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INTRODUÇÃO: A eletromiografia (EMG) de superfície é um exame utilizado por fisioterapeutas para examinar as 

funções musculares do assoalho pélvico e tratar mulheres com disfunções do assoalho pélvico (DAP). Por meio do sinal 

elétrico, a EMG detecta a atividade neuromuscular dos músculos do assoalho pélvico (MAP) durante o repouso e a 

contração muscular. Apesar dos resultados do exame sofrerem forte influência do protocolo utilizado, parece não haver 

uma padronização para tal. OBJETIVO: Levantar os protocolos utilizados no exame de EMG dos MAP em mulheres 

com e sem DAP. MÉTODOS: Revisão sistemática da literatura de acordo com o PRISMA. Realizada busca no Pubmed, 

utilizando estratégia definida em conjunto com bibliotecário: "Neuromuscular Junction" [Title/Abstract] OR 

"Neuromuscular Monitoring" [Title/Abstract] OR "Electromyography"[Title/Abstract]) AND ("PelvicFloor"[Title/Abstract] OR 

"PelvicFloorDisorders"[Title/Abstract]; aplicou-se os filtros: humanos e línguas (inglês, espanhol e português). Dois 

pesquisadores independentes realizaram a seleção dos artigos por título/resumo, leitura na integra e a extração dos 

dados; discordâncias resolvidas com um terceiro pesquisador. Foram incluídos estudos que avaliassem os MAP de 

mulheres adultas por meio de EMG; excluídos estudos que não apresentassem os dados da EMG nos resultados ou 

que incluíssem mulheres com disfunções neurológicas. Foram extraídos dados sobre: posicionamento da voluntária; 

marca dos eletromiógrafos; tipos de eletrodos; e parâmetros de avaliação. RESULTADOS: Foram identificados 303 

estudos e selecionados 72 para análise na íntegra, envolvendo 4817 mulheres com idade e paridade média de 

38,92(DP:14,55) anos e 0,68(DP:1,09) filhos. Dentre os estudos, 48,61%(35) utilizaram a posição supina, desses 

25,0%(18) com membros inferiores fletidos, 6,94%(5) em litotomia, 8,33%(6) em outras posições; e 43,05% (31) não 

especificaram a posição. Foram encontrados 15 tipos de eletromiógrafos diferentes, 19,44%(14) utilizaram o System do 

Brasil, 8,33%(6) o Femiscan, 30,55%(22) outros diversos; e 41,67%(30) não especificaram o tipo de eletromiógrafo. Os 

eletrodos utilizados foram: Eletrodo endovaginal 72,22%(52), perineal externo 2,78%(2), agulhas concêntricas 6,94%(5), 

eletrodo anal 2,78%(2), outros 6,94(5), não especificado: 8,33% (6). O parâmetro de avaliação mais utilizado foi realizar 

3 contrações máximas(CVM) com repouso entre elas (30,56%; DP=22); 12,5%(9) solicitaram realizar repouso inicial, 



seguido de uma CVM, uma contração sustentada e repouso final; outros 25%( 18); 31,94%(23) dos estudos não 

especificaram os parâmetros de avaliação. CONCLUSÃO: Existe grande variedade de protocolos de exame 

eletromiográfico dos MAP, e a maioria dos estudos não especifica os parâmetros de avaliação, dificultando o 

agrupamento de dados e reprodução dos estudos. DESCRITORES: Eletromiografia; Assoalho pélvico; Monitoração 

neuromuscular.


