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Introdução: A histerectomia consiste na retirada do útero, sendo um procedimento cirúrgico muito utilizado na práti-
ca clínica ginecológica. Acredita-se que essa intervenção seja um fator de risco para o desenvolvimento de fraqueza 
dos músculos do assoalho pélvico (MAP). Objetivos: Verificar a função dos MAP em mulheres submetidas à histe-
rectomia. Método: Trata-se de um estudo de corte transversal realizado em mulheres com idade entre 25 e 80 anos, 
submetidas à histerectomia entre abril e dezembro de 2013, no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 
(HUCAM), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). As voluntárias responderam um questionário de dados 
sóciodemográficos e clínicos. Em seguida, foram submetidas à avaliação fisioterapêutica funcional dos MAP, por meio 
da inspeção e palpação. Durante a inspeção, verificou-se a contração reflexa dos MAP durante a tosse. Pela palpação, 
pode-se detectar presença de reflexos clitoriano e anal, tônus muscular, utilização da musculatura acessória durante 
a contração dos MAP e função dos MAP, feita por meio da escala PERFECT. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFES, sob parecer nº 628.931/14. Os dados foram analisa-
dos pelo programa SPSS versão 2.0 e expressos em frequências absolutas e relativas, e médias e medianas e seus 
valores de variância. Realizou-se regressão linear para avaliar fatores associados a função dos MAP. Adotou-se nível 
de significância de 5%. Resultados: Foram convidadas a participar do estudo 99 mulheres, no entanto 70 com-
pareceram a avaliação. A mediana de idade das histerectomizadas foi de 48 (39-74) anos e do IMC foi de 27,77Kg/
m2 (sobrepeso). A maioria realizou histerectomia total (90%), por via vaginal (53,6%), por diagnóstico de miomatose 
uterina (82,4%) e apresentava de 15 a 19 meses de pós-operatório. Na inspeção, a maioria (71,4%) não apresentou 
contração reflexa durante a tosse. Na palpação, a maioria apresentou reflexos anal (84,3%) e clitoriano (97,14%), 
não apresentou alteração no tônus muscular (60%) e realizou apnéia e contração de músculos acessórios (40-59%) 
durante a contração dos MAP. A avaliação da função dos MAP no parâmetro força (power) mostrou que 12,85% não 
esboçou contração e 7,1% realizou contração máxima (grau 5). A média de tempo de sustentação foi de 0,97±1,29seg-
undos (endurance) e de repetição das contrações de 0,54±1,29vezes (repetition). A maioria (84,3%) realizou nenhuma 
ou mínima contração rápida (fast). Não foi observada associação entre a função dos MAP e as variáveis estudadas. 
Conclusão: As mu-lheres histerectomizadas apresentaram uma função insatisfatória dos MAP. 

Descritores: histerectomia; diafragma da pelve; músculos.
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