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Introdução: A transexualidade é uma circunstância em que o indivíduo apresenta uma discordância entre sua identidade 

de gênero e sua morfologia anatômica do nascimento. Com o propósito de adequar seu corpo ao seu gênero, algumas 

mulheres transexuais buscam a cirurgia de transgenitalização, no entanto não se sabe quais as repercussões da 

mesma no assoalho pélvico (AP). Objetivo: Relatar o efeito da intervenção fisioterapêutica na função do assoalho 

pélvico em pacientes submetidas à cirurgia de redesignação de sexo. Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFPE com CAAE 73426317.4.0000.5208, realizado no Laboratório de Saúde da Mulher e 

Assoalho Pélvico (Lafisma) do Departamento de Fisioterapia da UFPE, e as pacientes, provenientes do Hospital das 

Clínicas de Pernambuco (HC-UFPE). Foram coletados dados sócio-demográficos e o Impacto da Incontinência Urinária 

(IU) na Qualidade de Vida através do questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short 

Form (ICIQ-SF). Além disso, foi realizada uma avaliação da função do AP através do esquema PERFECT. As pacientes 

foram submetidas a 10 sessões de fisioterapia, duas vezes por semana. O tratamento consistiu em massagem perineal, 

eletroestimulação transcutânea do nervo tibial posterior, cinesioterapia, biofeedback pressórico e orientações, 

dependendo da queixa referida. Resultados: A paciente (1) apresentava IU de urgência (ICIQ-SF com escore 6) e 

desconforto durante a relação vaginal. Ao final do tratamento, os sintomas urinários cessaram e a paciente referiu 

melhora do desconforto. A voluntária (2) queixava-se de IU de esforço (ICIQ-SF com escore 7) e dispareunia (EVA 7), 

além da presença de pontos de tensão e baixa consciência da musculatura do AP. Após as 10 sessões, a paciente 

apresentou melhora dos sintomas da IU (ICIQ-SF com escore 5) e da dispareunia (EVA 4). Já a voluntária (3) relatava 

estreitamento da neovagina e diminuição da sensibilidade clitoriana. Após a fisioterapia, a paciente passou a ter relação 

via vaginal sem desconforto e com melhora da sensibilidade. Todas as voluntárias apresentaram melhora da força dos 

músculos do AP de acordo com o esquema PERFECT.

Conclusão: A cirurgia de readequação sexual promove alteração anatômica devido à desinserção da musculatura 

superficial do AP, podendo comprometer sua funcionalidade. Neste estudo, a fisioterapia promoveu melhora em relação 



aos sintomas urinários, dispareunia, função sexual, conscientização perineal e força do AP. É necessário que haja 

estudos sobre os efeitos da fisioterapia nesta população, para que a mesma possa ser assistida e acompanhada 

durante este processo, reduzindo suas possíveis complicações.


