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Introdução: A sobrecarga na musculatura do assoalho pélvico (MAP) durante a gestação e as mudanças hormonais e 

anatômicas desse período podem levar à diminuição da função muscular, predispondo disfunções como a incontinência 

urinária e prolapso dos órgãos pélvicos. O treinamento da MAP (TMAP) durante a gestação pode diminuir a ocorrência 

destas disfunções no puerpério. Objetivo: avaliar se o TMAP durante a gestação melhora a função muscular do 

assoalho pélvico. Método: Quarenta e seis gestantes foram avaliadas por meio de anamnese, palpação vaginal e 

manometria, na 18ª e 36ª semana gestacional. A palpação vaginal foi realizada por meio do esquema PERFECT e para 

a manometria (Peritron Cardio Design Pty Ltd, Oakleigh, Victoria, Austrália) foi considerado a média de 3 contrações 

voluntárias máximas da MAP (CVM). As participantes foram alocadas em grupo treinamento (GT n=23) e grupo controle 

(GC n=23). O GT realizou um treinamento da MAP semanalmente no laboratório e diariamente em casa até a 36ª 

semana gestacional: 8 a 12 contrações de 6 a 8 segundos de sustentação da contração + 3 a 4 contrações rápidas ao 

final de cada contração, com 6 segundos de repouso entre cada contração. As contrações foram relizadas nas posições 

decúbito lateral esquerdo, sentada, em pé e em quatro apoios. Foi realizado a Anova Two way para análise dos dados, 

no programa Statistica. Foi adotado um nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética local 

com o parecer número 1.147.092. Resultados: Os grupos são homogêneos em relação às variáveis antropométricas e 

obstétricas. Houve melhora da endurance (E) da MAP no GT após o treinamento (p=0,01). Não houve diferença 

estatística entre os grupos e entre as avaliações em relação às variáveis P (p=0,83), R (p=0,60), F (p=0,80) e CVM 

(p=0,20) Conclusão: O TMAP promoveu melhora da resistência dessa musculatura em gestantes. A resistência 

muscular é essencial para manutenção da continência e sustentação dos órgãos pélvicos. 
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