -sectional study. BJOG. 

2015;122:964 –971. 

42. Woodley SJ, Boyle R, Cody JD, Mørkved S, Hay-Smith EJC. Pelvic floor muscle 

training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in 

antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 

22;12:CD007471. 

43. Soave I, Scarani S, Mallozzi M, Nobili F, Marci R, Caserta D. Pelvic floor muscle 

training for prevention and treatment of urinary incontinence during pregnancy 

and after childbirth and its effect on urinary system and supportive structures 

assessed by objective measurement techniques. Arch Gynecol Obstet. 2019 Jan 

16. 

44. DeLancey JOL, Low LK, Miller JM, Patel DA, Tumbarello JA. Graphic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%B8%20K%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=15733051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherburn%20M%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=15733051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15733051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hall%20B%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=26067791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodward%20S%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=26067791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26067791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29876920


integration of causal factors of pelvic floor disorders: an integrated life span 

model. Am J Obstet Gynecol 2008;199(6). 

45. Dolan LM, Hilton P. Obstetric risk factors and pelvic floor dysfunction 20 years 

after first delivery. Int Urogynecol J. 2010;21:535 –544. 

46. Gyhagen M, Bullarbo M, Nielsen T, Milsom I. The prevalence of urinary 

incontinence 20 years after childbirth: a national cohort study in singleton 

primiparae after vaginal or caesarean delivery. BJOG. 2013;120:144 –151. 

47. Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø, Salvesen K. Pelvic organ prolapse and 

incontinence 15 –23 years after first delivery: a cross -sectional study. BJOG. 

2015;122:964 –971. 

48. Bartuzi, P., Roman-Liu, D., & Wiśniewski, T. The Influence of Fatigue on Muscle 

Temperature. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 

2012;18(2), 233–243. 

49. Hadzic, V., Sirok, B., Malnersic, A., Coh, M. Can infrared thermography be used 

to monitor fatigue during exercise? A case study. Journal of Sport and Health 

Science. 2015; 1-4. 

50. Theofilidis G, Bogdanis GC, Koutedakis Y, Karatzaferi C. Exercício de 

Monitoramento - Fadiga Muscular e Adaptações induzidas: Compreendendo 

Índices e Biomarcadores Populares ou Emergentes. Esportes (Basiléia). 2018 Nov 

26; 6 (4). pii: E153. 

51. Rett MT, Simões JÁ, Herrmann V, Marques AA; Morais SS. Existe diferença na 

contratilidade da musculatura do assoalho pélvico feminino em diversas posições? 

Rev. Bras. Ginecol. Obstet. vol.27 no.1 Rio de Janeiro Jan. 2005. 

52. Ring, E. F. J., & Ammer, K. Infrared thermal imaging in medicine. Physiological 

Measurement, 2012;33(3), R33–R46. 

53. Heller E. Psicologia das Cores. 1a ed. Brasil: Editorial Gustavo Gili SL, 2012. 

 

54. Formenti D, Ludwig N, Trecroci A, Gargano M, Michielon G, Caumo A, et al. 

Dynamics of thermographic skin temperature response during squat exercise at 

two different speeds. J Therm Biol. 2016 jul; 59: 58-63. 

55. Rodríguez-Sanz D, Losa-Iglesias ME, López-López D, Calvo-Lobo C, Palomo- 

López P, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R. Infrared thermography applied to lower 

limb muscles in elite soccer players with functional ankle equinus and non- 

equinus condition. PeerJ. 2017 May 25;5:e3388. 

56. Moreira ELH, Arruda PB. Muscle strength of the pelvic floor among young and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Theofilidis%20G%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=30486243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bogdanis%20GC%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=30486243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutedakis%20Y%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=30486243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karatzaferi%20C%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=30486243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30486243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ludwig%20N%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27264889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trecroci%20A%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27264889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gargano%20M%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27264889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27264889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-Sanz%20D%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Losa-Iglesias%20ME%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-L%C3%B3pez%20D%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calvo-Lobo%20C%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palomo-L%C3%B3pez%20P%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palomo-L%C3%B3pez%20P%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palomo-L%C3%B3pez%20P%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Becerro-de-Bengoa-Vallejo%20R%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=28560116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28560116


climateric continent women. Semina: Ciências Biológicas da Saúde , Londrina, 

2010;v. 31, n. 1, p. 53-61. 

57. Weigert, M., Nitzsche, N., Kunert, F., Lösch, C., & Schulz, H. (2018). The 

influence of body composition on exercise-associated skin temperature changes 

after resistance training. Journal of Thermal Biology, 75, 112–119. 

58. Priego Quesada, J. I., Carpes, F. P., Bini, R. R., Salvador Palmer, R., Pérez- 

Soriano, P., & Cibrián Ortiz de Anda, R. M. (2015). Relationship between skin 

temperature and muscle activation during incremental cycle exercise. Journal of 

Thermal Biology, 48, 28–35. 

59. Neves EB, Moreira TR, Lemos RJCA, Vilaça-Alves J, Reis VM, The Thermal 

Response of Biceps Brachii to Strength Training. Gazzetta Medica Italiana 

Archivio per le Scienze Mediche, 2015;vol. 174. 

60. Saboia DM, Bezerra KC, Vasconcelos Neto JA, Bezerra LRPS, Oriá MOB, 

Vasconcelos CTM. Efi cácia das intervenções realizadas no pós-parto para 

prevenir incontinência urinária: revisão sistemática. Rev Bras Enferm [Internet]. 

2018;71(suppl 3):1544-52. 

61. Neels H, De Wachter S, Wyndaele JJ, Wyndaele M, Vermandel A. Does pelvic 

floor muscle contraction early after delivery cause perineal pain in postpartum 

women? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; Jan;208:1-5. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neels%20H%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27875777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Wachter%20S%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27875777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wyndaele%20JJ%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27875777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wyndaele%20M%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27875777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vermandel%20A%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=27875777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27875777


1/3 

APÊNDICE I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 
Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Utilização da Termografia como 
Recurso Avaliativo da Região de Assoalho Pélvico”, que tem como pesquisador responsável a 

Profª Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi. 

Esta pesquisa pretende avaliar a temperatura da região do assoalho pélvico (períneo) 
através da termografia infravermelha de superfície após aplicação de 1 dia de um protocolo de 

treinamento para essa musculatura. A termografia é um equipamento que mede a temperatura da 

região através de uma luz infravermelha. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é avaliar a musculatura após a prática de 

exercícios no pós-parto (puerpério) imediato. Também estaremos propondo uma nova ferramenta 
de avaliação da musculatura do períneo, para a prática clínica e pesquisas científicas, por ser um 

equipamento não invasivo, sem contato e portátil. Esse equipamento já é utilizado em outros 

grupos de músculos. 

Caso você decida participar, você passará por uma avaliação geral, que serão recolhidas 

informações pessoais como nome, endereço, telefone, estado civil, escolaridade, renda, doenças 
pré-existentes, histórico ginecológico e obstétrico, hábitos de vida e uso de medicação. Também 

será realizada uma avaliação do períneo através de uma escala de observação visual e exame 

termográfico. A avaliação total ocorrerá em torno de 30 minutos. Em seguida você fará alguns 
exercícios para musculatura de períneo e por fim repetirá o exame da termografia. No total, serão 

gastos 50 minutos. 

Durante a avaliação do períneo, você ficará em posição ginecológica para todos os 

exames. Inicialmente, o avaliador recomendará que contraia os músculos usando a frase: “prenda 
a vontade de fazer xixi”. Aprendido a realizar a contração, o fisioterapeuta orientará a contrair de 

forma rápida a musculatura em três séries de 10 repetições e de forma lenta duas séries de oito 

contrações sustentando por 4 a 6 segundos. 

Para realização do exame termográfico da região da MAP através de uma câmera Flir® 

para medir a temperatura da região. Esse equipamento faz um registro da região na coloração 
avermelhada, amarelada e esverdeada, não sendo possível identificar precisamente estruturas 

anatômicas. O registro será realizado durante o repouso. Esses registros serão analisados no 

software de computador por um único profissional. 

Para realização do exame termográfico da região da MAP através de uma câmera Flir® 

para medir a temperatura da região. Esse equipamento faz um registro da região na coloração 

 
  (rubrica do Participante/Responsável legal)  (rubrica do Pesquisador 
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avermelhada, amarelada e esverdeada, não sendo possível identificar precisamente estruturas 

anatômicas. O registro será realizado durante o repouso. Esses registros serão analisados no 

software de computador por um único profissional. 

Durante a realização do estudo, você poderá se sentir envergonhada por algum 

questionamento ou pelo exame físico. Isso será minimizado através da explicação do 

funcionamento da região do períneo e importância da necessidade de avaliação dessa região como 

forma de detecção precoce das disfunções do períneo. Além disso, os exames serão realizados por 

profissionais especializados nessa área. Também pode haver o risco mínimo de dor/ desconforto 

na região do períneo pela realização dos exercícios. Para minimizar isso, será orientado a colocar 

compressa fria na região por 20 minutos. 

Em caso de algum problema que você possa ter em decorrência desta pesquisa, você terá 

direito ao tratamento necessário, caso solicitado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar dúvidas ligando para Maria Thereza 

Albuquerque Barbosa Cabral Micussi, contato: (84) 99986-5469, email: 

maria.thereza.micussi@gmail.com 

Você tem direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro no departamento de Fisioterapia, e por um período de 5 anos. 

Se você ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação nessa 

pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, 

previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece 

proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos 

telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo 

formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir pessoalmente à 

sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi. 

 

 

 

  (rubrica do Participante/Responsável legal)  (rubrica do Pesquisador) 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Utilização 
da Termografia como Recurso Avaliativo da Região de Assoalho Pélvico”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 

que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Natal  /  /  . 
 

 

 

 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 
Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Utilização da Termografia como Recurso 

Avaliativo da Região de Assoalho Pélvico”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 
identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
 

Natal  /  /   
 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (rubrica do Participante/Responsável legal)  (rubrica do Pesquisador) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Impressão 

datiloscópica do 

participante 



APÊNDICE II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

 
Eu,  , AUTORIZO a 

Prof(a) Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi, coordenador(a) da 

pesquisa intitulada: “Avaliação Termográfica dos Músculos do Assoalho Pélvico em 

Puérperas” a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto com o fim 

específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em 

outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os 

fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma 

de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

O pesquisador responsável Prof(a) Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa 

Cabral Micussi, assegurou-me que os dados serão armazenados em disco rígido de um 

computador, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas. 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 
Natal  /  /  . 

 

 

 
 

Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 



APÊNDICE III 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 
DATA DE ADMISSÃO: HORA DE ADMISSÃO: LEITO: 

 
NOME:    IDADE:    

ENDEREÇO:   CIDADE/UF:     

NOME DA MÃE:  DATA DE NASCIMENTO:   /  /    

HISTÓRIA CLÍNICA E OBSTÉTRICA 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES ANTECEDENTES PESSOAIS ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS DADOS GESTACIONAIS 
 

  DIABETES 
  HIPERTENSÃO 
  CARDIOPATIA 

  OBESIDADE 
  INFECÇÕES 
  GEMELARIDADE 
  TROMBOFILIAS 

  MAL FORMAÇÕES 
  OUTRAS:    

 
  DIABETES  HIPERTENSÃO 
  TROMBOFILIAS 
  INFECÇÕES  IST’S (DST’S) 

  SEDENTARISMO 
  ETILISMO  TABAGISMO 
  GEMELARIDADE 
  MAL FORMAÇÕES 

  CARDIOPATIA 
  SOBREPESO  OBESIDADE 
  ALERGIAS 
  CIRURGIAS PRÉVIAS 
  ITU NA GESTAÇÃO 
  DROGAS ILÍCITAS 
  GANHO DE PESO NA GESTAÇÃO 

  Kg 

 

GESTA:   

PARA:    

  NORMAL   CESÁREA    
  FÓRCEPS  
Nº PRÉ-TERMOS: 
INTERVALO INTERPARTAL:     
ANO DO ÚLT. PARTO:    
ABORTO:    
Nº CURETAGENS: 
Nº NATIVIVOS: 
Nº NATIMORTOS: 
RN PESO > 4.000g: 

 

DUM:   /  /   _ 

IG:  SEM   DIAS 

IG USG:  SEM  _ DIAS 

 

PRÉ-NATAL 
 

  SIM  NÃO 

QUANTAS CONSULTAS:     

PARTICIPAÇÃO EM GRUPO 

DE GESTANTES:  SIM  NÃO 

 

PERÍODO DO PRÉ-PARTO 
 

AVALIAÇÃO MATERNA NO PRÉ-PARTO CONDUTA NO PRÉ-PARTO 
 

ALTURA UT:  cm  DINÂMICA UT:  /   / 10’ 
DILATAÇÃO DE COLO UT:  cm FASE ATIVA:    SIM   NÃO 

 
BOLSA DAS ÁGUAS:  HORA DERUPTURA:    
  ÍNTEGRA  RÔTA  AMNIOTOMIA 

 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS:  OCITOCINA 
  MISOPROSTOL  ESCOPOLAMINA  METOCLOPRAMIDA 

 

ATITUDE:  COLABORATIVA 
  POUCO COLABORATIVA  NÃO COLABORATIVA 

 

  AVALIAÇÃO  MOBILIZAÇÃO PÉLVICA EM BIPEDESTAÇÃO 
  BANHO TERAPÊUTICO  MOBILIZAÇÃO PÉLVICA NA BOLA SUÍÇA 

  MASSAGEM  MOBILIZAÇÃO PÉLVICA EM CAVALINHO 

  DEAMBULAÇÃO 
  AGACHAMENTO 

  EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO 
  EXERCÍCIO ATIVO 
  BANQUETA 
  ORIENTAÇÕES:   
  OUTROS:   

 

PERÍODO DO PARTO:  DATA DO PARTO:  /  /  HORA DO PARTO:   

 
AVALIAÇÃO MATERNA NO PARTO CONDUTA NO PARTO 

 

ATITUDE:  EFETIVA  CO-EFETIVA  NÃO EFETIVA 
 

  AVALIAÇÃO 
 

  ORIENTAÇÕES:   

EVOLUÇÃO PARA PARTO NORMAL:  SIM  NÃO 
  BANQUETA 
  MASSAGEM 

   
   

INDICAÇÃO DA CESÁREA:     AGACHAMENTO    

ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA NO PARTO:  SIM  NÃO 
  EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO 
  POSICIONAMENTO 

 

DURAÇÃO DO PERÍODO EXPULSIVO EM MINUTOS:      

AVALIAÇÃO MATERNO-INFANTIL NO PÓS-PARTO IMEDIATO 
EPISIOTOMIA:  SIM  NÃO 
LACERAÇÃO DO TRAJETO:  SIM  NÃO GRAU:   

DADOS DO RN: 
PESO:  g 

 

APGAR:  /    

FÓRCEPS:  SIM  NÃO ESTATURA:  cm  

 PERÍMETRO CEFÁLICO:  cm 

OBSERVAÇÕES: 



AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA EM MUSCULATURA DE ASSOALHO PÉLVICO NA FUNÇÃO 

SEXUAL EM MULHERES NO PUERPÉRIO DE PARTO VAGINAL E CESARIANA 

ANEXO I 

 
PGI - I 

 
 

NOME:  

MÃE:  

 
 
 
 
 
 

Patient Global Impression of Improvement - MODIFICADO 

 

 
Verifique o número que melhor descreve como o seu trato urinário está agora, quando 

comparado a antes do seu parto (vaginal ou cesariana). 
 
 
 
 
 

1 Muito melhor 

2 Melhor 

3 Um pouco melhor 

4 Nenhuma mudança 

5 Um pouco pior 

6 Pior 

7 Muito pior 
 


