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NOTA: Este é um livro informativo sobre técnicas passivas para a reabilitação perineal. Sua 
leitura não substitui a formação no curso Reabilitação Perineal Passiva para os fisioterapeutas 
que querem ser reconhecidos por utilizar esse método.  
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AUTORA 

Laira Ramos 

Desde o começo da faculdade interessei-me pela uroginecologia, cujos estágios 

frequentei o máximo possível. Tive muita influência e ajuda de meu pai e de minha 

irmã que também são profissionais nessa área. Após minha graduação, comecei a fazer 

formações nessa, área na qual me dedico com exclusividade até hoje. Procuro estar 

sempre atualizada para oferecer os melhores tratamentos aos meus pacientes, motivo 

esse que me levou a desenvolver o protocolo Reabilitação Perineal Ativa e, 

posteriormente, o Reabilitação Perineal Passava. A reabilitação perineal ainda é um 

tratamento pouco conhecido, por isso realizo palestras para profissionais da área da 

saúde e para leigos, com a finalidade de divulgar esses tratamentos, deixando-os mais 

acessíveis. 

• Idealizadora e proprietária do PERÍNEO 

• Idealizadora do protocolo Reabilitação Perineal Ativa 

• Idealizadora e formadora dos cursos Reabilitação Perineal Ativa  

• Idealizadora do protocolo Reabilitação Perineal Passiva 

• Idealizadora e formadora dos cursos Reabilitação Perineal Passiva  

• Doutoranda em Ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo 

• Mestre em Ciências da Fisioterapia na Faculdade de Motricidade 

Humana, Portugal 

• Formação em fisioterapia uroginecológica no Brasil e na França 

• Equivalência em fisioterapia pela Escola Superior de Tecnologias da 

Saúde de Lisboa, Portugal 

• Licenciada em fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, Brasil  
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 INTRODUÇÃO 

A reabilitação perineal é um tratamento complexo que, com certeza, não deve 

ser feito utilizando apenas uma técnica. Embora seja possível ter excelentes resultados 

com o protocolo Reabilitação Perineal Ativa, ele não é suficiente para tratar todos os 

aspectos dessa reabilitação neuromuscular.  

Nesse sentido surgiu a necessidade de desenvolver um programa com técnicas 

passivas que também são utilizadas no tratamento. Estas técnicas são aquelas em que 

os exercícios são aplicados pelo fisioterapeuta, sem participação ativa do paciente.  

Nesse módulo discutiremos: 

• as técnicas de alongamento passivo, que podem ser feitas com a 

massagem perineal ou com o uso de equipamentos como o epi-no ou o 

exercitador  

• a massagem cicatricial, incluindo a desssensililização de cicatrizes 

• o uso de órteses, como os pessários 

• correntes inibitórias, para a bexiga hiperativa e para analgesia 

• mobilização pélvica 

• bomba de vácuo 

Não vamos parar por aqui, outros cursos serão lançados para que possamos 

abordar os mais variados aspectos da reabilitação perineal, os próximos serão: 

• Reabilitação Perineal Miofascial (que terá mais enfoque nos aspectos 

miofasciais) 

• Reabilitação Perineal Cutânea (com grande enfoque nos aspectos 

cicatriciais)  

• Reabilitação Perineal por Imagem (mostrando como podemos usar a 

ultrassonografia na avaliação e nos tratamentos) 
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 ALONGAMENTO PASSIVO 

O alongamenteo muscular vem da capacidade de a fibra muscular se deformar 

em consequência de uma força externa e retornar ao seu tamanho inicial ao fim dessa 

força. O músuco começa a ter aumento no seu alongamento com 2 a 3 semanas de 

treino e são necessário apenas 4 dias sem exercício para ter perdas em sua 

flexibilidade. 

Não há contra-indicação para o alongamento dos músculos do pavimento 

pélvico na grávida, essa técnica pode fazer logo no segundo semestre da gestação e 

deve ser interrompido se houver indicação do obstetra. 

2.1 Massagem perineal 

A massagem perineal é uma técnica para o alongamento dos músculos do 

pavimento pélvico, o termo massagem não é o mais adequado visto que nessa técnica 

não iremos massagear estes músculos e sim alongá-los para ganhar maior amplitude 

de movimento. 

São colocados os dedos médio e indicador na vagina da paciente, como no 

toque bidigital, alongando o períneo no sentido de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9h, essa pressão 

deve ser mantida por 15 a 30 sentidos em cada direção. 

Ela pode ser utilizada nos casos em que temos como objetivo o alongamento 

muscular, sendo sua principal indicação nas algias pélvicas e na preparação para o 

parto normal. 
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2.2 Epi-no / Exercitador 

Estes são instrumentos desenvolvidos para um alongamento mais homogêneo 

dos músculos do pavimento pélvico. Tem a vantagem de fazer um alongamento mais 

efetivo e a desvantagem de o fisioterapeuta não sentir a resistência muscular, 

podendo assim, quando não treinado, causar uma lesão muscular. Este trabalho deve 

ser feito sempre depois da massagem perineal para o que a paciente saiba qual a 

pressão que ela deve sentir. 

Para que o fisioterapeuta saiba qual o tamanho que o instrumento está sendo 

inflado na vagina da paciente ele deve, previamente, medir a circunferência do balão 

de acordo com cada apertão que ele infla o balão. Exemplo: 

1. 13.5 cm de circunferencia 
2. 14.5 cm de circunferencia 
3. 15.5 cm de circunferencia 
4. 17 cm de circunferencia 
5. 18 cm de circunferencia 
6. 19 cm de circunferencia 
7. 20 cm de circunferencia 
8. 21 cm de circunferencia 
9. 22 cm de circunferencia 

10. 23 cm de circ. 
11. 23.5 cm de circ. 
12. 24 cm de circ. 
13. 24.5 cm de circ. 
14. 25 cm de circ. 
15. 25.5 cm de circ. 
16. 26 cm de circ. 
17. 26.5 cm de circ. 
18. 27 cm de circ. 

19. 27.5 cm de circ. 
20. 28 cm de circ. 
21. 28.5 cm de circ. 
22. 29 cm de circ. 
23. 29.25 cm de circ. 
24. 29.5 cm de circ. 
25. 29.75 cm de circ. 
26. 30 cm de circ. 

O balão dever ser introduzido desinflado no canal vaginal, na técnica do RPP 

este balão é introduzido totalmente no canal vaginal, ficando o círculo rígido em 

direção da sínfise púbica. Atenção que esta técnica não pode ser feita por 

profissionais sem treinamento pois, se feito de uma maneira errada, pode levar a 

sérias lesões musculares e até laceração. 

O fisioterapeuta deve inflar o balão até a paciente sentir a mesma sensação de 

pressão que ela sente com a massagem perineal, sempre contanto quantas vezes está 

inflando para ter o controle do tamanho que o balão está na vagina da paciente. 

Quando a paciente sentir a pressão de alongamento muscular o fisioterapeuta 

espera cerca de 30 a 60 segundos para inflar mais uma vez, e assim sucessivamente. 
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Em cada sessão ele deve tentar inflar mais um pouco o balão, sempre respeitando a 

evolução da paciente. 

No caso de algias pélvicas o balão deve ser desinflado e tirado, no caso da 

preparação para o parto normal ele deve ser tirado inflado, fazendo o treino de 

expulsão. Muita atenção que esse exercício pode causar a mesma laceração que o 

parto causa e não pode ser feito por um profissional que não tem treinamento. 

Algumas vezes pode acontecer durante a sessão alguma lesão de mucosa, esta 

lesão deve ser informada ao obstetra e juntos devem tomar a decisão se é melhor 

interromper o tratamento com estes equipamentos até a cicatrização ou se o 

tratamento pode ser continuado. O grande risco é que esta pequena lesão infeccione e 

impossibilite o parto vaginal. 

Quando a paciente estiver bastante familiarizada com estes exercícios ela pode 

ser orientada a fazerem casa. 
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2.3 Dilatadores vaginais 

Os dilatadores vaginais são vendidos em Kits com, geralmente, 6 dilatadores 

cilíndricos com diferentes tamanhos e circunferências. Eles também são indicados para 

o alongamento dos músculos do períneo. 

São muito utilizados no tratamento do vaginismo, mas também podem ser 

úteis nas dispareunias e na atresia vaginal. 

O dilatador deve ser feito depois do treino de relaxamento muscular. O 

fisioterapeuta deve introduzir o menor dilatador na vagina da paciente e, 

progressivamente, deve evoluir para os maiores.  

Recomenda-se que a paciente faça este exercício em casa. 
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 MASSAGEM CICATRICIAL 

As cicatrizes, sejam da cesariana, da episiotomia ou da laceração, podem ser 

muito dolorosas, principalmente quando formam aderência ou fibrose. A massagem 

cicatricial faz a mobilizaçaõ de tecido superficial e profundo com a finalidade de fazer a 

liberação dessas aderências. 

Ela pode ser feita com as pontas dos dedos, com movimentos lentos e 

profundos, circulares ou longitudinais à cicatiz. É preciso que o fisioterapeuta sinta a 

mobilização do tecido. 

O fisioterapeuta pode utilizar instrumentos com superfícies irregulares e 

variadas para fazer a dessensibilização dessa cicatriz. 

A paciente deve ser orientada a fazer os exercícios em casa. 

 

 

 



 

Direitos reservados ao autor, proibida a utilização sem prévia autorização. 
Venda proibida. Disponível somente em www.rpaeserie.com 

 

 ÓRTESES 

Segundo a Bireme, órteses são: “Aparelhos utilizados para suportar, alinhar, 

prevenir ou corrigir deformidades ou melhorar a função de partes móveis do corpo.” 

Nesse sentido podemos utilizar algumas órteses também na reabilitação perineal. 

4.1 Pessários 

Os pesários são utilizados para o tratamento conservador dos prolapsos dos 

órgãos pélvicos e incontinência urinária de esforço. Eles também podem ser indicados 

para a cerclagem do útero durante a gravidez mas esta é uma indicação de deve ser 

feita pelo obstetra. 

A indicação dos pessários pode ser feita em várias situações: 

• Pacientes que não querem eu não podem ser submetidas ao tratamento 

cirúrgico 

• Pacientes que esperam pelo tratamento cirúrgico 

• Pacientes que estão em tratamento conservador e querem melhorar a 

sensação de desconforto 

• Pacientes que estão sentindo melhora com o tratamento conservador, mas 

precisam de um suporte durante uma atividade física mais intensa 

É importante que a paciente entenda que a indicação do tamanho do pessário 

é feita na tentativa e erro, por isso que o profisional da saúde que vai indicá-lo precisa 

ter uma grande variedade de tamanhos em seu consultório para fazer a medição. 

Antes da indicaçãodo pessário é preciso verificar se há lesões na parede 

vaginal, caso haja estas lessões deverão ser tratadas primeiro. O pessário só é indicado 

para pacientes que tenham uma boa compreensão sobre o seu uso. É importante 

mantero contato com o ginecologista que segue a paciente e discutir este tratamento 

de maneira interdisciplinar. 
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O tamanho mais indicado é o maior pessário que a paciente consegue ficar de 

manira confortável. O pesário deve ser inserido com a paciente em posição 

ginecológica, com a bexiga cheia. Após sua colocação a paciente dever ficar em pé, 

agacha e levantar e ver se o pessário incomoda. Também deve ser feita uma manobra 

de valsalva para verificar se há perda de urina. 

Se a paciente se sentir confortável com o tamanho do pessário ela deve ir ao 

banheiro e esvasiar a bexiga. Se ela não conseguir urinar com o pessário ele deve ser 

trocado por um menor. Se ela conseguir urinar refaça o exame ginecológico e veja se 

ele permanece no mesmo lugar e se é possível passar um dedo entreo pessário e a 

parede vaginal. Em caso afirmativo este é o tamanho indicado. 

A paciente deve ser vista imediatamente se ela tiver dificuldade em urinar ou 

se relatar algum desconforto. Caso esteja tudo bem ela deve ser vista 24h após a 

colocação do pessário, no terceiro dia subsequente e 15 dias após. Sua reavaliação 

deve ser feita a cada 4 a 6 semanas.  

Sempre que rever a paciente faça uma nova avaliação vaginal para verificar se 

há lesões na parede vaginal, ela deve ser questionada sobre algua alteração na micção 

ou na defecação. Também é preciso verificar se o tamanho do pessário ainda é o mais 

adequado ou se é preciso fazer alguma alteração. Não assuma que o tamanho 

permanecerá sempre o mesmo. 

Quando a paciente estiver usando os pessários que não permitem a drenagem 

da secreção vaginal, como o modelo Cubo, elas devem ser instruídas a retirar o 

pessário diariamente para limpá-los. O modelo Gellhorn não é indicado para pacientes 

sexualmente ativas. 

 

Kit de avaliação 
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Figuras retiradas de 
http://www.coopersurgical.com/ 



 

Direitos reservados ao autor, proibida a utilização sem prévia autorização. 
Venda proibida. Disponível somente em www.rpaeserie.com 

 

 
Anel 

 
Anel com Knob 

 
Anel com suporte 

 
Anel para incontinência 

 
Anel com suporte e Knob  

Cubo 
 

Cubo duplo 

 
Gelhorn 

 
Disco para incontinência 
Disco para incontinência 
com suporte 

 
Inflatoball 

 
Donut 

 
Shaatz 

 
Hodge                     Hodge com suporte    Hodge com Knob     Hodge com 
suporte    

 
Smith 

 
Risser 

 
Regula Gehrung 

 
Gehrung com Knub 

 
 
 

   

Figuras retiradas de 
http://www.coopersurgical.com 
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4.2 Colpômetro 

O colpômetro é um instrumento de medição que pode ajudar na escolha do 
tamanho do pessário. Ele deve ser inserido no canal vaginal até o fundo de saco e 
aberto geltilmente até sentir a resistência da parede vaginal, sem forçar, medindo esta 
distância. 

              

 

4.3 Contrelle Activgard 

Ele funciona como uma pessário para incontinência urinária de esforço, sendo 

que sua aplicação é muito fácil, já vem com aplicador. Ele pode ser usado por no 

máximo 16h e deve ser descartado depois do uso, não pode ser colocado novamente.  

Ele está disponível em 3 tamanhos, deve-se avaliar a paciente para ver qual o 

tamanho mais adequado para ela. Ela pode urinar normalmente se estiver com o 

dispositivo. 
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4.4 Finess 

O Finnes é um adesivo indicado para a incontinêcia urinária de esforço, ele é 

colocado em cima da uretra, obstruindo a saída da urina. Ele é de fácil colocação de 

deve ser retirado todas as vezes que a paciente vai urinar. 

   

 

4.5 Pinça peniana 

É um dispositivo colocado ao redor do pênis, que faz uma compressão da 

uretra, impedindo a saída de urina. Ela deve ser ajustada de forma que faça uma 

compressão na uretra, sem impedir a circulação sanguínea. Ela deve ser retirada para a 

micção e depois recolocada. Pode ser lavada com água e sabão. Embora pelas 

instruções diga que pode ser utilizada 24h é preciso prestar muita atenção na 

circulação sanguínea. 

 

4.6 Capa peniana 

As capas penianas podem ser recomendadas para os pacientes que acham seu 

pênis pequeno, a capa é colocada com o pênis ereto. Existem vários modelos e 

tamanhos de capas penianas e elas podem ser uma ótimo suporte para melhorar a 

qualidade de vida do paciente. 
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 TENS 

O TENS (“transcutaneous electrical nerve stimulation” / estimulação elétrica 

nervosa transcutânea), descrita desde 1967, é um tratamento não invasivo, fácil de ser 

aplicado e sem efeitos colaterais. É um dos recursos mais utilizados na fisioterapia. 

Pode ser utilizado para a analgesia tanto em dores crônicas (algias pélvicas, 

dismenorréia) como nas agudas (cicatriz e trabalho de parto); e também para a 

inibição do músculo detrusor. 

Esta corrente recruta as fibras A-beta mielinizadas, controlando a dor pelo 

método de analgesia inibindo as fibras nervosas tipo C (nociceptivas), sendo que o 

mecanismo exato da neuromodulação ainda não está bem definido.  

Nessa modalidade estamos estimulando fibras sensitivas, portanto não 

devemos levar a uma intensidade que desencadeie a contração muscular. Sua 

intensidade dever ser ajustada de acordo com a sensibilidade de cada paciente, 

levando a uma sensação de formigamento, sem promover a contração muscular.  

Alguns autores acreditam que ela pode promover a regeneração tecidual, mas 

isso não está comprovado. 

Tipo Largura de pulso Frequência  

Analgesia 100µs 100Hz 

Inibição do detrusor 100µs 5Hz 

 

20 a 30 mim 
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5.1 Analgesia 

Sua aplicação é feita com eletrodos de superfície, com frequência de 100Hz, 

largura de pulso de 100µs, em corrente contínua. Cada aplicação deve durar de 20 a 30 

minutos e seu efeito dura de 12 a 24 horas. 

Pode ser diretamente sobre a área afetada, sobre os nervos cutâneos, pontos 

de acupuntura ou trigger points ou, ainda, na zona do dermátomo relativo; não pode 

ser aplicada em lesões dérmicas ou em caso de alteração de sensibilidade.  

No trabalho de parto os eletrodos são colocados em T10/L1 e em S2, sendo 

aplicada constantemente durante todo o trabalho de parto. Sua aplicação nem sempre 

é para evitar a anestesia e sim para retardar sua aplicação. 

                

5.2 Inibição do detrusor 

A hipertatividade do músculo do detrusor leva a poliúria (aumento do número 

de miscções durante o dia), noctúria (mais de duas micções durante a noite) e pode 

levar à incontinência urinária de urgência. Podemos utilizar a contração dos músculos 

do pavimento pélvico para inibir a contração do detrusor, mas também há uma 

corrente inibitória que é indicada nesses casos.  

Sua aplicação é feita com eletrodos de superfície, com frequência de 5Hz, 

largura de pulso de 100µs, em corrente contínua. Pode ser feita intracavitária, com 

sonda vaginal ou anal,  ou no nervo tibial posterior (cinco centímetros acima do 

maléolo medial, na margem posterior da tíbia). Não pode ser aplicada em lesões 

dérmicas ou em caso de alteração de sensibilidade. Cada aplicação deve durar de 20 a 

30 minutos, nãos se sabe exatamente a duração dos seus efeitos. 

 

Analgesia do parto Analgesia de cólicas menstruais 

Inibição pelo tibial 
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 BOMBA DE VÁCUO 

A bomba de vácuo funciona de uma maneira mecânica, diminundo a pressão e 

aumentando a circulação sanguínea para a região onde o vácuo está sendo aplicado. 

Este aumento de sangue se torna muito positivo para a ereção tanto do pênis quanto 

do clitóris e também melhora a sensibiliade desses órgãos. 

Estes não são produtos com eficácia científica comprovada mas têm um 

retorno positivo de quem os utiliza. Não podem ser utilizados por quem tem anemia 

falciforme, algumas formas de leucemia, além de outras condições do sangue. Seu 

manuseio tem que ser feito com cuidado pois a pressão negativa causada pode levar 

a ruptura de vasos sanguíneos, agravando a patologia. 

6.1 Bomba de vácuo peniana 

O pênis é totalmente inserido no cilindro de maneira que ele fique selado, 

impedindo a entrada de ar. Cada bomba tem um mecanismo de sucção, que poderá 

ser manual ou elétrico, o vácuo causado por este macanismo aumentará a irrigação 

sanguiínea para os corpos cavernosos promovendo uma ereção. 

A bomba deve ser usada em uma intensidade que não cause dor, para que não 

haja rompimento de vasos sanguíneos, por no máximo 15 minutos. Após o período de 

sucção com a bomba pode ser colocado um anel na base do pênis que dificultará o 

retorno venoso, este anel só pode ser utilizado por 30 minutos. Seu uso prolongado 

pode levar a necrose tecidual. 

  

6.2 Bomba de vácuo clitoriana  

O clitóris deve ser inserido de maneira a fazer um vácuo que possibilite a 

sucção. Ela deve ser usada por no máximo 15 minutos 

   


