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RESUMO 

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 de existir um protocolo de 
avaliação, parece não haver uma padronização para tal. OBJETIVO: Realizar uma 
revisão da literatura sobre avaliação eletromiográfica dos MAP de mulheres sem e 
com DAP a fim de identificar se existe consistência no uso dos protocolos de 
avaliação. 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 55 para análise na íntegra, envolvendo 3024 mulheres com idade 
41,10(DP=15,21) anos e paridade média de 1,10(DP=1,24) filhos. A avaliação 
eletromiografica foi realizado com as participantes nas seguintes posicões: Supina 
28 (51%) dos estudos, desses 19 (68%) com joelhos e quadris fletidos, 4 (11%) em 
posição de litotomia, 1(4%) estudos utilizou a posição supina, em 17 (34%) estudos 
não se especifica o posicionamento das participantes. Dentre os tipos de tipos de 
eletromiógrafos, o mais utilizao foi o System do Brasil citado entre os mais utilizado 
em 9 (16%) estudos, Myo tec 6 (11%) dos estudos, Delsys BagnoliTM-16 utilizado 
em 3 (5%) e o Femiscan 2 (4%) vezes; 16 (35%) estudos não especificaram a marca 
do eletromiógrafo utilizado. O Eletrodo endovaginal foi o tipo de eletrodo mais 
utilizados para avaliação dos MAP, esse eletrodo foi utilizado em 46 (84%) dos 
estudos incluídos nessa revisão. O segundo eletrodo mais utilizado foi o eletrodo 
perineal externo utilizado em 4 (7%) estudos. O eletrodo terra foi posicionado em 
região do punho direito em 5 (9%) e na Crista ilíaca superior 5 (9%) dos estudos, 
4(7%) dos estudos posicionaram o eletrodo terra na região dos maléolos. 38 (69%) 
dos artigos não informaram o local de posicionamento do eletrodo terra. O 
parâmetro de avaliação mais utilizado foi; Com solicitação de repouso inicial de 60 
segundos em 20 (36%), seguido de 3 (46%) contrações máximas (CVM), 5   
contrações sustentadas 3(5%) de 10 segundos em 6(10%) estudos. 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. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
INTRODUCTION: Surface electromyography (EMG) is an exam used by 
physiotherapists for exam pelvic floor muscle function and treat women with pelvic 
floor dysfunctions (PFD). Trough the electric signal, the EMG detects neuromuscular 
activity from pelvic floor muscles (PFM), during rest and muscular contraction. 
Although there is a reliability test for an evaluation protocol, there seems to be no 
standardization for this. OBJECTIVE: To perform a review of the literature on 
electromyographic evaluation of the PFM of women with and without DAPin order to 
identify whether there is consistency in the use of evaluation protocols. MÉTODOS: a 
systematic review of the literature in according with PRISMA. A Pubmed search was 
carried out using strategy defined in conjunction with librarian: "Neuromuscular 
Junction"[Title/Abstract] OR "Neuromuscular Monitoring"[Title/Abstract] OR 
"Electromyography"[Title/Abstract]) AND ("PelvicFloor"[Title/Abstract] OR 
"PelvicFloorDisorders"[Title/Abstract]; these filters were applied: human and 
language (Portuguese, Spanish and English). Two independent researchers carried 
out the selection of articles by title / abstract, full reading and data extraction; 
disagreements were resolved with a third researcher. The articles which evaluated 
de PFM of adult women through EMG were included.  Studies which did not present 
EMG data in the results or that included women with neurological dysfunction were 
excluded. Data were extracted about: positioning of the volunteer; electromyograph 
mark, type of electrodes and evaluation protocol. RESULTS: A total of 303 studies 
were identified and 55 were selected for full analysis, involving 3024 women aged 
41.10 (SD = 15.21) years and mean parity of 1.10 (SD = 1.24) children. he 
electromyographic evaluation was performed with the following positions: Supine 28 
(51%) of the studies, of these 19 (68%) with knees and flexed hips, 4 (11%) in 
lithotomy position, 1 (4%) studies used the supine position in 17 (34%) studies did 
not specify the positioning of the participants. Among the types of electromyographs, 
the most used was System do Brasil cited among the most used in 9 (16%) studies, 
Myo tec 6 (11%) of the studies, Delsys BagnoliTM-16 used in 3 (5%), and Femiscan 
2 (4%) times; 16 (35%) studies did not specify the mark of the electromyograph used. 
The endovaginal electrode was the type of electrode most used for MAP evaluation, 
this electrode was used in 46 (84%) of the studies included in this review. The 
second most used electrode was the external perineal electrode used in 4 (7%) 
studies. The ground electrode was positioned in the right wrist region in 5 (9%) and in 
the superior iliac crest 5 (9%) of the studies, 4 (7%) of the studies placed the earth 
electrode in the malleolus region. 38 (69%) of the articles did not inform the 
positioning location of the ground electrode. The most used evaluation parameter 
was; With an initial rest request of 60 seconds in 20 (36%), followed by 3 (46%) 
maximum contractions (CVM), 5 sustained contractions 3 (5%) of 10 seconds in 6 
(10%) studies. CONCLUSION: There is a great variety of MAP electromyographic 
examination protocols, and most studies do not specify the evaluation parameters, 
making it difficult to group data and reproduce the studies. 
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1 INTRODUÇÃO  

Disfunções do assoalho pélvico é o termo utilizado para referir-se ao conjunto 

de condições de saúde que acometem a região pélvica, variando de acordo com a 

idade, gênero, paridade (RICHARD C. BUMP, MD, AND PEGGY A. NORTON, MD, 

1998) e/ou a prática de esportes de impacto (ALMEIDA, M. B. A. et al., 2012 e 

RICHARD  C.  BUMP,  MD,  AND  PEGGY  A.  NORTON,  MD,  1998).Dentre  

essasdisfunções estão a incontinência urinária, incontinência anal, dispareunia, 

vulvodinia, dor pélvica crônica, constipação e prolapso genital (MOSTWIN J, 

BOURCIER A, HAAB  F,  et  al.,  2005,  HAYLEN  et  al.,  2010;  SUNG;  HAMPTON,  

2009).  Essas disfunções são altamente prevalentes na população das mulheres, 

sendo a incontinência urinária a mais prevalente, com 26 a 57%, dependendo da 

definição utilizada  (RICHARD  C.  BUMP,  MD,  AND  PEGGY  A.  NORTON,  MD,  

1998).  A segunda disfunção mais prevalente é a dispareunia (23,1%)(Abdo CH et 

al., 2004), seguida do prolapso de órgãos pélvicos (21,7%, chegando a 30% nas 

pacientes entre 50 e 89 anos)(SWIFT S et al., 2005; LUBER KM, BOERO S, CHOE 

JY., 2001), seguida dadispareunia (23,1%)(ABDO CH et al., 2004), constipação 

(20%)  (KHAIKIN M, WEXNER SD, 2006; HIGGINS PD,  JOHANSON  JF, 2004),dor 

pélvica crônica (3,8%, variando de 14 a 24% em mulheres na idade reprodutiva) 

(GRACE V, ZONDERVAN K., 2006; ZONDERVAN K, BARLOW DH, 2000)e 

incontinência anal (0,17%) (RICHARD C. BUMP, MD, AND PEGGY A. NORTON, 

MD, 1998). Todas essas disfunções levam a um elevado impacto na qualidade de 

vida e gastos públicos. 

Comumente a co-ocorrência dessas disfunções pode ser observada  

(RICHARD C. BUMP, MD, AND PEGGY A. NORTON, MD, 1998), já que os órgãos 

pélvicos compartilham estruturas e funções comuns do assoalho pélvico (AP), 

constituído por três camadas de tecido mole que fecham a pelve distalmente. A 

camada cranial corresponde ao peritônio visceral, a média é composta, 

principalmente por tecido muscular esquelético estriado envolvido pela fáscia 

endopélvica, e a camada distal corresponde à pele da vulva e o períneo (MOORE; 

AGUR; DALLEY, 2013)(ASHTON-MILLER; DELANCEY, 2007).Os músculos do 

assoalho pélvico, localizados na camada média do AP, é dividida em pelo menos 

mais três camadas: a superficial, a média e a profunda. Tais camadas possuem 

funções distintas no assoalho pélvico, sendo as  camadas superficial e profunda   
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associadas  ao mecanismo de continência, por meio de fechamento uretral, vaginal 

e anal, e a camada superficial associada às funções sexuais(ASHTON-MILLER; 

DELANCEY, 2007). Dessa forma, adequadas funções musculares do AP (tônus, 

capacidade de contração e relaxamento, coordenação, força e resistência 

musculares e o nível de atividade neuromuscular) são fundamentais para a 

reabilitação de mulheres com DAP (MADILL S. J. 2013) 

Dentre as funções musculares do AP, a avaliação da atividade 

neuromuscular tem sido de grande interesse aos pesquisadores. Esta variável 

refere-se à ativação do músculo pelo sistema nervoso e caracteriza-se pela 

excitação do músculo por meio de impulsos gerados no sistema nervoso, 

especificamente por neurônios motores Alfa (NEUMANN, 2011). Estudos mostram 

que a atividade elétrica da musculatura do assoalho pélvico está intimamente 

relacionada com as demais funções do assoalho pélvico, sendo que quanto 

melhores os valores da atividade elétrica, melhor a função dessa musculatura 

(PEREIRA et al., 2016). 

Todo músculo estriado esquelético é composto por unidades motoras 

formadas por fibras nervosas do neurônio motor alfa, e inervam uma ou várias 

fibras musculares (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2012). Quando um neurônio motor 

é ativado, o impulso elétrico trafega pelo axônio até que chegue as placas motoras, 

de onde se propaga em ambas as direções pela extensão das fibras musculares. 

Esse sinal elétrico é denominado potencial de ação (NEUMANN, 2011). A 

intensidade da contração dessa musculatura depende da quantidade de unidades 

motoras ativadas no momento da contração. (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2012). 

A eletromiografia (EMG) é o instrumento utilizado para avaliar a atividade 

neuromuscular. Essa avaliação ocorre por meio da detecção da atividade elétrica 

das membranas excitáveis como resultado da ativação neuromuscular. Além disso, 

a EMG pode ainda, avaliar as respostas reflexas da musculatura do assoalho 

pélvico (PEDRAZA et al., 2014; TAHAN et al., 2013 e PEREIRA et al., 2016). 

Esse recurso vem sendo amplamente utilizado por fisioterapeutas como uma 

forma adicional aos demais métodos de avaliação das funções musculares do AP, 

assim como um biofeedback no tratamento de mulheres com DAP (MESSELINK et 

al., 2005; DENNECKER et al., 2005; e CAPELINI et al., 2006).O objetivo da EMG é 
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registrar a atividade elétrica oriunda da musculatura esquelética ativada (Neumann, 

D. 2011). Portanto, a partir desse instrumento é possível estudar a resposta 

muscular durante atividades, bem como o tipo de contração muscular e a posição 

articular frente aos exercícios terapêuticos (PORTNEY e ROY, 2004), podendo 

ainda quantificar e confirmar, respectivamente, a presença e a severidade de uma 

disfunção elétrica muscular, e indicar qual musculatura está sendo ativada pelo 

Sistema Nervoso Central durante determinada função ou atividade. (ONCINS, 

DOUGLAS, PAIVA, 2009). 

Dentre as varias formas de avaliação para a EMG, pode-se citar o protocolo 

de Glazer, que consiste em: 1. Três períodos de 5 segundos de baseline; 2. Seis 

períodos de 5 segundos; no meio de cada período o paciente foi solicitado a 

realizar uma forte e breve contração, 3. Três períodos de 5 segundos de baseline; 

4. Dez períodos de 10 segundos alternando entre descanso e contração, 

começando com descanso - 10 - segundos - descanso / contração de 10 segundos 

repetidas cinco vezes; 5. 10 segundos de descanso; 6. Uma contração de 60 

segundos. (BROWN, GLAZER, 2011). 

Os resultados obtidos pela avaliação eletromiográfica podem ser largamente 

influenciados pelo tipo de eletrodo utilizado, tipo de eletromiógrafo e o protocolo 

utilizado para realização da avaliação. Em se tratando especificamente dos 

protocolos de avaliação, poucos são os autores que realizaram um teste de 

confiabilidade para tal. Sendo assim, a grande variabilidade de protocolos utilizados 

dificulta o agrupamento e a análise dos dados coletados e faz-se necessária a 

padronização de um protocolo, para que não mais ocorram essas discrepâncias de 

resultados. 
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2 OBJETIVOS  

Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre avaliação 

eletromiográfica dos músculos do assoalho pélvico de mulheres sem e com 

disfunções do assoalho pélvico a fim de identificar se existe consistência no uso dos 

protocolos de avaliação. 
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3 METODOS  

 

O presente estudo é uma revisão sistemática da literatura sobre protocolos 

para avaliação eletromiográfica dos músculos do assoalho pélvico de mulheres, 

desenvolvida de acordo com as diretrizes PRISMA. 

A base de dados PubMed foi utilizada para identificação dos estudos de 

interesse,a partir de 1966 até 14 de Novembro de 2017, Foiutilizado um intervalo de 

tempo grande, a fim de se localizar todos os estudos já publicados que abordassem 

avaliação eletromiografica do AP. A seguinte estratégia de busca, definida em 

conjunto com um bibliotecário foi utilizada: "Neuromuscular Junction" [Title/Abstract] 

OR "Neuromuscular Monitoring"[Title/Abstract] OR "Electromyography" 

[Title/Abstract]) AND ("Pelvic Floor" [Title/Abstract] OR "Pelvic Floor Disorders" 

[Title/Abstract]. Os filtros: humano e língua (inglês, espanhol, português), foram 

aplicados. 

Os critérios de inclusão foram: todos os estudos que avaliaram a atividade 

neuromuscular da musculatura da assoalho pélvico de mulheres adultas, com ou 

sem disfunções do assoalho pélvico, por meio da eletromiografia. Foram excluídos 

os estudos realizados com crianças, homens, mulheres com disfunções 

neurológicas, cadáveres, animais,e estudos que não apresentaram dados da 

avaliação eletromiográfica. 

A seleção dos estudos e extração dos dados foi realizada por dois 

pesquisadores independentes, e discordâncias resolvidas por meio de discussão 

com um terceiro pesquisador. Inicialmente foi realizada a leitura dos títulos e 

resumos, seguida da leitura na íntegra dos estudos. Dos estudos  selecionados 

foram extraídos e tabulados sobre o número total de mulheres estudadas, idade e 

paridade. Para identificação dos parâmetros de avaliação eletromiografica os 

seguintes itens foram extraídos: posicionamento das participantes durante 

avaliação; marca dos eletromiógrafos utilizados; tipos de eletrodos utilizados; 

posição de colocação do eletrodo, posicionamento do eletrodo terra. (Anexo 1) 

Para a identificação dos protocolos utilizados para da avaliação 

eletromiográfica dos MAP, foram extraídos os seguintes dados: repouso inicial, 

número de Contrações voluntarias máximas (CVM), duração em segundos das 
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CVM, número de contrações sustentadas e duração em segundos das contrações 

sustentadas, resistência em números de contrações e o intervalo entre as 

contrações (Anexo 2). 

A análise do risco de viés foi também realizada por dois pesquisadores 

independentes e discussão de discordâncias com um terceiro pesquisador. A 

escala PEDro (SHIWA, S. R. e colaboradores, 2011) foi utilizada para a análise de 

estudos experimentais, e os critérios descritos por Prins e colaboradores, (2002) 

foram utilizados para analisar a qualidade dos estudos observacionais. 

A síntese dos resultados foi realizada por meio de estatística descritiva 

considerando similaridade de conteúdos. 
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4 RESULTADOS  

Foram inicialmente identificados 303 estudos; após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram selecionados 152 estudos para leitura na íntegra  desse 

forma e selecionados 55 para extração e análise dos dados (Figura 1). Dos estudos 

incluídos nessa revisão 44 são observacionais, 11 experimentais. 

 

Figura 1: Fluxograma de seleção de estudos incluídos nessa revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram revisados dados de um total de 3024 mulheres, com idade média de 

41,10(DP=15,21) anos e paridade média de 1,10(DP=1,24) filhos. As características 

sócio-demográficas e clínicas das participantes dos estudos revisados estão 

descritas na Tabela 1. 

 

Pubmed 
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Excluídos por título 
e resumo 

151 

Leitura na integra 

152 

Incluídos nessa 
Revisão 

55 



15 
 

Tabela 1: Característica sócio-demográficas e clínicas das participantes dos estudos revisados 

Características das mulheres estudadas N (%) 

Saudáveis e nulíparas 615 (20,3%) 

Saudáveis continentes 179 (5,9%) 

Saudáveis e multíparas  30 (0,9%) 

Gestantes 511 (16,8%) 

Pós parto via cesariana 116 (3,8%) 

Pós parto via vaginal  105 (3,5%) 

Com laceração ou epsiotomia no parto 78 (2,6%) 

Pós parto sem especificar a via  187 (6,2%) 

Pré-menopausa 35 (1,1%) 

Pré menopausa com sintomas miccionais  26 (0,8%) 

Pós menopausa 79 (2,6%) 

Pós menopausa com sintomas miccionais 46 (1,5%) 

Com urgência e frequência, mas sem incontinência urinária 28 (0,9%) 

Com incontinência urinária 213 (7,0%) 

Idosas com sintomas de IU 1 (0,03%) 

Com incontinência fecal 36 (1,2%) 

Com POP 206 (6,8%) 

Cirurgia de reconstrução vaginal para POP 98 (3,2%) 

“Hipertonia de repouso” 14 (0,5%) 

Disfunção sexual 87 (2,9%) 

Com Síndrome do ovário policístico 33 (1,0%) 

Mulheres com sobrepeso e obesas 21 (0,7%) 

Corredoras 24 (0,7%) 

Sem descrever o tipo de DAP 249 (8,2%) 

*POP: Prolapso de orgãos pélvicos, DAP: Disfunções do Assoalho Pélvico, IU: Incontinência Urinária  

  

4.1 DADOS DOS PROTOCOLOS UTILIZADOS 

4.1.1POSICIONAMENTO DAS PARTICIPANTES  

 A avaliação eletromiográfica foi realizada com as participantes nas seguintes 

posicões: Supina 28 dos estudos (51%), desses 19 com joelhos e quadris fletidos 

(68%), 4 em posição de litotomia (14%), um estudos utilizou a posição supina 

apenas (4%), 4 não descreve como foi posicionado os MMII na posição supina 
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(14%). Os artigos 7 utilizaram outros posicionamentos ( 13%) e 20 artigos não 

relatam posicionamento da participante.   

4.1.2 O ELETROMIÓGRAFO 

O eletromiógrafo mais utilizado foi o System do Brasil foi utilizado em 9 

estudos (16%), o Myo tec foi utilizado em 6  estudos(11%), o Delsys BagnoliTM-16 

utilizado em 3 estudos (5%) e o Femiscan foi utuilizado em 2 estudos (4%); 19 

estudos citaram outros tipos de eletromiógrafos (29%); e 16 estudos não 

especificaram a marca do eletromiógrafo utilizadopara avaliação (35%). 

4.1.3 OS ELETRODOS 

O tipo de eletrodo mais utilizado para avaliação dos MAP, foi o Eletrodo 

endovaginal, esse tipo de eletrodo foi utilizado em 46 dos estudos incluídos nessa 

revisão (84%). O segundo eletrodo mais utilizado foi o eletrodo perineal externo 

utilizado em 4 estudos (7%), os eletrodos de agulhas concêntricas, foram utilizado 

em 2 estudos (3%), os eletrodos endoanais foram utilizados em um estudo (2%), 

um   estudo utilizou eletrodo endovagial e endoanal (2%) e por fim, um estudo 

utilizou outro eletrodo(2%). 

O local mais utilizado para ancoragem do eletrodo terra foi na região do 

punho direito e na Crista ilíaca superior ambos utilizados em 5  estudos cada (9%). 

Em 4  estudos o eletrodo terra foi posicionado na região dos maléolos (7%), em um 

estudo o eletrodo terra foi colocado na sínfise púbica (2%), em um estudo na 

patela(2%) e em um estudo no pulso (2%).  38 artigos estudos não informaram o 

local de posicionamento do eletrodo terra (69%). 

4.1. 4 OS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO EMG 

O repouso inicial foi utilizado em 20 dos estudos (36%), desses 9 estudos,  

utilizaram um repouso de 60 segundos nas avaliações (16%), 4 estudos utilizaram  

10 segundos de repouso inicial (7%), 2 estudos utilizaram um repouso de 30 

segundos (4%), um estudo utilizou o repouso de 90 segundos e 4 (7%) dos estudos 

avaliaram o  repouso inicial mais não especificaram. 35 estudos incluídos nessa 

revisão não avaliaram o (64%). (Grafico 1). 
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A contração voluntária máxima (CVM) foi avaliada em 41 (75%) dos estudos, 

sendo que desses, 20 (36%) dos estudos realizam 3 CVM; 6 (11%) dos estudos 

realizam 5 CVM, 3 estudos realizam  2 CVM (6%) e 3 estudos utilizaram 10 CVM 

(6%),  3 estudos utilizaram outros valores de VCM (6%)  e 6 estudos não 

especificaram a quantidade de CVM avaliadas (11%); 12 (25%) dos estudos não 

relatam as repetições de CVM; 14 estudos não avaliam a CVM. ( Grafico 2) 

 

A duração em segundos de cada CVM foi avaliada em 12 estudos (22%): em 

5 estudos a CVM era mantida por 5 segundos (9%), em 3 estudos a CVM era 

mantidas por 2 segundos (5%) , em 2 estudos a CVM era mantida por 3 segundos 

(4%) em um artigo foi utilizado CVM de 1 segundo (2%), e em um estudo foi 

utilizado CVM de 4 segundos(2%). Em 43 (78%) dos estudos não foi avaliado o 

período de duração da CVM. 

As contrações sustentadas foram avaliadas em 13 dos estudos (24%), 

desses, 3 (5%) dos estudos realizam 5 repetições de contrações sustentada e 2 

Não avaliarão 
64%

10seg 
7%

30seg  4%

60 seg 
16%

outros
7%

90 seg 
2%

Gráfico1: Repouso inicial 

14

3

20

6 3 6
1 1 1

Gráfico 2: CVM
Série1
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estudos realizavam 10 repetições de contrações sustentada (4%); 4 estudos 

utilizaram outras quantidades de repetições (6%) e em 4 avaliaram mais não 

especificaram o número de repetições de contrações sustentadas. Em 42 dos 

estudos não avaliaram contração sustentada (76%). (Grafico 3) 

 

A duração da contração sustentada foi avaliada em 10 estudos (9%), em 6 

estudos a contração foi sustentada por 10 segundos (11%), em 3 estudos a 

contração foi sustentada por 6 segundos (5%) e em um estudo a contração foi 

sustentada por 8 segundos (2%); 45 estudos não avaliaram o tempo de duração 

das contrações sustentadas (82%).  

4.2 ANÁLISE DO RISCO DE VIES 

Resultados sobre a análise dos riscos de vieses dos estudos observacionais e 

experimentais revisados estão detalhados nas Tabelas 3 e 4 respectivamente. 

Tabela 2 - Análise do risco de viés dos estudos observacionais realizada por meio dos critérios 
utilizados por Prins e cols, 2002 

Critérios de análise N 

Número de variáveis mensuradas nos estudos 61 (100%) 

Informar a atividade (%)  

1. Introdução teórica clara com referências relevantes para apoiar a 

questão de pesquisa? 

39 (88,6%) 

2. Objetivos do estudo claramente descritos? 42 (95,4%) 

Validade externa (%)  

3. Os critérios de inclusão e exclusão estão especificados? 37 (84,1%) 

4. O método de coleta de dados é descrito adequadamente? 33 (75,0%) 

5. A taxa de resposta é> 70%, ou as informações sobre não 

respondedores são suficientes para inferir sobre a representatividade da 

41 (93,2%) 

42

2 3 4 4

Não avaliado 10 Contrações 5 Contrações Não especifica outros

Gráfico 3: Contrações sustentadas
Série1
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população do estudo?* 

6. Existem características populacionais importantes em relação ao 

resultado especificado? Idade, paridade, comorbidades PFD, IMC 

41 (93,2%) 

7.Os resultados dos resultados são apresentados por medições de 

tendência central e dispersão? 

43 (97,7%) 

Validade interna (%)  

8. Os dados são coletados prospectivamente? 20 (45,4%) 

9. Um termo / conceito do resultado é declarado? 44 termos  

10. É uma definição conceitual do resultado afirmado? 61 (100%) 

11. É uma definição operacional do resultado afirmado? 59 (96,7%) 

12 O instrumento de medição foi validado? 58 (95,1%) 

13 O instrumento de medição foi testado quanto à confiabilidade no 

estudo? 

 6 (13,6%) 

* PFD:  IMC: índice de massa corporal 

Tabela 3 - Análise do risco de viés dos estudos experimentais revisados por meio da Escala PEDro.  

Critérios de análise  N(%) 

1. Os critérios de elegibilidade foram especificados 11(100%) 

2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos 10 (90,9%) 

3. A alocação dos sujeitos foi secreta 8 (72,7%) 

4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos 

indicadores de prognóstico mais importantes 

11(100%) 

5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo 6 (54,5%) 

6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma 

cega 

8 (72,7%) 

7. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma 

cega 

6 (54,5%) 

8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais 

de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos 

8 (72,7%) 

9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de 

resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a 

alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para 

pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de tratamento” 

6 (54,5%) 

10. Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram 

descritos para pelo menos um resultado-chave 

11(100%) 

11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de 

variabilidade para pelo menos um resultado-chave 

11(100%)  
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5 DISCUSSÃO  

O presente estudo revisou sistematicamente artigos que investigaram a 

atividade neuromuscular da musculatura do assoalho pélvico de mulheres por meio 

de eletromiografia, com o objetivo de identificar se existe uma padronização no 

protocolo das avaliações. 

A grande variabilidade dos dados encontrados e a grande quantidade de 

dados não reportados nos artigos selecionados são os grandes limitadores deste 

estudo, dificultando o agrupamento dos dados, a reprodução dos trabalhos e o 

avanço das pesquisas científicas, além de interferir na tomada de decisão clínica. 

5.1 VARIÁVEIS ESTUDADAS NA AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA 

Características das populações mais estudadas  

As principais populações estudadas nos artigos revisados foram mulheres 

saudáveis, gestantes e mulheres com incontinência urinária. O estudo com mulheres 

saudáveis, é importante para conhecer o comportamento fisiológico do organismo, 

assim como realizar estudos comparativos, a fim de se conhecer o processo 

patológico de varias doenças.  

A gestação é um período que afeta todo o sistema músculo-esquelético da 

mulher, e também o assoalho pélvico sofre alterações (MANNELLA, 2013). A 

gravidez é considerada um dos fatores de risco mais importantes para o 

desenvolvimento de incontinência urinária em mulheres jovens (FITZGERALD, 

GRAZIANO, 2007; JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2011). No estudo transversal 

comparativo de Resende e colaboradores (2012), que comparou as funções do MAP 

de mulheres jovens nulíparas e gestantes primíparas, o resultado encontrado foi que 

as mulheres gestantes apresentaram menor força do que mulheres não grávidas. As 

mulheres grávidas apresentavam uma contração de baixa intensidade. Ao estudar a 

prevalência de sintomas urogenitais em mulheres grávidas, Brummen (2006), 

observou que os sintomas urogenitais ocorreram em grande parte das mulheres 

avaliadas, a  prevalência do sintoma de incontinência urinaria aumentaram 

diretamente proporcional ao aumento da idade gestacional.  

O parto vaginal também é um fator de risco para o desenvolvimento de 

disfunções do assoalho pélvico; em um estudo comparativo prospectivo realizado 
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por Botelho et al. em 2010, que avaliou e comparou a contratilidade e os dados  

obtidos por eletromiografia de superfície em mulheres primíparas que tiveram parto 

com necessidade de episiotomia mediolateral,  cesariana eletiva e cesárea de 

emergência, 45 dias após o parto, observou-se uma perda significativa da 

contratilidade muscular em mulheres submetidas ao parto vaginal.  

Tipo de eletromiógrafo 

O eletromiógrafo tem a função de registrar os sinais elétricos gerados pela 

atividade neuromuscular. Várias marcas desse dispositivo podem ser encontradas, 

porém, dentre os artigos selecionados para esta revisão, 35% dos autores não 

especificaram qual eletromiógrafo foi utilizado para o estudo. Dentre os artigos que 

descreveram, o tipo de eletromiógrafo mais encontrado foi o EMG System do Brasil, 

mesmo não sendo encontrada nenhuma descrição para justificar a escolha do 

dispositivo, esse achado é interessante pois a grande maioria dos estudos incluídos 

nessa revisão não são brasileiros. O segundo aparelho mais utilizado nos estudos 

foi o Femiscan que, segundo AukeePauliina (2003), em um estudo que investiga a 

aplicação de um aparelho de biofeedback em casa e a função do assoalho pélvico, 

possui uma excelente confiabilidade. 

Tipo de Eletrodo  

Considerando a grande variedade de eletrodos disponíveis no mercado e a 

forma correta de utilização dos mesmos, é importante para a escolha do eletrodo 

que será utilizado durante a avaliação, considerar o perfil das participantes e os 

objetivos a serem alcançados com a avaliação. Os eletrodos intramusculares 

precisam ser propriamente posicionados no músculo alvo, o que pode ser doloroso, 

já os eletrodos de superfície são mais amigáveis ao paciente, considerando que não 

são invasivos (PULIINAAUKEE, 2003). Além disso, os eletrodos de superfície 

medem o potencial de ação de alguns músculos de superfície (PULIINAAUKEE, 

2003), enquanto os eletrodos de agulha perdem essa habilidade de prover uma 

informação mais global da ativação muscular (YUNPENG et al., 2016). Dessa forma, 

os eletrodos de superfície são os mais utilizados e, dentre eles, o 

intravaginal/endovaginal é o preferido, já que segundo AukeePauliina et al. (2001), 

causam pouco ou nenhum desconforto à paciente.  
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Em um estudo realizado pelos autores Cindy Auchincloss e Linda McLean 

(2012), que comparam as sondas vaginais das marcas Femiscan™ e Periform ™, 

em mulheres nulíparas, os autores não observaram influênciado formato das sondas 

na amplitude de ativação neuromuscular durante a CVM dos músculos do assoalho 

pélvico. 

Localização do Eletrodo de Referência 

O eletrodo de referência tem como objetivo anular os efeitos de interferência 

do ruído elétrico externo, como os causados por luzes fluorescentes, instrumentos 

de radiodifusão, equipamentos de diatermia e outros aparelhos elétricos (PORTNEY 

e ROY, 2004) e, por isso, deve ser posicionado em um tecido eletricamente inativo 

(HERMENS et al., 2000). O posicionamento mais utilizado para o eletrodo terra, foi 

no punho, não sendo encontrado em nenhum dos artigos selecionados a razão para 

a escolha de tal posicionamento. 

Posicionamento das pacientes mais utilizado 

Vários posicionamentos diferentes foram utilizados para avaliar as pacientes, 

mas o mais encontrado dentre os artigos foi a posição supina, com quadris e joelhos 

fletidos. Poucos estudos relatam qual a razão da escolha de tal posicionamento, 

mas alguns descrevem um pouco sobre a variabilidade de resultados a partir de 

posicionamentos diferentes. Segundo AukeePauliina (2003), a atividade 

eletromiográfica durante a contração de 5 segundos mostra-se mais baixa em 

pacientes com incontinência urinária de estresse genuína, especialmente na posição 

de pé, em comparação com a posição supina e os valores médios se mostraram 

ligeiramente dependentes dos partos na posição supina, mas o mesmo não ocorreu 

de pé. Segundo TomaszHalski et al. (2014), em um estudo que avalia a atividade 

elétrica do assoalho pélvico em anteversão e retroversão da pelve, nenhuma 

diferença significativa na atividade eletromiográfica funcional ou de repouso é 

encontrada entre as posições.  

5.1 Variáveis estudadas para Parâmetros de eletromiografia  

Em relação aos protocolos de avaliação eletromiográfica, o estudo de 

Engman e colaboradores de 2004, incluído nesta revisão, sugere que o protocolo nº 

1 para avaliação eletromiográfica do assoalho pélvico é o protocolo de Glazer. 
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O protocolo de Glazer, foi utilizado inicialmente para investigar a atividade 

elétrica do AP em mulheres com sintomas de síndrome vestibulite vulvar. O 

Protocolo consiste em: 1. Três períodos de 5 segundos de baseline; 2. Seis 

períodos de 5 segundos; no meio de cada período o paciente foi solicitado a 

realizar uma forte e breve contração, 3. Três períodos de 5 segundos de baseline; 

4. Dez períodos de 10 segundos alternando entre descanso e contração, 

começando com descanso  - 10 - segundos - descanso / contração de 10 segundos 

repetidas cinco vezes; 5. 10 segundos de descanso; 6. Uma contração de 60 

segundos. (BROWN, GLAZER, 2011). 

Repouso inicial (por que é avaliado, quantos segundos são mais utilizados) 

Para avaliar o repouso inicial é necessário que a participante seja instruída a 

relaxar o assoalho pélvico estando o mais confortável possível, assim é possível a 

gravação dos dados de linha de base. Na presente revisão o período de tempo de 

repouso mais utilizado é de 60 segundos. Esse achado corrobora com o tempo de 

repouso proposto pelo protocolo de Glazer. 

CVM (porque medir e quantas repetições mais utilizadas) 

Nesta revisão, foi possível observar que a grande maioria dos estudos que 

avaliaram a contração dos MAP, avaliaram com uma repetição de 3 CVM, com 

duração de dois segundos cada uma. O principal comando para a realização da 

CVM dos MAP foi “contraia com o máximo de força possível”. Esse resultado não 

corrobora com o protocolo proposto por Glazer. 

Contração sustentada (porque medir e quantos segundos mais utilizados) 

Nessa revisão encontramos a contração sustentada foi realizada na maioria 

dos estudos com 5 repetições e com duração de 10 segundos cada uma. Esse 

resultado não corrobora com o protocolo proposto por Glazer.  

Tempo entre as contrações 

Nesta revisão, a maioria dos estudos relatam a utilização de um intervalo 

entre as contrações, mas não se encontra estudos que tenham investigado a 

influência do intervalo de tempo entre as contrações nos resultados. 
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6 CONCLUSÃO  

À leitura dos artigos selecionados para esta revisão, foi possível observar 

que a avaliação eletromiográfica dos MAP pode ter seus resultados influenciados 

pelo protocolo utilizado para tal, podendo variar de acordo com o posicionamento 

da paciente, o tipo de eletrodo utilizado e os parâmetros utilizados para a obtenção 

dos dados eletromiográficos. Dessa forma, estudos atuais sugerem a necessidade 

da padronização e normatização da coleta de dados de maneira que facilite a 

análise e minimize as discrepâncias nos resultados (SHAFIK, DOSS, ASAAD, 

2003). 

Devido à grande variabilidade encontrada nos dados investigados e a grande 

quantidade de dados não descritos pelos autores, encontra-se uma impossibilidade 

de agrupamento desses dados referentes ao protocolo de avaliação, o que aponta 

para a necessidade do desenvolvimento de uma diretriz para a avaliação 

eletromiográfica dos MAP. 

A partir da análise da literatura selecionada, acreditamos ser possível sugerir 

um protocolo de avaliação da EMG, de acordo com o que mais é encontrado na 

literatura, mas ainda necessita de testes para sua validade e confiabilidade: A 

avaliação pode ser realizada utilizando o Eletromiógrafo System do Brasil, com o 

eletrodo do tipo endovaginal, a participante deve ser colocada na posição supina, 

com leve flexão dos  MMII. A avaliação deve começar com a medida do repouso 

inicial durante 60 segundos, seguida de 3 CVM de 5 segundos, 5 contrações 

sustentadas de 10 segundos. 

Os futuros estudos devem ser realizados com objetivo de  avaliar a validade 

e a confiabilidade desse protocolo afim de garantir uma avaliação mais segura para 

a prática clínica e para as pesquisas científicas. 
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Anexo 1: Variáveis estudadas para avaliação eletromiográfica 

Autores e 
ano do 
estudo 

Tipos de 
estudo 

N 
Amostr
al Total 

Posicionamento 
da paciente 

Tipos de eletrodos 
utilizados 

Posicionamento 
eletrodo 

Posicionamento 
eletrodo terra 

Eletromiografo 

Shelly, B, et. 
al. 2016 

Relato De 
Caso-

Observacion
al 

1 Deitada Sensor vaginal Vaginal (Não 
especificado) 

                       informado Não informado 

Yun Peng, et. 
al.2016 

Observacion
al 

8 Litotomia, com as 
costas inclinadas 
em uma mesa de 
exame inclinada 
(cerca de 30 ° de 

horizontal) 

As sondas intravaginal e 
intrarretal, as sondas são 

cilíndricas e têm um 
comprimento total de 175 

mm e 22,7 mm de diâmetro. 
A superfície do eletrodo é 

circular, com um diâmetro de 
4,0 mm. A sonda intra-retal é 

de 14,4m de diâmetro. Os 
topos das duas sondas são 

esféricos. 

Uma inserção correta : 
tendo o marcas 

registradas 
anteriormente e a borda 
da grade de eletrodos 
alinhada com o orifício 

urogenital 

Colocado no pulso da 
participante, 

conectando-se a um 
dispositivo totalmente- 
pulseira embebida de 

acordo com a 
recomendação do 

fabricante. 

136-channel Refa 
amplifier (Twente 
Medical Systems 

International, 
The Netherlands) 

Linda 
McLean,et. al. 

2016 

Estudo 
Experimental 

23 Não informado  
Eletrodos de sucção 

diferencial 

Levemente pressionado 
contra a parede da 

vagina, adjacente ao 
elevador do ânus 

Posicionado sobre a 
patela esquerda 

DelsysTM AMT 8 
differential amplifiers 
(Delsys Bagnoli-16, 

Boston, Mass) 

Susan H. 
Oakley, et. al. 

2016 

Experimental 50 Não informado Myotrac Infiniti sensor 
vaginal (SA9572CAN) (2011 

Thought Technology Ltd, 
Montreal, Quebec, Canada) 

Na vagina (não 
especificado) 

Não informado MyoTrac3 (computer 
software package) 

Flávia Ignácio 
Antonio 

Vassimon, et. 
al. 2015 

Estudo 
Observacion
al, De Corte 
Transversal, 

Caso-
Controle 

72 Não informado O eletrodo ativo: Sensor 
intravaginal modelo AS 9572 

(Thought 
Technology Ltd. ®) 

O eletrodo ativo foi 
inserido na vagina 

O eletrodo de referência 
colocado na crista ilíaca 

anterior superior 

MyoTrac Infinit 
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Maria Thereza 
Micussi, et. al. 

2015 

Analitico 
Transversal 

55 Supino com 
joelhos e quadris 

fletidos 

Eletrodo intracavitário 
(Chattanooga Group1, 

Hixson, USA)  
(comprimento: 8 cm, 

diâmetro: 9 cm, feito com 
acrilonitrilo-butadieno-

estireno) 

Inserido no terço médio 
do canal vaginal, com 
as placas de metal em 
contato com a parede 

lateral da vagina. 

Eletrodo de referência: 
Ag/AgCl of Meditrace. 

Posicionado no maléolo 
lateral Eletrodo passivo: 
Posicionado no músculo 
abdominal (Ag/AgCl of 

Meditrace) 

EMG System do 
Brasil® software 

LTDA 

Fabíola K. 
Alvesa, et. al. 

2014 

Estudo 
Clínico, 

Aleatorizado, 
Avaliado E 
Controlado 

Exeperiment
al 

30 Não informado  
Uma sonda vaginal (Physio-
Med Services®), que tinha 

dois sensores de metal 
opostos 

Intravaginal, com seus 
sensores metálicos 

posicionados 
lateralmente 

 
Posicionado no punho 

direito (entre o rádio e o 
processo estilóide da 

ulna) 

EMG System do 
Brasil® 

Nira Cohen-
Zubary, et. al. 

2015 

Este 
Controle 

Preliminar, 
Prospectivo, 
Comparativo, 
Randomizad
oexperimetal 

36 não informado não informado não informado não informado não informado 

Larissa 
Carvalho 

Pereira, et. al. 
2016 

Observacion
al, 

Transversal 
E Controlado 

328 Posição supina, 
com os membros 

inferiores 
flexionados e os 

pés na maca 

 
Uma sonda vaginal (Physio-
Med ServicesTM), que tinha 

dois sensores de metal 
opostos 

Os sensores de metal 
foram posicionados 

lateralmente na vagina 

Posicionado no punho 
direito 

EMG System do 
BrasilTM 

Rachel N. 
Pauls, et. al. 

2014 

Estudo 
Controlado 

Randomizad
o 

experimental 

49 Não informado Eisman-Tries IVS-2 
Intravaginal EMG Sensor 

(SRS Medical, Feeding Hills, 
Mass) 

Vaginal (Não 
especificado) 

Não informado MyoTrac 3 
Continence EMG 

System Version 1.2 
software package 

Carla 
Dellabarba 
Petricelli 

Estudo 
Clinico 

Observacion
al 

Transversal 
Cross-

Sectional 

60 Não informado Sensor intravaginal em 
formato de cone, com duas 

partes opostas de metal 

Com as partes opostas 
de metal posicionadas 
na parede lateral da 

vagina 

Posicionados no 
maléolo lateral (Ag-Ag 

Cl) (Medtrace 133) 

EMG System of 
Brazil (model 830C) 
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Juliana 
Schulze Burti, 

et. al. 2015 

Estudo 
Prospectivo 
De Controle 
De Casos E 
Controles 

56 Não informado Sonda intravaginal  
(processador de sinal 

MyoTrac Infiniti) 
(manufactured by 

Thought Technology, Ltd., 
Montreal, Canada) 

Não informado Não informado Não informado 

Tomasz 
Halski, et. al. 

2014 

Estudo 
Observacion
al,Preliminar, 
Prospeectivo 

E 
Transversal 

16 De pé com a 
pelve rodada para 
frente (P1) e para 
trás (P2), ao redor 

do eixo 
transversal 

Lifecare 
Vaginal Probe PR-02 
(Everyway Medical 

Instruments Co., Ltd., 
Taiwan). Comprimento= 7,6 

cm e uma circunferência 
máxima de 2,8 cm, em forma 

de pêra. 

 
Esta sonda é inserida 

até o cabo no intróito da 
vagina 

Não informado Myosystem 1400 
(Noraxon, 

Scottsdale, Arizona, 
USA) 

Edward 
Araujo Júnior, 

et. al. 2014 

Estudo 
Prospectivo 
Transversal 

24 Supino, com 
quadris e joelhos 

flexionados 

Transdutor vaginal com 2 
partes opositoras de metal 

(Chantanooga Group®) 

Acima do terço médio 
da vagina 

Não informado model 810, EMG 
System of Brazil® 

Rachel N. 
Pauls, et. al. 

2013 

Ensaio 
Controlado 

Randomizad
o 

EXPERIMEN
TAL 

49 Supino Sensor intravaginal Eisman-
Tries IV-2 (SRS Medical 

Feedldins Hills, MA) 

Intravaginal Não informado MyoTrac 3 
Continence EMG 

System Version 1.2 
software package 

Xinliang Chen, 
et. al. 2014 

Estudo 
Prospectivo 

104 supino 
posição com os 

joelhos e quadris 
flexionados 

Sonda vaginal em forma de 
L, com seis eletrodos de aço 

inoxidável colocados 
longitudinalmente espaçados 

uniformemente 

intravaginal não informado FemiscanTM (Mega 
Electronics Ltd., 

Kuopio, Finlândia) 

Catrina C. 
Crisp, et. al. 

2013 

Ensaio 
Randomizad
o Controlado 
EXPERIMEN

TAL 

14 não informado Um sensor EMG vaginal em 
forma de T (Thought 

Technology Ltd., Quebec, 
Canadá 

intravaginal não informado MyoTrac3, Versão 
1.2, 1997 
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Lihua Wang, 
et. al. 2013 

Experimental 67 decúbito dorsal 
com as pernas 

flexionadas 
ligeiramente 

abduzido 

sonda vaginal em forma de 
L, que tinha  tinha seis 

eletrodos de aço inoxidável 
colocados longitudinalmente 
uniformemente espaçado ao 

redor 

intravaginal não informado FemiScan ™ (Mega 
Electronics Ltd., 

Kuopio, Finlândia) 

H. Luginbuehl, 
et. al. 2013 

Estudo 
Prospectiovo 
Crosssection

al 

10 De pé, em supino 
e correndo 

Sonda vaginal de EMG de 
superfície (Periform®) 

Intravaginal Posicionado na crista 
ilíaca direita 

Tele Myo 2400 G2 
device ????? 

Ste´phanie J. 
Madill, et. al. 

2013 

 17 não informado Medtronic 9013L4811 Ag-
AgCl EMG electrodes 

Posicionado 5 cm além 
do intróitos 

Não informado Não informado 

Joseane 
Marques, et. 

al.  2013 

Estudo 
Clinico, 

Controlado 
Prospectivo 

33 Supino com os 
membros 

inferiores fledtidos 
e pés apoiados 

na maca 

Sonda vaginal, com 2 
eletrodos opositiores de 

metal (physiomed services) 

Lateralmente na vagina Posicionado no punho 
direito  

(entre o rádio e o 
processo estilóide da 

ulna) 

EMG System do 
Brasil1, 400C model 

Larissa 
Carvalho 

Pereira, et. al. 
2013 

Estudo 
Clínico, 

Controlado E 
Prospectivo 

81 Supino com os 
membros 

inferiores fletidos 
e pés apoiados 

na maca 

Sonda vaginal, com 2 
eletrodos opositores de 

metal (physiomed services) 

Lateralmente na vagina Posicionado no punho 
direito 

EMG System do 
Brasil1, 400C model 

Simone 
Botelho, et. al. 

2013 

Ensaio 
Clínico E 

Observacion
al Controlado 

307 Supino com os 
membros 

inferiores fletidos 
e pés apoiados 

na maca 

Sonda vaginal em formato de 
cone, com comprimento de 
7,5 cm. Diâmetro: 2,9 cm no 
diâmetro proximal final e 1,3 
cm no diâmetro distal. Com 2 

eletrodos acoplados com 
aproximadamente 2,5 cm de 

comprimento 

Parede lateral da vagina 
(considerada por um 

estudo piloto o melhor 
posicionamento para 
detectar melhor os 

sinais eletromiográficos) 

Posicionado no punho 
direito  

(entre o rádio e o 
processo estilóide da 

ulna) 

EMG System do 
Brasil1, 400C model 

Stephanie 
Both, et. al. 

2012 

Observacion
al 

36 Sentadas em uma 
confortável 

cadeira 

Eletrodos retangulares (26 
X3 mm) 

Não informado 
posicionamento no 

corpo 

Não informado 
posicionamento no 

corpo 

Não informado 
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Cindy 
Auchincloss, 
et. al. 2012 

 19 Crook lying Eletrodos de fio de aço 
inoxidável                O 

Periform ™ é um dispositivo 
em forma de pera que é 

8 cm de comprimento e 3,4 
cm de diâmetro lateral 

medial no seu pico 
largura, mas se reduz ao 

introitus. A sonda Femiscan 
™ é cilíndrica e tem 10 cm 
de comprimento com uma 

largura de 2,5 cm (Fig. 2). A 
ordem em que as sondas 
foram testadas foi alocada 

aleatoriamente 

Inserido na parte medial 
do ramo púbico em uma 
direção crânio-medial a 
uma profundidade entre 

2 e 2,5 cm 

Posicionado 
sobrepondo a espinha 
ilíaca superior do lado 

direito 

Delsys™ Bagnoli 

Claudia 
Pignatti 

Frederice, et. 
al. 2013 

Estudo 
Trasversal 

91 Quadris e joelhos 
semi-fletidos e 

abduzidos 

Eletrodo intravaginal estéril Não informado Não informado Miotool 
200URO; Miotec, 
Porto Alegre-RS, 

Brazil 

Nadia 
Keshwani and 

Linda 
McLean, et. 

al. 2012 

Observacion
al 

20  
Crook deitado, 
com uma cinta 

em torno de suas 
coxas distais para 

permitir que as 
pernas dos 

participantes 
relaxem em 

ligeira abdução 
para eliminar 

qualquer 
contração do 
músculo do 

quadril durante a 
tarefa 

Eletrodo de sucção 
diferencial, onde nos quais 2 
eletrodos de aço inoxidável 

são montados, com uma 
área de superfície de 0.01 

cm2 (0.1 cm   0.1 cm) e uma 
distância inter eletrodos de 1 

cm 

Inserido na parede 
vaginal, 

aproximadamente 2,5 
cm de profundidade em 

relação ao períneo 

Posicionado 
sobrepondo a espinha 
ilíaca superior do lado 

direito 

Delsys BagnoliTM-16 

Olga 
Ramm,et. al. 

2011 

Estudo 
Comparativo 

87 Não informado Eletrodo de agulha 
concêntrica 30 gauge 

Posicionado no esfíncter 
uretral estriado 

Não informado Keypoint®.net 
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Ana Paula 
Magalhães 

Resende, et. 
al. 2012 

Estudo 
Transversal 
Comparativo 

30 Supino com 
joelhos e quadris 

fletidos 

Sonda vaginal com 2 partes 
de metal opositoras 

Posicionado no terço 
médio do canal vaginal, 
com as partes de metal 
em contato próximo com 

as paredes da vagina 
(posição látero-lateral) 

Não informado EMG System 
do Brasil LTDA® 

Ana Paula 
Magalhães 

Resende, et. 
al. 2012 

Estudo Cego 
Único- 

EXPERIMEN
TAL 

58 Supino com 
joelhos e quadris 

flexionados 

Sonda vaginal Intravaginal. Não 
especificado 

Não informado Não informado 

Roberta L. A. 
Batista, et. al. 

2011 

Estudo 
Exploratório 

19 Supino com 
flexão e abdução 

de quadril 

Thought Technology Ltd.® 
vaginal sensor (model AS 

9572) 

Inserido na abertura 
vaginal, permanecendo 
inteiramente dentro da 

cavidade 

Posicionado na sínfise 
púbica 

EMG system 
(MyoTrac Infinit) 

Sharon 
Knight, et. al. 

2011 

Estudo De 
Caso-

Controle 
Prospectivo 

56 Supino com 
cabeça e joelhos 
suportados por 
um travesseiro 

Sensor vaginal (Pathway 
vaginal 

sensor #6330; Prometheus) 

Não especificado, mas 
fizeram sozinhas como 

instruído pelos 
pesquisadores 

Não informado Pathway MR20 Dual 
Channel 

EMG System 
(Prometheus, Dover, 

NH, USA) 

Claudia 
Pignatti 

Ferederice, et. 
al. 2011 

Estudo Tipo 
Corte 

Transversal 

46 Decúbito dorsal, 
com quadris semi 

fletidos e 
abduzidos e 
joelhos semi-

fletidos 

Eletrodo intravaginal estéril 
conectado a um 
eletromiógrafo 

Não informado Não informado Miotool® 200URO, 
Miotec, Porto Alegre-

RS, Brasil 

Liliana Stu¨pp, 
et. al. 2011 

Observacion
al 

34 Supina com um 
travesseiro 
debaixo da 
cabeça e as 

coxas levemente 
abduzidas 

Sonda vaginal com 2 
sensores opositores de metal 

(Chattanooga Group ®) 

As sondas foram 
posicionadas com os 
sensores de metal em 
contato com a parede 

vaginal 

Posicionado no maléolo 
medial (Meditrace™ 

133) prata-prata Cloride 

EMG System 
do Brasil LTDATM 
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Liliana Stüpp, 
et. al. 2011 

Ensaio 
Controlado 

Aleatório De 
Cego Único- 
Experimental 

37 não informado Sonda intravaginal de uso 
único 

não informado não informado não informado 

Ana Paula M. 
Resende, et. 

al. 2011 

Estudo 
Observacion

al E 
Comparativo 

34 Supina com 
quadris e joelhos 

fletidos 

Sonda vaginal com 2 
sensores opositores de metal 

(Chattanooga Group ®) 

Terço médio do canal 
vaginal, com os 

sensores de metal em 
contato com a parede 

vaginal 

Posicionado no maléolo 
medial  (Meditrace™ 

133) prata-prata Cloride 

EMG System do 
Brasil LTDA® 

Virginia 
Pianessole 

Piassaroll, et. 
al. 2010 

Ensaio 
Clínico 

26 Decúbito dorsal 
com quadris e 
joelhos semi-

fletidos 

Eletrodo intravaginal Vaginal Não informado Miotool 200, Miotec, 
Porto Alegre, RS 

Simone 
Botelho, et. al. 

2010 

Um Estudo 
Prospectivo, 
Longitudinal 

E 
Comparativo 

75 Em supino, com 
membros 

inferiores fletidos 
e pés sobre a 

maca 

Não informado. Sonda 
endovaginal por pysiomed 

serviços - EMG de superfície 

Área metálica da sonda 
posicionada bem perto 

da parede lateral da 
vagina 

Não informado EMG 400 c  
electromyogra- 
dispositivo phy, 

fabricado pela EMG 
system do Brasil 

Evelyne 
GentilcoreSau

lnier, et. al. 
2010 

Obsrvacional 22 Posição de 
litotomia 

modificada. 2 
travesseiros 
sobre a parte 

superior do corpo, 
uma cinta foi 

colocada ao redor 
da coxa, para 

permitiir que os 
patrticipantes 

relaxem a perna, 
evitando a co-
contração da 

musculatura do 
quadril 

Disposable self-adhesive 
EKG AgAg-Cl eletrodos de 
superfície. Os eletrodos de 

superfície foram modificados 
para medir 0,8 cm² com as 
pontas arredondadas para 

conforto e  ?? 

Posicionados sobre uma 
região sem pelos, 
medial aos lábios 

maiores e  lateral aos 
lábios menores 

Um eletrodo referência 
para cada canal foi 

posicionado na espinha 
ilíaca superior esquerda. 
e dois eletrodos foram 
posicionados acima da 

porção medial da 
musculatura da barriga 

de ambos os lados, 
esquerdo e direito 
BCMsv em uma 

configuração diferencial. 

EMGworks 
Acquisition 

3.6.1.0 
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Helena 
Hallencreutz 
Grape, et. al. 

2009 

Observacion
al 

15 Não informado sonda vaginal (FSICTRA- 
3, Mega Electronics Ltd, 

Kuopio, Finlândia) 

A sonda com tampa 
tinha 100 mm de 

comprimento com o 
diâmetro de 25 mm. o 

tampa tinha seis 
eletrodos longitudinais 

de 44 mm de 
comprimento de aço 
inoxidável aço, dos 

quais quatro formaram 
dois pares de eletrodos 
(2 e 4 horas, lado direito 
e às 8 e 10 horas, lado 

esquerdo). 

(às 6 e 12 horas) Não informado 

Hsiao-Lien 
Chen, et. al. 

2008 

Observacion
al 

31 Posição de pé e 8 
diferentes 

posições de 
tornozelo 

(dorsiflexão, DF 
com braços 

levantados, flexão 
plantar, flexão 
plantar com os 

braços levantados 
- diferenciadas 
em ângulos) 

Sonda estéril intravaginal 
com placa de eletrodos de 

superfície 

Intravaginal Não informado The FemiScan™ 
EMG biofeedback 

Petra J. 
Voorham-van 
der Zalm, et. 

al. 2008 

Investigativo 141 Não informado Sonda vaginal de 2 mm com 
2 anéis (V.M.P. Bioparc) 

Posicionada a sonda 
vaginal na parte mais 

fina, a nível do intróitos 
e o eletrodo anal foi 

inserido com a 
protuberância proximal 

na beira anal 

Não informado The Myomed 932 

Mariana T 
Rett, et. al. 

2015 

Experimental 26 Supina Eletrodo de superfície 
longitudinal bipolar 

Vaginal Eletrodo adicional 
colocado no abdômen 

MyoTrac 3G 
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Candace 
Brown, et. al. 

Estudo De 
Caso 

2 não informado não informado não informado não informado Phasis ESAOTE 
biomedical, Florença, 

Itália 

Qiong Zhang, 
et. al. 2006 

Observacion
al 

114 Supino Sonda de superfície Vaginal Não informado Não informado 

Maria 
Engman, et. 

al. 2004 

Observacion
al 

47 Posição de 
litotomia 

Placas de eletrodo bipolar 
longitudinal, montados em 

uma sonda de plástico 

2 and 10 o'clock 
próximo ao ânus 

Não informado Não informado 

Pauliina 
Aukee, Jorma 
Penttinen  e 

Olavi 
Airaksinen, et. 

al. 2003 

Observacion
al 

66 Posição supina, 
relaxado com os 
quadris e joelhos 
em ângulo reto e, 
em seguida, em 
posição de pé 
com as pernas 

separadas umas 
das outras e 

dedos grandes 
ligeiramente 

virados um para 
outro 

sonda EMG de superfície 
(Mega Electronics, OY, 

Kuopio, Finlândia) 

intravaginal Não informado Não informado 

PAULIINA 
AUKEE, et. al. 

2002 

Estudo Piloto 
ALEATORIZ

ADO- 
Experimental 

30 Em supino e de 
pé 

Eletrodo vaginal Não informado Não informado FemiScan, 
Megaeletronics 

K Marshall, et. 
al. 2001 

Estudo 
Prospectivo 

20 Não informado Eletrodo vaginal Posicionado no 
assoalho pélvico de 
maneira a registrar 
valores anteriores e 

posteriores 

Não informado Myomed-432, 
Enraf Nonius-Delft, 

Holland 

Candace 
Brown, et. al. 

Estudo De 
Caso 

1 Não informado Sensor vaginal Não informado Não informado Myotrac 3, 
manufactured by 

Thought Technology 
LTD, Montreal 

Canad 
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Kimberly 
Kenton, et. al. 

2002 

Observ 
Acional  

108 Não informado Eletrodo de agulha 
concêntrica - 30 gaude, 1 
inch (Medelec, Surry, UK). 

Com uma área de registro de 
0,03 mm² 

Eletrodo posicionado 5 
mm do meato uretral 

externo e atado à perna 
para o restante do 

estudo 

Não informado Nikolet Viking Iie 

Aukee 
Pauliina, et. 

al. 2002 

Observacion
al 

11 decúbito dorsal não informado Não informado Não informado EMG bipolar de 
quatro canais 

(ME3000P, Mega 
Electronics Ltd, 

Kuopio, Finlândia) 

Howard I. 
Glazer, et. al. 

Observacion
al  

57 Não informado vaginal surface 
EMG sensor (Thought 
Technology, Montreal, 

Quebec, Canadá), consiste 
em placas de eletrodos 
longitudinais bipolares 

montadas em uma sonda 
vaginal de plástico com 

conector de sensor 

Não informado Eletrodo de referência 
abdominal 

sEMG signal-
processing unit 

(FlexiPlus surface 
EMG, Computerist, 
Inc., Jacksonville, 

Florida) 

John M. 
Thorp, Jr., et. 

al. 1995 

Comparativo 93 Posição de 
litotomia dorsal 

Eletrodos de acrílico para 
eletromiografia de superfície. 

Sonda vaginal e anal 

Eletrodos inseridos ao 
redor da vagina e do 

reto 

Não informado Perineometer: 
Biotechnologies, 

Stafford, PA 

R. E. Allen, et. 
al. 1990 

Observacion
al 

82 Não informado Eletrodo de agulha 
concêntrica 75x0,65 mm 

Eletrodo inserido no 
ventre do músculo 

puboccígeo, do lado 
esquerdo do assoalho 

pélvico 

Eletrodo Terra colocado 
na coxa direita das 

pacientes 

Medelec MS6 
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Anexo 2: Variáveis estudadas para Parâmetros de Eletromiografia  
Autores e ano 

do estudo 
Tipos De Estudo  N 

Amostral 
Total 

Protocolo 

 Shelly, B, et. 
al. 2016 

 (Relato De Caso)-
Observacional 

1 Não informado 

Yun Peng, et. 
al.2016 

Estudo 
observacional  

8 Dez contrações curtas foram realizadas na sessão um para obter forças de contração que foram as mais fortes 
possíveis, e dez contrações longas sustentadas foram realizadas na sessão dois. 

Linda 
McLean,et. al. 

2016 

Estudo 
Experimental  

23 Os dados de EMG foram registrados durante três tentativas de uma CVM do MAP. A participante foi instruída a 
relaxar tanto quanto possível os seus PFMs e mantê-los relaxados; depois de um segundo, ela foi instruída a 
apertar seu PFM o mais fortemente possível por um período de quatro segundos, e recebeu incentivo 
padronizado: 'Quando eu disser' vá, eu quero que você contraia seus PFMs o mais forte possível levantando e 
apertando como praticamos antes. Você está pronta, pronta? . .vai. . .VAI. . ... APERTE o mais forte que puder. . 
e relaxe. ”Os participantes receberam 60 segundos de descanso entre as tentativas. 

Susan H. 
Oakley, et. al. 

2016 

Experimental 50 Média de repouso inicial, média de pico de movimento rápido, média de trabalho de sustentação de 10 
segundos, resistência muscular e média de repouso pós-contração 

Flávia Ignácio 
Antonio 

Vassimon, et. 
al. 2015 

Estudo 
Observacional, De 
Corte Transversal, 

Caso-Controle  

72 A coleta de dados começo com 60 s de repouso seguido de contrações em comprimentos de tempo diferentes: 
5 contrações máximas voluntárias rápidas durante 2 s, cinco contrações sustentadas por 8 s, uma tentativa de 
sustentar a contração por 60 s, e finalmente 60 s de descanso. Durante a captura do sinal, em cada contração 
do MAP, o abdome e o períneo foram observados para determinar se a manobra de Valsalva foi realizada e se 
os músculos adutores do quadril e os músculos glúteos foram simultaneamente contraídos. Se isso ocorreu, a 
contração do PFM foi desconsiderada 

Maria Thereza 
Micussi, et. al. 

2015 

Analítico 
Transversal  

55 A participantes foram instruídas a relaxar os seus MAP por 10 segundos para registrar os dados do tônus basal 
por um minuto. Os comandos verbais foram “relaxe” e “não contraia”. Elas foram então instruídas a realizar três 
contrações voluntárias máximas (MVC) de seus MAP, com um descanso de 30 segundos entre cada contração. 
Os comandos verbais foram "aperte" e "mais forte". 

Fabíola K. 
Alvesa, et. al. 

2014 

Estudo Clínico, 
Aleatorizado, 
Avaliado E 
Controlado-

Exeperimental  

30 Três contrações voluntárias máximas dos MAP, registradas pela sonda vaginal (canal 1). A contração dos MAP 
foi previamente ensinada as voluntárias, solicitando que elas levantassem a sonda na direção cranial e 
observassem seus gráficos de contração na tela do computador. Cada contração solicitada, foi realizada com 
um período de descanso de 3 min, a fim de evitar a fadiga muscular. 
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Nira Cohen-
Zubary, et. al. 

2015 

Este Controle 
Preliminar, 

Prospectivo, 
Comparativo, 

Randomizado- 
EXPERIMETAL 

36 Não informado 

Larissa 
Carvalho 

Pereira, et. al. 
2016 

Observacional, 
Transversal E 

Controlado  

328 A participante foi ensinada a realizar uma contração dos MAP e foi solicitada a pressionar a sonda na direção 
craniana e observar a contração na tela do computador. Cada contração solicitada foi realizada com um período 
de descanso duas vezes o tempo da contração realizada para evitar a fadiga muscular. O protocolo de 
avaliação EMG consistiu de três contrações voluntárias máximas dos MAP, registradas por 5 s, em micro volts.  

Rachel N. 
Pauls, et. al. 

2014 

Estudo Controlado 
Randomizado-
Experimental 

49 As mulheres completaram uma série de exercícios, que incluíram repouso pré-protocolo, contrações rápidas, 
fase de trabalho / descanso de 5 ciclos, contração de resistência e repouso pós-protocolo. 

Carla 
Dellabarba 
Petricelli 

Estudo Clinico 
Observacional 

Transversal Cross-
Sectional  

60 Para os registros eletromiográficos, a paciente realizou três contrações voluntárias máximas, seguidas de 
relaxamento, com 10 segundos de descanso entre as contrações. A melhor das três contrações foi selecionada 
para o estudo. 

Juliana Schulze 
Burti, et. al. 

2015 

Estudo Prospectivo 
De Controle De 

Casos E Controles 

56 Todas as mulheres foram submetidas ao "teste de resistência", que consistiu em contrações rápidas 
consecutivas dos MAP de 1 segundo, tentando alcançar a amplitude máxima de contração voluntária seguida 
de relaxamento de 1 segundo. Os seguintes parâmetros de EMG foram avaliados em todas as mulheres: (1) 
amplitude do sinal durante 60 segundos de contração sustentada; (2) amplitude do sinal em repouso; (3) 
frequência mediana durante 1 seg de contrações sustentadas; e (4) tempo de ativação muscular, que significa 
quanto tempo o músculo leva para atingir o pico de contração em contrações fásicas (1 s) e contrações 
sustentadas (60 s). 

Tomasz Halski, 
et. al. 2014 

Estudo 
Observacional,Preli
minar, Prospeectivo 

E Transversal  

16 Os participantes realizaram cinco, contrações máximas isoladas de cinco segundos dos MAP (atividade sEMG 
funcional) com um repouso de 5 segundos (atividade de sEMG em repouso) entre cada contração. Os 
participantes receberam 60 segundos de descanso entre as tentativas. Antes das medições, o fisioterapeuta 
ensinava aos pacientes como realizar uma correta contração dos MAP. 

Edward Araujo 
Júnior, et. al. 

2014 

Estudo Prospectivo 
Transversal  

24 As mulheres foram instruídas a fazer três contrações voluntárias máximas (CVM) com 10 segundos de 
descanso entre as contrações. 

Rachel N. 
Pauls, et. al. 

2013 

Ensaio Controlado 
Randomizado- 

EXPERIMENTAL  

49  O programa começou com um descanso pré-protocolo de 60 segundos. Isto foi seguido por 5 contrações 
rápidas ao longo de 15 segundos, uma fase de trabalho / descanso de 5 ciclos (10 segundos de trabalho e 10 
segundos de descanso), uma contração de resistência de 60 segundos e um descanso pós-protocolo de 60 
segundos. Assim, 4 valores de descanso e 3 de trabalho foram obtidos de cada avaliação e registrados em 
microvolts. 
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Xinliang Chen, 
et. al. 2014 

Estudo Prospectivo 104 Na primeira contração, as participantes contraíram os MAP com uma força máxima sustentada, ou seja, o 
máximo contração voluntária (MVC). ‘‘ Por favor, contrate tanto tempo e o mais forte possível. ”Na segunda 
contração, os pacientes foram pediu para exercer contrações rápidas e curtas (SFC) em 6 segundos. ''Por favor 
contrato tão rápido e forte quanto possível. '' Os pacientes tinham 2 min descansar entre as medidas para evitar 
a fadiga muscular. 

Catrina C. Crisp, 
et. al. 2013 

Este Foi Um Ensaio 
Randomizado 

Controlado 
EXPERIMENTAL  

14 As avaliações incluiu uma curta (30-s) contração tônica, 5 contrações rápidas, 3 longas (60 s) intervalo 
contrações, e um longo (60 s) contração tônica. Com descanso pré-protocolo, descanso seguindo 5 contrações 
rápidas, descanse depois de 3 intervalo longo contrações, e um período de descanso final após contração o 
tônica de 60 s.  

Lihua Wang, et. 
al. 2013 

Experimental 67 Inicialmente as participantes contraíram o PFM com uma contração voluntária máxima (MVC). "Por favor, 
contrate o mais longo e forte possível. "Em seguida realizaram contrações (SFC) em 6 s. “Por favor, contrate o 
mais rápido e mais forte possível. ”As pacientes tiveram 2 min de descanso entre as medições 
para evitar a fadiga muscular. 

H. Luginbuehl, 
et. al. 2013 

Estudo 
Prospectiovo 

Crosssectional 

10 Foi medido 2 vezes por 30 segundos, enquanto estavam em repouso e completamente relaxados e duas vezes 
por 5 segundos durante contração máxima voluntária de pé e em supino. Posteriormente, os sujeitos realizaram 
aquecimento de caminhada (5 km / h) por 30 s, em seguida, correram por 2 min e 30 s em um estado 
estacionário (8 km / h) para se familiarizar com a esteira. Após um breve intervalo de 1 minuto, a esteira foi 
reiniciada e acelerada até 8 km / h. Quando a esteira e o sujeito atingiram a velocidade final de 8 km / h e 
estavam em um estado estável, a aquisição de dados foi iniciada: EMG e acelerometria foram medidos 
continuamente por 60 segundos e os 10 primeiros passos destes 60 segundos foram analisados. Os sujeitos 
foram instruídos a correr e respirar o mais normalmente possível, não ativar os músculos do assoalho pélvico 
voluntariamente e não falar por 60 s. 

Ste´phanie J. 
Madill, et. al. 

2013 

Estudo 
observational  

17 Em repouso com o dinamômetro fechado e aberto para tolerância máxima de cada voluntário sem dor, 
contração voluntária máxima (CVM), esforço, contrações rápidas dos MAP, contração sustentada dos MAP, 
tosse única e três repetidas tosses. Para todos as tarefas, após as condições de repouso, o dinamômetro foi 
aberto a 10 mm. Instruções verbais e encorajamento foram dados ao longo de cada tarefa. Descansos de dois 
minutos foram dados entre as tarefas para evitar a fadiga. A força de repouso do assoalho pélvico foi registrada 
por 10 segundos, ambos com o dinamômetro fechado e com o mesmo aberta até onde o participante pudesse 
tolerar, sem dor.  A MVC do PFM foi gravado por 10 s, com instruções para apertar os PFMs o máximo possível  
A tarefa de esforço exigia que o voluntário soprasse, enquanto empurrava como se estivesse a empurrar as 
fezes, em um tubo de plástico ligado a um manômetro durante 10 seg.  Para avaliar a coordenação, os 
voluntários realizaram o maior número possível de contrações rápidas do PFM em 15 segundos.  Para avaliar a 
resistência, os voluntários foram instruídos a contrair os seus MAPs o mais forte possível e manter a contração 
por 90 segundos.  Os voluntários foram instruídos a realizar um único esforço máximo para a tosse.  Os 
voluntários foram instruídos a realizar uma série de três tosses máximas com aproximadamente 1 segundo de 
intervalo. 

Joseane 
Marques, et. al.  

2013 

Estudo Clinico, 
Controlado 
Prospectivo 

33 3 contrações máximas voluntárias, anteriormente ensinadas às participantes, por meio d pedido para pressionar 
a sonda em sentido cranial e observar a contração na tela. Cada contração foi seguida de um período de 
repouso 2 vezes maior que o tempo de contração, para evitar fadiga muscular. 
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Larissa 
Carvalho 

Pereira, et. al. 
2013 

Estudo Clínico, 
Controlado E 
Prospectivo 

81 3 contrações máximas voluntárias, anteriormente ensinadas às participantes, por meio d pedido para pressionar 
a sonda em sentido cranial. Cada contração foi seguida de um período de repouso 2 vezes maior que o tempo 
de contração, para evitar fadiga muscular. 

Simone Botelho, 
et. al. 2013 

Ensaio Clínico E 
Observacional 

Controlado 

307 3 contrações máximas voluntárias, anteriormente ensinadas às participantes, por meio do pedido para 
pressionar a sonda em sentido cranial e observar a contração na tela. Cada contração foi seguida de um 
período de repouso 2 vezes maior que o tempo de contração, para evitar fadiga muscular. 

Stephanie Both, 
et. al. 2012 

Estudo 
Observacional  

36 Cada participante foi exposta a 4 filmes (neutro, ansiedade, ameaça sexual e sexo). As instruções começaram 
com seis contrações. A instrução foi a seguinte: “No próximo bloco pedimos que você contraia os músculos do 
assoalho pélvico 6 vezes. Contraia-os brevemente, o mais forte possível. Um tom através do fone de ouvido 
indicará quando começar cada contração. ”Depois disso, os participantes foram solicitados a realizar três 
contrações de 10 segundos  usando a seguinte instrução: “No bloco seguinte, pedimos que você contraia os 
músculos do assoalho pélvico três vezes e mantenha-os contraídos o mais fortemente possível, por 10 
segundos a cada vez. Um tom alto indicará quando iniciar cada contração e um tom baixo quando parar. ”Então, 
as contrações de movimento e de 10 segundos foram repetidas com o participante. Instruído a usar outros 
grupos musculares que possam apoiar a contração dos músculos do assoalho pélvico. A instrução foi a mesma 
que nos blocos de contração anteriores, com o acréscimo do seguinte: "Desta vez você está autorizado a usar a 
contração de outros músculos do corpo para aumentar a força de suas contrações do assoalho pélvico. ” Cada 
etapa foi seguida de 2 minutos de repouso. 

Cindy 
Auchincloss, et. 

al. 2012 

Estudo 
Observacional  

19 Primeiro, os dados EMG foram gravados usando os eletrodos de fio tal que as participantes realizaram três 
repetições de contrações voluntária máxima (MVC), em que durante cada contração as participantes  foram 
solicitada a aumentar o nível de contração do MAP de repouso ao máximo ao longo de 1 s, segure o MVC por 
aproximadamente 3 s A mesma tarefa foi então repetida após cada sonda, o Periform ™ eo Femiscan.  

Claudia Pignatti 
Frederice, et. al. 

2013 

Estudo Trasversal 91 A avaliação da EMG consistiu em capturar os valores de BT médio (estado de tensão muscular durante o 
repouso, que permite uma contração voluntária imediatamente depois de receber um impulso dos centros 
nervosos) enquanto descansa (por 1 min); valor MCV (valor mais alto em três repetições seguidas); e contração 
de média sustentada (ASC) por 10 s. 

Nadia Keshwani 
and Linda 

McLean, et. al. 
2012 

Estudo 
Observacional 

20 As participantes foram convidadas a contrair seus MAPs o mais forte que pudessem, como se eles estivessem 
tentando evitar a passagem de urina ou gás. A contração durou aproximadamente 3 segundos e encorajamento 
verbal foi dado em todo tempo. Três repetições foram realizadas com 30 períodos de descanso entre as 
repetições. Na mesma posição, para a tarefa de tossir, os participantes foram instruídos a respirar fundo e tossir 
o máximo que pudessem. Dez repetições dessa tarefa foram realizadas 

Olga Ramm,et. 
al. 2011 

Comparativo 87 Não informado 
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Ana Paula 
Magalhães 

Resende, et. al. 
2012  

Estudo Trasversal 
Comparativo 

30 As participantes foram instruídas a relaxarem e acharem uma posição confortável e, então, a medida de 
repouso foi feita durante 10 segundos. As participantes foram então instruídas a realizar 2 contrações máximas 
voluntárias do AP com um período de repouso de 30 segundos entre as contrações. cada contração foi mantida 
por 5 s, a melhor das 2 contrações foi usada como  CMV. 

Ana Paula 
Magalhães 

Resende, et. al. 
2012 

Estudo Cego 
Único- 

EXPERIMENTAL 

58 Inicialmente o baseline foi registrado durante 1 min. Três contrações máximas voluntárias e sucessivas foram, 
então, requeridas e registradas. Foram solicitadas a levantar e contrair os MAP, com o máximo de força 
possível na direção crânio-ventral, movimento ascendente. Nesse estudo foi considerada a maior de 3 
contrações máximas. 

Roberta L. A. 
Batista, et. al. 

2011 

Estudo Exploratório 19  As participantes realizaram 2 contrações lentas que foram mantidas por 6 s, com 6 seg entre cada uma; depois 
de repousar por 60 segundos, 2 contrações rápidas foram mantidas por 2 seg, com 2 seg entre cada.  

Sharon Knight, 
et. al. 2011 

Estudo De Caso-
Controle 

Prospectivo 

56 O teste incluiu uma medida de baseline de repouso de 30 segundo verbalmente sugestionado, seguido de 10 
repetições de contrações de 2s e um repouso de 4 s. 10 repetições de contrações de 10 s e um repouso de 10 s 
e 30 s de relaxamento como conclusão. 

Claudia Pignatti 
Ferederice, et. 

al. 2011 

Estudo Tipo Corte 
Transversal 

46 Não informado 

Liliana Stu¨pp, 
et. al. 2011 

Estudo 
Observacional  

34 A medida de repouso foi feita ao longo de 1 minuto. As participantes foram instruídas a realizar 3 contrações 
máximas do assoalho pélvico, com 30 segundos de repouso entre cada contração. Sendo escolhida a melhor 
das 3 contrações. Seguida de uma contração do AHT e AAT em combinação com recrutamento voluntário dos 
músculos do AP  

Liliana Stüpp, 
et. al. 2011 

Ensaio Controlado 
Aleatório De Cego 

Único- 
Experimental  

37 Não informado  

Ana Paula M. 
Resende, et. al. 

2011 

Estudo 
Observacional E 

Comparativo 

34 Após colocação da sonda, foram instruídas a relaxar o assoalho pélvico e ficar o mais confortável possível para 
registrar o baseline durante 10 segundos. Foram então instruídas a realizar 3 contrações máximas do assoalho 
pélvico, com um intervalo de 30 segundos entre cada contração. Sendo considerada a melhor das 3 contrações, 
por ser mais reprodutível. Em seguida uma contração de circulação muscular usando o método Paula de acordo 
com o protocolo usado Liebergll-Wifchnitzr contraíram ao mesmo tempo a pálpebra, boca e pressionaram cada 
dedo de ambas as mão para o polegar oposto seguido de 30 seg de repouso. Por fim, realizaram a contração 
da musculatura do assoalho pélvico simultaneamente com contrações na pálpebra, boca e dedos. Como 
descrito anteriormente, cada contração foi registrada por 5 seg. 

Virginia 
Pianessole 

Piassaroll, et. al. 
2010 

Ensaio Clínico  26 O protocolo de avaliação eletromiográfica consistia em captar os valores do tônus muscular em repouso e dos 
valores médios e máximos das contrações fásicas e tônicas. 
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Simone Botelho, 
et. al. 2010 

Um Estudo 
Prospectivo, 

Longitudinal E 
Comparativo 

75 Cada participante foi instruída a realizar 3 contrações consecutivas com esforço máximo, cada uma seguida de 
um período de repouso 2 vezes o tamanho da contração realizada. Cada contração foi gravada por 5 segundos.  

Evelyne 
GentilcoreSaulni
er, et. al. 2010 

Estudo 
Obsrvacional  

22 Primeiramente a atividade eletromiográfica foi registrada durante 10 segundos, enquanto a participante  
permanecia relaxada na posição de litotomia modificada. Depois registrada enquanto realizavam esforço de 
contração voluntária máxima. 

Helena 
Hallencreutz 
Grape, et. al. 

2009 

Estudo 
Observacional 

15 Não informado 

Hsiao-Lien 
Chen, et. al. 

2008 

Estudo 
Observacional  

31 As participantes foram solicitados a contrair o assoalho pélvico em 8 posições diferentes, em adição da posição 
ortostática (HS). 3 contrações foram realizadas em cada posição, com um intervalo de 10 seg entre cada 
contração. Descanso de 3 minutos foi permitido entre cada posição de tornozelo. 

Petra J. 
Voorham-van 

der Zalm, et. al. 
2008 

Investigativo 141 O tônus muscular foi primeiramente medido em repouso, durante 1 minuto. Depois foram instruídos a realizar 10 
contrações voluntárias rápidas, cada uma durando 3 segundos, seguidas de relaxamento. Depois de 1 minuto 
de repouso, foram solicitados a sustentar a contração o máximo possível, até 30 segundos (provocando um 
movimento crânio-ventral no assoalho pélvico). As participantes foram instruídas a continuar respirando o mais 
normal possível. Finalmente as participantes foram instruídas a tencionar como se estivessem defecando. 

Mariana T Rett, 
et. al. 2015 

Experimental 26 As mulheres foram instruídas a contrair os músculos do assoalho pélvico e relaxar os músculos do abdômen. 
No grupo tratamento, todas as participantes realizaram contrações fásicas (contrações rápidas de 3 segundos, 
seguidas de 6 segundos de relaxamento) e contrações tônicas (sustentação de 10-20 segundos, seguidas de 
20-40 segundo de relaxamento). Na avaliação foi iniciada com um período de 60 segundos de relaxamento e, 
então, uma contração fásica, uma contração tônica de 10 e uma contração tônica de 20 segundos 

Candace Brown, 
et. al.  

Estudo De Caso  2 Não informado  

Qiong Zhang, 
et. al. 2006 

Estudo 
Observacional 

114 A sessão teste consistia de 4 contrações de 5 segundos precedidas por um período de relaxamento de 10 
segundos 

Maria Engman, 
et. al. 2004 

Estudo 
Observacional 

47 Eram realizadas: 1 minuto de medida de baseline de repouso e da estabilidade de repouso; 5 contrações 
rápidas com um intervalo de 10 segundo entre cada uma delas; 5 contrações tônicas com um intervalo de 10 
segundo entre elas, 1 contração de endurance máximo de 60 segundos; e 1 minuto de registro de baseline pós-
teste de nível de repouso e estabilidade de repouso após as contrações. Após a inserção do sensor vaginal, as 
mulheres tiveram um repouso de 5 minutos para se habituarem ao sensor. 
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Pauliina Aukee, 
Jorma Penttinen  

e Olavi 
Airaksinen, et. 

al. 2003 

Estudo 
Observacional 

66 Inicialmente as participantes foram solicitados a contrair seus MAPs livremente para se acostumar com o teste 
sonda. O teste: Três 5 s contrações e uma contração de longa duração de 30 s.  

PAULIINA 
AUKEE, et. al. 

2002 

Estudo Piloto 
ALEATORIZADO- 

Experimental 

30 Grupo do Boifeedback encontrou o mesmo fisioterapeuta 5 vezes na semana. Em cada sessão, 3 contrações de 
5 segundos com intervalos de 10 segundos nas posições supino e de pé. Paciente foram ensinados 
verbalmente e por escrito a praticarem em casa durante 20 minutos por dia, 5 vezes na semana. foram 
aconselhados a praticarem durante o repouso e durante exercícios diários. 

K Marshall, et. 
al. 2001 

Estudo Prospectivo 20 Registraram em repouso e durante contração máxima 

Candace Brown, 
et. al.  

Estudo De Caso  1 Começando com um minuto antes da linha de base. A coleta foi realizada: Um minuto de repouso, período de 
referência. Cinco contrações musculares rápidas, uma a cada 10 segundos por 5 repetições 
Cinco repetições de períodos de 10 segundos alternando entre descanso e contração começando com um 
descanso de 10 segundos seguido de contratos de 10 segundos. Dez segundos de descanso. Uma contração 
de 60 segundos (resistência) Um minuto após a linha de base 

Kimberly 
Kenton, et. al. 

2002 

Observacional  108 Gravaram os dados em repouso, durante contrações voluntárias, tosses repetitivas e enchimento da bexiga, 
com o programa de análise da atividade voluntária máxima automática 

Aukee Pauliina, 
et. al. 2002 

Observacional 11 As participantes realizaram 3 contrações rápidas máximas seguidas de um descanso e, em seguida, um 
conjunto de 3 contrações de 5 segundos com a força máxima que poderiam fazer. Entre cada contração de 5 
segundos período de repouso de 30 segundos.  

Howard I. 
Glazer, et. al.  

 
 
 

Observacional  57 As participantes foram instruídas a contrair os músculos do assoalho pélvico o mais fortemente possível e 
manter a contração por 10 segundos. (Uma contração de 10 segundos faz parte de um protocolo padrão de 
avaliação de EMGs.) 

John M. Thorp, 
Jr., et. al. 1995 

Comparativo 93 Após cerca de 90 segundos de equilíbrio, a medida de repouso era realizada para o valor de base. As 
participantes eram solicitadas a contrair e relaxar rapidamente sua musculatura retal acendendo quantas luzes 
do display fossem possíveis. Subseqüentemente a participante era solicitada a realizar uma série de "rectal 
holds", na qual ela alternava entre contrações máximas e relaxamentos em intervalos de 10 segundos. Uma 
sequência semelhante foi feita na vagina. 

R. E. Allen, et. 
al. 1990 

Observacional  82 Quando o eletrodo estava na posição correta as participantes foram solicitadas a contrair o assoalho pélvico 3 
vezes seguidas 

 

 

 


