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Resumo 

 
Objetivo: Avaliar e comparar as propostas de intervenções fisioterapeuticas e 

psicoterápica, em pacientes com o diagnóstico de Vaginismo. Casuística e 
Métodos: Foram avaliados e comparados, em estudo descritivo com 24 mulheres, 

dois grupos: tratamento fisioterapeutico (G1) e tratamento fisioterapeutico e 

psicológico (G2). Os grupos passaram por triagem e foram e foram avaliados, 

através de ficha de avaliação pela equipe multidisciplinar (Médicos, Psicologos e e 

Fisioterapeutas) do setor de sexualidade feminina da Unifesp. Para avaliação da 

fisioterapia foram realizadas avaliação física corporal e avaliação do assoalho 

pélvico, utilizando método de palpação muscular corporal e perineal (subjetiva) 

para que pudessemos visualizar quaisquer alterações de contração espásticas 

involuntárias. Foi avaliado também a integridade física e funcional do assoalho 

pélvico com o objetivo de avaliar possíveis alterações musculares, por meio de  

toque digital e/ou bidigital (avaliação objetiva). Foram colhidos também durante a 

avaliação os questionários de Qualidade de Vida Sexual – Quociente Sexual 

Feminino e Inventário Beck- BDI (avaliação psicológica) tanto para o Grupo G1 

como também para o Grupo G2. Somente foram submetidas ao tratamento, 

pacientes que apresentavam diagnostico de Vaginismo. Após assinarem o termo 

de consentimento livre e esclarecido, a mesma foi encaminhada para o tratamento 

com a fisioterapia e com a psicologia, tratamentos individualizados. O número de 

sessões para as terapias (fisioterapeutica e psicológica) foram de 10 sessões 

iniciais, podendo o tratamento ser prolongado em mais 10 sessões, caso a equipe 

multidisciplinar achasse extremamente necessário. Os tratamento do Grupo G1 e 

G2, foram iniciados através de trabalho de educação sexual (através da técnica do 

espelho e folheto ilustrativo (anatomia da genitália interna e externa). O tratamento 

do Grupo G1 foi realizado, através de técnicas de relaxamento corporal e perineal, 

treino respiratório, normalização do tônus corporal e perineal realizados com 

massagens e dessensibilizações corporais e perineais e aplicação dos exercícios 

específicos (auto consciência corporal – aceitação e verbalização através da 

visualização corporal e perineal no espelho), (técnica do espelho - visualização 

corporal) e (autofocagem – percepção visual e tátil do corpo no espelho).  

 

 



 
Resultados: Foram incluídas no estudo, 15 pacientes no Grupo G1 e 9 pacientes 

no Grupo G2. Com relação a avaliação ginecológica, inicialmente dezessete 

(70,83%) não conseguiram realizar avaliação, ao final do tratamento as vinte e 

quatro (100,0%) passaram a realiza la. Na avaliação fisioterapeutica, sete 

(46,67%) no Grupo G1 e nove (100,0%) no Grupo G2 realizaram avaliação 

subjetiva e oito (53,33%) realizaram avaliação objetiva, ao final do tratamento as 

vinte e quatro (100,0%) das pacientes passaram a realizar avaliação objetiva. 

Também houve melhora com relação aos escores do QSF (Quociente Sexual 

Feminino) e BDI (Inventário Beck de Avaliação Psicológica) e no que se refere a 

Penetração Parcial e Total. Conclusão: a fisioterapia deve ser parte integrante da 

equipe multidisciplinar que tratam as disfunções sexuais, concluímos ainda, que 

os recursos fisioterapeuticos ajudam a produzir mudanças físicas na musculatura 

corporal e perineal, sistema nervoso central, alterando o mecanismo da dor, por 

meio, da reeducação motora sensitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 



 
Introdução 

 

O conjunto de fenômenos que abrange a vida sexual é denominado  

sexualidade. Em geral, a sexualidade demonstra condutas e comportamentos 

relacionados à atividade sexual consciente e sua expressão funcional e afetiva 

(Aldrighi et al, 2000). 

A sexualidade é determinada pela anatomia, fisiologia, psicologia, cultura, 

pelos relacionamentos e experiências acumuladas durante a vida. Nela inclui 

todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos associados à gratificação 

sexual, à reprodução e a atração entre duas pessoas (Bognoli et al, 2002). 

A sexualidade entendida a partir de um enfoque amplo e abrangente, 

manifesta-se em todas as fases da vida de um ser humano e ao contrário da 

conceituação vulgar, tem na genitalidade apenas um de seus aspectos, talvez 

nem mesmo o mais importante. Dentro de um contexto mais amplo, pode-se 

considerar que a influência da sexualidade permeia todas as manifestações 

humanas, do nascimento até a morte (Vitiello,1998). 

As normas impostas à civilização ocidental acerca do comportamento 

sexual têm variado através da história, verificando-se oscilação entre o liberalismo 

e o puritanismo, a aceitação e a repressão da sexualidade humana. Nas últimas 

décadas, prevaleceram as atitudes mais liberais, no entanto, estudos mais 

recentes indicaram tendências à aceitação de valores mais conservadores. Esta 

mudança é atribuída, em parte, ao medo da síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS). 
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O comportamento sexual atual ainda sofre forte efeito da revolução sexual 

dos anos 60 e 70. Os muitos métodos contraceptivos efetivos deixaram claros a 

distinção entre o prazer da atividade sexual e sua função reprodutiva. Entretanto, 

mesmo com o avanço tecnológico e a descoberta de fármacos capazes de 

melhorar o desempenho sexual, muitas mulheres apresentam queixas sexuais 

(Bognoli et al, 2002). 

A função sexual desempenha um papel vital, tanto que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estipula que a felicidade sexual é uma condição 

inseparável da saúde, onde a falta de prazer pode desencadear múltiplos 

problemas como uma constante tensão, mau humor, depressão, insônia entre 

outros. Neste contexto, o tratamento das disfunções sexuais é muito importante. 

A sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um. É 

uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado 

dos outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito  e não se 

limita à presença ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É 

energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na 

forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. 

A sexualidade  influência pensamentos, sentimentos, noções e integrações, 

portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a 

saúde sexual também deve ser considerada como direito humano básico. 
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A saúde sexual é a integração dos aspectos sociais, somáticos, intelectuais 

e emocionais  que influenciam a personalidade, a capacidade de comunicação 

com outras pessoas e o amor (MUSEU DO SEXO, 2003). 

Historicamente, os estudos sobre sexualidade e o interesse científico 

somente passaram a ser reconhecidos e expandidos com os trabalhos de Henry 

H. Ellis (1859-1939) e de Sigmund Freud (1856-1939). No entanto, seus estudos 

foram censurados pela comunidade médica. 

O conceito sobre o significado da sexualidade foi desenvolvido por Freud a 

partir do fim do século XIX, segundo ele a sexualidade está presente desde o 

nascimento e é desenvolvida ao longo do tempo, em fases sucessivas, através 

dos contatos que cada ser humano estabelece consigo mesmo e com o meio que 

o cerca (Etienne et al, 2006). 

A sexualidade feminina possui características próprias, que as diferenciam 

da masculina. Sua função, na cultura ocidental, durante séculos, esteve voltada 

para a procriação. Embora a anatomia pélvica feminina apresente órgãos 

relacionados na estrutura e na função, sua compreensão é facilitada pela divisão 

em duas categorias: genitais internos e externos (Baracat et al,2005). 

Os órgãos genitais externos são coletivamente chamados de vulva, que se 

limita anteriormente pela sínfise púbica, posteriormente pelo esfíncter externo do 

ânus e lateralmente pelas tuberosidades isquiáticas. A vulva é constituída pelos  

lábios maiores,  lábios menores, vestíbulo da vagina, clitóris e bulbos do vestíbulo. 
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Os órgãos genitais internos são o útero, a vagina, as tubas uterinas e os 

ovários (Baracat et al, 2005). 

 Os dois modelos de resposta sexual humana mais usados mundialmente 

são os de Masters e Johnson e o modelo de Kaplan :  

Willians Masters e Virgínia Johnson lançaram seu modelo no livro Human 

Sexual Response em 1966, dividindo a resposta sexual em quatro fases: 

excitação, platô, orgasmo e resolução.  

Helen Singler Kaplan publicou em 1979, seu livro Disorders of Sexual 

Desease, tornando-a trifásica, com o aparecimento das Fases de desejo, platô e 

resolução. 

Atualmente é usado o modelo de quatro fases do ciclo da resposta sexual 

feminina: desejo, excitação, orgasmo e resolução; é a base para a classificação 

das disfunções sexuais descritas na quarta edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais - DSM- IV, que classifica e define as 

disfunções sexuais femininas como transtornos do desejo sexual e alterações 

psicofisiológicas do ciclo da resposta sexual, que são capazes de causar 

acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal (American Psychiatric 

Association,1994 ). Essas disfunções sexuais incluem: desejo sexual hipoativo 

(DSM- 302.71), disfunção sexual por aversão sexual ou fobia sexual (DSM- 

302.79), disfunção da excitação (DSM- 302.72), disfunção do orgasmo (DSM- 

302.73), dispareunia (DSM- 302.76) e vaginismo (DSM- 306.51). 
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A base biológica da seqüência das fases que compõem o ciclo da resposta 

sexual feminina é resultado também da integridade dos sistemas nervoso, 

endócrino e vascular, os quais são responsáveis por reações fisiológicas e 

anatômicas específicas de cada fase da resposta sexual feminina (Ferreira et al, 

2007). 

Estudos recentes mostram, que as Disfunções Sexuais Femininas são um 

fenômeno frequente. Em Estudo realizado sobre a vida sexual do brasileiro, 

evidenciou-se que 51% das mulheres entrevistados referiam de alguma disfunção 

(Bergeron, 2001; Manocci,2004; Meana, 1997; Piassarolli, 2010). 

As disfunções sexuais podem ser classificadas como: 

Distúrbio do desejo: em terapia sexual, destaca-se a diminuição ou 

ausência do desejo (inapetência sexual). 

Distúrbio de excitação: constituem as dificuldades de lubrificação vaginal  

Disfunções orgásmicas: constituem as anorgasmias  femininas ou 

dificuldade em atingir o orgasmo. 

Dispareunia: vem do grego “ má união “, significa dor durante o coito. Várias 

são as etiologias, predominantemente orgânicas inicialmente, porém em alguns 

casos podem trazer danos à esfera psicogênica, com evolução ao vaginismo ou 

diminuição de desejo. 
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Transtorno de Aversão Sexual : extrema ansiedade e/ou desgosto diante da 

perspectiva ou da tentativa de ter uma relação sexual.  

Vaginismo: síndrome psicogênica, traduzida pela contratura involuntária da 

musculatura do terço inferior da vagina, impedindo total ou parcialmente a 

penetração. (Manocci, 2004). 

Podemos definir o vaginismo como um distúrbio em que o intercurso sexual 

não é possível pois tentativas de penetração vaginal provocam uma contração 

espástica involuntária do intróito vaginal.  Trata-se de uma  condição rara e as 

evidências à respeito dessa patologia é uma reação condicionada dos músculos 

que circundam o intróito vaginal, essa musculatura é levada há um espasmo 

intenso. 

O vaginismo pode ser considerado como dificuldade persistente e 

recorrente de permitir a introdução do pênis, de dedos ou de outros objetos no 

canal vaginal, independente de manifestar o desejo de ser penetrada ou não 

(Bento et al, 2007) 

O Vaginismo pode ser classificado como primário, secundário, situacional e 

geral. 

Primário: quando a mulher sempre se mostrou inapta a penetração. 

Secundário: mulheres que já tiveram relações com penetração vaginal, 

porém, devido a algum tipo de trauma, passou a não conseguir ter relação com 

qualquer tipo de penetração. 
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Situacional: quando o vaginismo só ocorre, dependendo da existência de 

algum fator; parceiro específico, tipo de objeto a ser penetrado, local ou ambiente 

onde ocorre a prática sexual. 

Geral: ocorre sempre após período anterior de normalidade, tendo surgido 

após o fator causal (Manocci, 2004). 

Os fatores etiológicos podem ser classificados como:  

Educacional e/ou Cultural – muito comum até mesmo nos dias atuais, 

podendo levar a disfunção sexual devido à educação repressora e informações 

errôneas ou ausentes. 

Religioso – também bastante comum, com raízes religiosas fortes, onde o 

sexo é associado ao pecado; algo sujo, nojento, repugnante (pecaminoso). 

Dispareunia – após longo período de dor intensa á penetração, esta age 

como fator, condicionante a fuga, mesmo após cessar a patologia orgânica, 

permanecendo a reação fóbica , levando a proteção inconsciente. 

Trauma Sexual Anterior – pode ser primário ou secundário, dependendo da 

época do trauma. 

Excessivo Sentimento de Fragilidade – mulher se faz notar por seu 

comportamento frágil, consciente ou inconscientemente, esse tipo de paciente vê 

na penetração, uma agressão que poderá por sua vez, maxuca-la  ou denegri- la. 
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Após Disfunção Erétil – o parceiro passa por período de dificuldade de 

ereção (total ou parcial), muito comum verificarmos essa condição, vaginismo x 

disfunção erétil (consequentemente uma leva a outra). 

Hostilidade á Figura Masculina – comportamento hostil a presença de 

qualquer homem com comportamento dominador, acha impossível ser possuída 

ou mesmo penetrada 

Homossexualidade Feminina: existe a rejeição ao papel adotado no 

momento da penetração, que se manifesta somaticamente com o aparecimento da 

síndrome. 

Pós-conhecimento de Relacionamento Extraconjugal do Parceiro – não tão 

comum de acontecer, porém ocorre a rejeição inconscientemente, como castigo 

ou até mesmo nojo do parceiro. 

Pós-Prostituição – podendo ser encarada ou até mesmo classificada como 

pós-trauma; quando a prostituição é algo obrigatório para qualquer ser humano, 

ou impositivo (situacional ou fisicamente), pode refletir como violência, que 

somente é exteriorizada quando a mulher (neste caso) consegue abandonar o 

hábito ou profissão. Também podendo ocorrer rejeição a figura masculina, levando 

inconscientemente ao vaginismo. 

O Diagnóstico do Vaginismo, não pode ser apressado, por esse mesmo 

motivo a anamnese  deve ser cautelosa, levando-se em consideração, que este é 

o primeiro contato da paciente com o examinador e/ou terapeuta. 
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Confirma se ou diagnostica se o vaginismo pelo exame ginecológico, que 

desfaz a dúvida de existir ou não a presença do Vaginismo. 

É notório ser observado o espasmo muscular da região perineal e 

contração anal (Manocci, 2004). 

O Vaginismo ao longo da vida em geral tem um início súbito, manifestando-

se durante as primeiras tentativas sexuais ou durante o primeiro exame 

ginecológico. Quando diagnosticado o transtorno geralmente é crônico, a menos 

que atenuado por tratamento (Kaplan,1978; Abdo et al,2000). 

O Vaginismo leva á perturbação causando acentuado sofrimento ou 

dificuldade interpessoal, essa perturbação não se deve exclusivamente aos efeitos 

fisiológicos diretos de uma condição médica geral. Fazem parte dos sintomas 

básicos do Vaginismo: o medo, pavor e dor dilacerante á penetração. Podendo 

comprometer mulheres de qualquer idade, desde as primeiras tentativas de 

relação sexual até a senilidade (Kaplan,1978; Abdo et al,2000;  Manocci,2004; 

Ferreira et al, 2007). 

A dor é um mecanismo de proteção do corpo, ocorre sempre que qualquer 

tecido estiver sendo lesado, fazendo com que esse corpo reaja involuntariamente 

para remover esse instinto doloroso (Kysner E Colby, 1998). 
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A paciente vagínica sustenta sentimentos de inadequação, insegurança, 

inferioridade, fragilidade, tensão, fobia diária á nova penetração e o medo da 

perda do parceiro. Existem dentre essas mulheres vagínicas, aquelas que 

apresentam rejeição a figura masculina, como as dominadoras, possessivas e as 

homossexuais. 

Antes de iniciar qualquer abordagem específica para o vaginismo, é 

essencial perceber o perfil de cada um dos parceiros. Quase sempre sustentam a 

insegurança quanto a masculinidade, podendo ter disfunção erétil, além de 

sentimentos de rejeição e inadequação (Manocci, 2004; Kaplan,1978).  

Geralmente esses indivíduos são tranqüilos, reflexivos, tímidos e são 

classificados pelas mulheres vagínicas como “muito compreensivos”, “delicados”, 

“inibidos” ou “inexperientes”. Esses adjetivos muitas vezes escondem pessoas 

carentes de assertividade, personalidades passivas e dependentes, para tanto, 

fazem dessa postura, suas máscaras para esconder ou dissimularem suas 

disfunções sexuais (Cavalcanti & Cavalcanti,1997). 

As terapias com pacientes vagínicas, é iniciada geralmente com exame 

ginecológico, onde se faz a primeira tentativa de eliminar causas orgânicas. 

Esta fase inicial não é uma tarefa fácil. Essas pacientes choram, ficam 

rígidas, fazem apnéia, movem-se agitadas na mesa ginecológica, mordem mãos e 

vestes, apelam para o examinador tirar a mão para que elas posam levantar, 

porém, após toda essa tentativa de não serem examinadas, se acalmam e 

novamente recomeçam todo ritual de se desvencilhar da terapia. 
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Nos casos de pacientes vagínicas, é essencial que o profissional utilize todo 

seu poder de conquista, de paciência e compreensão, e com doçura espere que a 

paciente se acalme, para que possa progredir, mesmo que milimétricamente. Em 

determinados casos o início da terapia é tão difícil de ser executado, pois os 

adutores da coxa apresentam um espasmo extremamente intenso, não permitindo 

a realização da terapia, sendo mais propício e conveniente adiar para outra 

ocasião. Nestes casos, as pacientes passam por um processo de exercícios de 

relaxamento, sobretudo quando o vaginismo foi alterado por tentativas bruscas de 

exames ginecológicos. 

É também muito significativo passar para essa paciente um clima de 

confiança, quanto a terapia que vai ser submetida, sendo mais importante que ela 

esteja à par de todos os esclarecimentos com relação as contrações que à 

acometem, esses esclarecimentos podem ser realizados através de dispositivos, 

diagramas, ilustrações de qualquer tipo, todos voltados a explicar, a maneira com 

a qual o vaginismo pode impedi-la de ser penetrada por um pênis(Cavalcanti & 

Cavalcanti, 1997; Manocci, 2004). 

É importante enfatizar, que o tratamento das disfunções sexuais tem um 

caráter interdisciplinar. 

A sexualidade é a expressão global da personalidade, constituída de fatores 

internos como o intelecto, cognição, emoções e de fatores externos como 

ambiente social e cultural, sistema econômico, hábitos e costumes. 
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O exercício da sexualidade varia de uma cultura para outra e de indivíduo 

para indivíduo. O comportamento sexual tem sido mais estudado nas últimas 

décadas do que em todas as outras. A medicina milenar, teve nos últimos tempos 

um desenvolvimento extraordinário devido principalmente à evolução tecnológica. 

Apesar disso, a relação médico-paciente tem perdido a qualidade. Se hoje, 

pelo emprego de sofisticados aparelhos, o diagnóstico e o tratamento são mais 

fáceis e eficientes, a relação do médico e seu paciente está muito mais difícil e 

distante. 

Na prática clínica o ginecologista se depara com questões freqüentes de 

dificuldades sexuais que devem ser abordadas, tais como: desinformação sexual, 

preocupações sexuais, falsas concepções sobre a sexualidade, ansiedade, perda 

ou diminuição da auto-estima, deterioração do relacionamento do casal, 

inadequações sexuais (Etienne et al, 2006) 

Frequentemente é o médico ginecologista o primeiro a ter contato com 

essas pacientes, o que determina que sua  intervenção deva incluir não apenas a 

terapêutica dos distúrbios ginecológicos/hormonais, mas também pressupõe-se 

uma postura ativa; acolhendo e investigando as disfunções sexuais, bem como a 

presença de depressão e fatores psicossociais que possam estar comprometendo 

sua paciente. 

A atuação do ginecologista deve a princípio, mostrar interesse e valorização 

à queixa da paciente, pois se assim não proceder, toda atuação subseqüente será 

inválida, faz-se necessário, não impor valores ou preconceitos pessoais.  
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A capacidade de ouvir e orientar, associada ao tratamento ginecológico, em 

grande parte é a solução para a disfunção sexual (Aldrighi et al, 2000). 

O psicólogo, que tem papel importante na equipe interdisciplinar, possibilita 

uma abordagem global da mulher e sua atuação pode ser realizada de três 

maneiras: 

Atendimento psicológico em grupo: que proporciona importante troca de 

experiências e identificação entre os componentes, favorece  a expressão de 

sentimentos, medos e fantasias e facilita a elaboração de novas metas e objetivos 

existenciais.  

Psicoterapia individual: de grande importância no tratamento dos sintomas 

psíquicos como insônia, depressão, irritabilidade e ansiedade, mas, 

principalmente, nos problemas relacionados à inadequação sexual. Além do apoio, 

a psicoterapia possibilita a identificação das perdas que estão sendo vivenciadas 

nessa fase da vida, bem como a compreensão do seu significado. 

Psicoterapia de casal: é quando existe algum tipo de problema no 

relacionamento conjugal (Aldrighi et al, 2000). 

O psicólogo é o profissional na equipe interdisciplinar melhor capacitado 

para acolher as dificuldades dos outros profissionais em lidar com a sexualidade 

de seus pacientes, promovendo discussões e orientações diferenciadas, para que 

esses temas sejam aprofundados. Além disso, poderá facilitar a compreensão das 

diversas dimensões da vivência de uma sexualidade integrada (Etienne et al, 

2006). 
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É muito importante para o fisioterapeuta que atua com pacientes com 

disfunção sexual, fazer uma criteriosa anamnese. Nela deve constar identificação 

e história pregressa da paciente, além de dados clínicos como, exames 

complementares, mensuração da qualidade de vida e expectativa quanto ao 

tratamento a ser realizado. 

Durante a inspeção devemos observar a genitália externa de forma geral. 

Observamos a vulva, a pele e a mucosa, os grandes e pequenos lábios, para 

melhor visualização do intróito da vagina (Etienne et al, 2006). 

Nas sessões de fisioterapia usamos métodos como o relaxamento, afim de 

diminuir o tônus muscular, para que possa propiciar uma sensação de repouso, 

bem-estar e de tranquilidade (Cavalcanti & Cavalcanti, 1997). 

Autoconsciência corporal – que consiste na auto-aceitação da paciente, 

melhorando o relacionamento intrapessoal, levando-à aceitação de seu corpo, 

com melhora da auto-estima (Manocci, 2004). 

 Técnica do Espelho – essa técnica tem como proposta principal a 

autoconsciência corporal e auto-aceitação. Todo individuo em maior ou menor 

grau, apresenta uma série de preocupações com o próprio corpo, a ponto deste 

fato determinar sentimentos positivos ou negativos em relação a si mesmo. 

É necessário que a pessoa se conheça verdadeiramente para que possa 

amar a si mesma. 

   

 

 

 



 
Introdução 

 

 Autofocagem – enquanto a técnica do espelho permite utilizar o sentido de 

visão como elemento básico de percepção sensorial, o procedimento da 

autofocagem concentra-se sobretudo na percepção tátil, permitindo à paciente 

uma verdadeira viagem pelo corpo (Cavalcanti & Cavalcanti,1997). 

Etienne et al, 2006 relatam em seu estudo que o conhecimento da anatomia 

e fisiologia dos genitais internos e externos podem esclarecer e desmistificar 

conceitos e crendices que contribuem eventualmente, para a disfunção sexual. 

Não obstante, o conhecimento sobre a resposta e órgãos envolvidos podem 

diminuir dificuldades sexuais. 

A Consciência corporal, principalmente da região pélvica é proporcionada 

pela auto-palpação, pois além do auto-conhecimento esta pode auxiliar a paciente 

a entender a atividade dos músculos do assoalho pélvico (Moreno, 2004). 

Segundo Manocci, (2004) a sensibilidade consiste na associação 

permanente do comportamento indesejável com estímulos aversivos. Com essa 

associação, pretende-se eliminar tal comportamento. 

Entre os recursos terapêuticos para o tratamento está a Fisioterapia. A base 

da fisioterapia está em produzir mudanças físicas na musculatura lisa e estriada, 

vísceras pélvicas e sistema nervoso central, alterando o mecanismo da dor por 

meio de reeducação motora e sensitiva (Bernardes & Bahamondes,2005). 

É sabido também, que a mobilidade dos músculos do assoalho pélvico 

(MAP) acompanha normalmente os tempos respiratórios, e a paciente pode, 

aumentar sua percepção perineal e o desempenho desse movimento (Etienne et 

al, 2006). 
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Com a respiração, o diafragma se contrai, fazendo com que o centro 

tendíneo diminua a pressão na cavidade torácica e permitindo assim a inspiração, 

enquanto aumenta a pressão intratorácica, ocorrendo então a expiração. A devida 

atenção a respiração, permite que a paciente tenha um menor estresse, levando a 

ao relaxamento (Kendell, 1995). Portanto, os exercícios mais dinâmicos de 

respiração e de expressão corporal fazem desbloquear a pelve.  

Todo este trabalho deve ser feito com a coordenação do terapeuta que 

permite a verbalização dos afetos, dos conflitos recentes ou antigos que estão 

correlacionados às tensões (Mamberti-Dias, 1991). 

 

“A felicidade é uma atitude! Os parceiros precisam aprender com o tempo e 

a convivência que o amor e o carinho são a base de um bom relacionamento. Não 

se pode mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso Eu. Com um pouco de 

esforço e prática, podemos descobrir o que é essencial para o nosso dia a dia. 

Pessoas felizes fazem mais sexo e quem pratica mais sexo é mais feliz. Desta 

maneira, sexo e amor estão intimamente relacionados às profundas sensações 

que se pode tirar da vida a dois, desde a juventude até a velhice (Pellegrini, 

2003)”. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 



 
Proposição 

 

Propusemo-nos avaliar e comparar as propostas de intervenções 

fisioterapeuticas e psicoterápica, em pacientes com o diagnostico de Vaginismo, 

atendidas no Setor de Sexualidade da Universidade Federal de São Paulo – 

Unifesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3.1 Casuística 

Realizou se estudo descritivo no período de fevereiro de 2007 a dezembro 

de 2009. Em mulheres freqüentadoras do Setor de Sexualidade da Disciplina de 

Ginecologia Endocrinológica da UNIFESP-EPM, foram incluídas somente 

pacientes com o diagnóstico de vaginismo. Todas as participantes do estudo 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1). Este estudo foi 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, sob o 

parecer no. 1604/08 (Anexo 2), em atendimento a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde.  

Somente foram incluídas no estudo pacientes que apresentaram 

diagnóstico de Vaginismo, não importando ser de classificação primária, 

secundária, geral ou situacional. 

Não foram incluídas no estudo pacientes que apresentaram diminuição da 

cognição, doença neurológica grave, gestantes, infecção e inflamação do trato 

urinário  e vaginal, depressão grau severo, gestantes e pacientes com qualquer 

outro diagnóstico de disfunção sexual feminina.  

As pacientes foram divididas em dois grupos: 

Grupo 1: Tratamento Fisioterapeutico 

Grupo 2: Tratamento Fisioterapeutico com Tratamento Psicoterápico 
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3.2 Métodos 

3.2.1 – Procedimentos de Triagem e Avaliação 

Todos as pacientes passaram por uma triagem realizada no setor de 

sexualidade feminina, a triagem é composta por avaliações de todos os 

profissionais da equipe interdisciplinar (médicos, fisioterapeutas e psicólogos), 

para que pudesse ser traçado o perfil da paciente e então diagnosticado sua 

disfunção sexual. 

A triagem é composta de ficha de avaliação do setor de sexualidade (Anexo 

3) onde foram colhidos dados para uma anamnese criteriosa. Queixa sexual,  

relacionamento com o parceiro, dados clínicos e ginecológicos, conduta a ser 

realizada e a disponibilidade da paciente para a realização do tratamento e sua 

expectativa quanto ao tratamento que foi realizado; aplicação do questionário 

QSF- Quociente Sexual verão Feminina – (ABDO, 2006); (Anexo 4), o Quociente 

Sexual versão Feminina avalia a qualidade de vida sexual das pacientes. Este é 

formado por 10 questões classificadas em escala de cinco pontos.  

As respostas foram classificadas de acordo com a intensidade nas 

categorias: “Nunca”, “Raramente”, “As vezes”, “Aproximadamente 50% das 

vezes”, “A maioria das vezes” e “Sempre”. Para a análise e interpretação do 

questionário, as respostas foram classificas de zero a cinco, como zero indicando 

nunca e cinco indicando sempre.  

Para o cálculo do escore final a questão sete foi transformada, pois está no 

sentido inverso, então, somam-se todos os resultados e multiplica-se por dois, 

obtendo o resultado final.  
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Este pode ser: 0-20 pontos “nulo a ruim”, 22-40 pontos “ruim a 

desfavorável”, 42-60 pontos “desfavorável a regular”, 62-80 pontos “regular a bom“ 

e 82-100 pontos “bom a excelente”. Quanto maior o resultado, melhor a função 

sexual da paciente.  

Também foi aplicado o inventário Beck-BDI (Anexo 5) que consiste de 

avaliação psicológica para verificar o grau de depressão. Ele é composto de 21 

questões  com pontuação de somatória de 0 a 3 para cada questão, para o escore 

final a pontuação de cada questão foram somadas, perfazendo então um total. O 

escore final: menor de 15 pontos= sem depressão; 15-20 = disforia (inquietação, 

perturbação, mal estar); 20-30 = depressão moderada a grave; 30-63 = depressão 

grave. 

Após esse trabalho da equipe interdisciplinar, a paciente foi encaminhada 

para o tratamento com a fisioterapia e tratamento com a equipe de psicologia, 

para o atendimento individualizado. O número de sessões para as terapias 

(fisioterapêutica e psicológica) foram de 10 sessões iniciais. Podendo o  

tratamento ser prolongado em mais 10 sessões, caso a equipe interdisciplinar 

achasse extremamente necessário. 

Os tratamentos foram previamente determinados pela equipe 

multidisciplinar após discussão dos casos e diagnósticos de cada paciente, foram 

divididos em dois grupos: Grupo G1 (tratamento fisioterapêutico) e Grupo G2 

(tratamento fisioterapêutico x psicológico). 
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Tanto as pacientes do grupo G1 como as do grupo G2, iniciaram o 

tratamento com trabalho de educação sexual, começando por orienta-las à 

respeito de sua genitália interna e externa e sua funcionalidade (Anexo 6). 

Também foram realizada a técnica do espelho para que a paciente após ver a 

anatomia da vulva, pudessem de maneira tranquila visualiza-la no espelho.  

 

3.2.2 – Protocolo de Tratamento do Grupo 1 

 

√  Grupo 1 – Tratamento Fisioterapêutico 

 No grupo 1, as pacientes foram posicionadas sobre a mesa 

ginecológica em posição de litotomia, sem as roupas da parte inferior do corpo, foi 

realizado  tratamento de palpação sobre a região da coxa em direção a genitália 

externa da paciente, explorando toda região de coxa interna, externa, posterior e 

anterior. Para que a mesma pudesse de maneira serena, ir se acostumando com o 

toque do terapeuta em seu corpo, este também por sua vez realizava comando 

verbal (falar) em todas as manobras terapêuticas, o tom de voz  foi um tom calmo, 

tranqüilo, porém com firmeza e conhecimento, afim de à paciente não fosse pega 

de surpresa, e assim sendo,  com movimentos bruscos e consequentemente obter 

um espasmo (contração involuntária do canal vaginal).  

 

 

 



 
Casuística e Métodos 

 

O terapeuta pode prosseguir o tratamento palpando milimétricamente cada 

região a ser explorada, até chegar a região da vulva - genitália externa (abertura 

dos lábios maiores e menores, toque sobre o clitóris, palpação da região do 

períneo, até chegar a entrada do canal vaginal), essa palpação será realizada com 

toque sutil sobre cada órgão acima citado. 

Quando conseguimos que a paciente nos deixe se colocar a mão na 

entrada do canal vaginal, é que pudemos iniciar o processo de introdução da 

ponta do dedo indicador em sua vagina, após esse processo, progredimos passo 

a passo com a introdução do dedo indicador até chegar a coloca-lo por inteiro, 

introdução digital. E assim com o progresso da terapia ao colocarmos o dedo 

indicador, iniciamos o processo de tentativas da introdução bidigital (dedo 

indicador e médio), todo esse procedimento foi realizado com o auxilio de 

exercícios de relaxamento e respiração, sempre tentando ao máximo deixar a 

paciente o mais calma possível. 

A paciente também realizou exercícios domiciliares, de palpação em seu 

corpo durante o banho ou até mesmo nas relações sexuais com seu parceiro, com 

o intuito de melhor se conhecer e desmistificar todo o medo das contrações 

involuntárias do canal vaginal quando tocada. Após essa fase, foi indicada a 

paciente a compra de uma prótese peniana para ajudar nos exercícios 

domiciliares, e terão a mesma função de introdução no canal vaginal, passo a 

passo, desde a ponta até a paciente ter segurança para sua introdução total.  
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3.2.3 – Protocolo de Tratamento do Grupo 2 

 

√ Grupo 2 – Tratamento Fisioterapêutico x Tratamento Psicológico. 

Foi realizado todo o procedimento de tratamento do Grupo A, porém, com 

acompanhamento de terapias psicológicas. Que foram realizadas em sessão 

individual com o psicólogo, a fim, de preparar essa paciente para as terapias e o 

cotidiano do seu relacionamento sexual e pessoal, com seu parceiro. 

Os tratamentos fisioterapeuticos e psicológicos foram constituídos por 10 

sessões cada um, de 30 minutos, sendo realizado no ambulatório do setor de 

sexualidade feminina, uma vez por semana. Caso fosse necessário a prorrogação 

das sessões a paciente iria retomar os tratamentos tanto fisioterapeutico como 

psicológico com  mais 10 sessões cada um, por se tratar de uma patologia de 

difícil tratamento. 

Após o emprego dos tratamentos tanto fisioterapeuticos como psicológicos, 

os grupos foram comparados entre si, quanto à melhora do vaginismo,  foram 

coletados os dados para o QSF- Quociente Sexual versão Feminina final, para 

que pudéssemos compara-lo com o inicial, para obtermos o parâmetro de melhora 

com relação a qualidade de vida sexual dessa paciente. 

Para a coleta dos dados foram necessários, adotar os princípios éticos da 

privacidade e do anonimato necessários à pesquisa envolvendo seres humanos, 

dispostos na resolução 196/96 do Conselho Nacional da Saúde, que visa 

assegurar aos participantes da pesquisa, informações, anonimato, privacidade e o 

livre consentimento. 
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3.3 Análise Estatística 

Análise estatística, os dados quantitativos foram sintetizados por medidas 

de tendência central (média) e de variabilidade (valor mínimo e máximo). Os 

dados qualitativos foram resumidos através da frequência relativa (%). Entretanto 

foi utilizado o Excel para banco de dados e Minitab para a análise descritiva dos 

dados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 

 

 

 



 
Resultados 

 

4.1 Características do Grupo G1 (Tratamento Fisioterapêutico) com 

Características do Grupo G2 (Tratamento Fisioterapêutico e Tratamento 

Psicológico) 

 

   O número de sessões de terapia, variou entre 10 e 20 sessões. 

Dependendo da severidade do Vaginismo, sendo que do Grupo G1 doze (80,0%) 

realizou 10 sessões e três (20,0%) realizou 20 sessões. E no Grupo G2 cinco 

(55,5%) realizou 10 sessões e quatro (44,44%) realizou 20 sessões. 

 O vaginismo pode comprometer mulheres de qualquer idade, desde as 

primeiras tentativas de relação sexual até a senilidade. (Kaplan,1978; Abdo et al, 

2000; Manocci,2004; Ferreira et al, 2007). Sendo assim, pudemos constatar que a  

idade das pacientes variou entre 19 e 54 anos, com média de 30,0 anos no Grupo 

G1. E nas pacientes do Grupo G2 variou entre 27 e 51 anos, com média de 33,89 

anos. 

 Tínhamos entre as pacientes do Grupo G1 dez (66,67%) da raça Branca 

(Caucasiana) e sete (77,78%) do Grupo G2. Totalizando (G1+G2) dezessete 

(70,83%) sendo da raça Branca. O restante do total de pacientes, ou seja, sete 

(29,17%) eram Não Brancas, cinco (33,33%) do Grupo G1 e duas (22,22%) do 

Grupo G2. Sendo que das cinco (33,33%) do Grupo G1, duas (13,33%) eram da 

raça Amarela e três (20,00%) da raça Negra. E das duas (22,22%) do Grupo G2 

eram da raça Negra. 
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 O grau de escolaridade: No Grupo G1 três (20,0%) e três (33,33%) no 

Grupo G2 concluíram o EF (Ensino Fundamental) + EM (Ensino Médio). 

Totalizando seis (25,0%) das pacientes. O restante do total de pacientes 

escolarizadas, dezoito (75,0%) tinham formação de ES (Ensino Superior) + PG 

(Pós Graduação); sendo que doze (80,0%) eram do Grupo G1 e seis (66,67%) 

eram do Grupo G2. 

 Com relação ao Estado Civil das pacientes, observamos que no Grupo 

G1 sete (46,67%) e cinco (55,56%) no Grupo G2, eram casadas. E oito (53,33%) 

no Grupo G1 e quatro (44,44%) no Grupo G2, totalizando (G1+G2) doze (50,0%) 

pacientes Solteiras. Sendo que destas doze (50,0%) todas tinham 

relacionamentos (namorando ou noivando). 
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 O tempo de união das 24 (100,0%) pacientes, variou entre 5 meses e 13 

anos, média de 4,93 anos no Grupo G1 e no Grupo G2 variou entre 5 meses e 14 

anos, com média de 5,94 anos. 

 

 Com relação ao Tempo de Disfunção, variou de 1ano e 20 anos com 

média de 8,13 anos no Grupo G1; e entre 6 anos e 23 anos com média 12,22 

anos no Grupo G2. 

 

Gráfico 1- Média do Tempo de União X Tempo de Disfunção 
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Resultados 

 

 Estado Menstrual: no Grupo G1 treze (86,67%) e oito (88,89%) no Grupo 

G2, totalizando (G1+G2) vinte e uma (87,5%) encontrava se no Menacme. O 

restante três (12,5%) tanto do Grupo G1 quanto do Grupo G2, eram de Pós 

Menopausadas. Sendo que do total de pacientes no Menacme vinte e uma 

(87,5%), três (20,0%) no Grupo G1 e três (33,33%) do Grupo G2 tiveram 

Gestações com Partos Cesárea, totalizando seis (25,0%) das pacientes. 

 

4.2- Classificação Geral do Vaginismo 

 

Sendo assim, pudemos observar em nossos resultados a classificação 

primária, totalizando nos Grupos (G1+G2) treze (54,17%), o restante onze 

(45,83%) dividiam se em Vaginismo Secundário seis (25,0%) e Situacional cinco 

(20,83%). 

 

Tabela 1 – Classificação Geral do Vaginismo. 

                               Grupo G1                    Grupo G2                    Total (G1+G2) 

Primária                    46,67%                        66,67%                            54,17% 

 

Secundária               20,0%                          33,33%                            25,0% 

 

Situacional                33,33%                        0,0 %                              20,83% 
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4.3 – Classificação das Etiologias do Vaginismo 

 

Tabela 2 – Classificação das Etiologias do Vaginismo. 

                               Grupo G1                    Grupo G2                    Total ( G1+G2) 

Educacional              86,67%                        88,89%                                 87,50% 

 

Dispareunia             73,33%                        44,44%                                  62,50% 

 

Hostilidade               46,67%                         55,56%                                 50,0% 

 

Religião                   33,33%                         33,33%                                 33,33% 

 

Traumas                  26,67%                        33,33%                                  29,17% 

 

 
 
 

Gráfico 2- Classificação das Etiologias do Vaginismo  
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4.4 – Análise da Frequência Sexual e do Ciclo de Resposta Sexual 

 

A frequência sexual variou de 1 a 8/mês, média de 3,0 vezes ao mês no 

Grupo G1 e 1 a 20/mês, média de 4,22 vezes ao mês no Grupo G2. 

Sendo que com relação ao ciclo de resposta sexual, treze (86,87%) no 

Grupo G1 e sete (77,78%) no Grupo G2, totalizando vinte (83,33%) completaram 

as fases de desejo e excitação no ciclo de resposta sexual. O restante quatro 

(16,67%) não completam as fases de desejo do ciclo de resposta sexual. Porém 

das vinte (83,33%) das pacientes, somente quatorze (58,33%) conseguem atingir 

o orgasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultados 

 

4.5 – Avaliação Ginecológica Inicial e Final 

 

Avaliação Ginecológica Inicial: oito (53,33%) no Grupo G1 e nove (100,0%) 

no Grupo G2, totalizando dezessete (70,83%) não realizaram avaliação 

ginecológica, sendo que do restante, ou seja, sete (46,67%) do Grupo G1 

conseguiram realiza la.  

Avaliação Ginecológica Final: as vinte e quatro (100,0%) pacientes, sendo 

dos Grupos G1 e G2 realizaram o exame ginecológico. 

 

Gráfico 3 – Avaliação Ginecológica Inicial e Final 
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Resultados 

 

4.6 – Avaliação Fisioterapêutica Inicial e Final 

 

Avaliação Fisioterapêutica Inicial: sete (46,67%) das pacientes do Grupo G1 

e nove (100,0%) do Grupo G2 realizaram avaliação subjetiva, totalizando assim, 

dezesseis (66,67%). E o restante oito (53,33%) do Grupo G1 realizaram avaliação 

objetiva.  

Avaliação Fisioterapêutica Final: pudemos observar que das vinte e quatro 

(100,0%) das pacientes dos Grupos G1 quinze (100,0%) e G2 nove (100,0%) 

realizaram avaliação fisioterapêutica objetiva. 

 

Gráfico 4 – Avaliação Fisioterapêutica Inicial e Final 
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Resultados 

 

4.7 - Avaliação da Qualidade de Vida Sexual Inicial e Final (QSF- 

Quosiente Sexual Feminino) 

 

A média dos escores do QSF (Quociente Sexual Feminina) Inicial no Grupo 

G1, foi de 44,2 (mínimo  26,0 e máximo 64,0), ou seja, ruim a desfavorável e no 

Grupo G2 a média dos escores inicial foi de 35,2 (mínimo 14,0 e máximo 54,0), ou 

seja, ruim a desfavorável. Enquanto nos escores final do Grupo G1, a média foi de 

72,3 (mínimo 49,0 e máximo 90,0), ou seja, de regular a bom e do Grupo G2 foi de 

57,3 (mínimo 36,0 e máximo 76,0), ou seja, de desfavorável a regular. 

 

 

Gráfico 5 – Média dos Escores do QSF Inicial e Final 
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Resultados 

 

4.8 - Avaliação do Inventário Beck – BDI (Avaliação Psicológica) 

 

A média dos escores do BDI (Inventário Beck – Avaliação Psicológica) 

Inicial no Grupo G1, foi de 14,5 (mínimo 4 e máximo 25), ou seja, sem depressão 

e no Grupo G2 a média dos escores inicial foi de 17,6 (mínimo 10 e máximo 26), 

ou seja, disforia (inquietação, perturbação, mal estar). Enquanto nos escores final 

do Grupo G1, a média foi de 10,3 (mínimo 4 e máximo 17), ou seja, sem 

depressão e do Grupo G2 foi de 12,9 (mínimo 7 e máximo 20), ou seja, sem 

depressão. 

 

 

Gráfico 6 – Média dos Escores do Inventário Beck – BDI Inicial e Final 
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4.9 - Avaliação do percentual de Penetração Parcial e Total (Inicial e 

Final) 

Avaliação de Penetração Parcial e Total – Inicial : Pudemos observar em 

nossos resultados, que durante a avaliação inicial das pacientes do Grupo G1 oito 

(53,33%) não conseguiam ter relações com penetração (parcial ou total) e no 

Grupo G2 sete (77,78%), totalizando quinze (62,50%) pacientes. No entanto o 

restante das pacientes, sete (46,67%) do Grupo G1 e duas (22,22%) do Grupo G2 

conseguiam ter relações com penetração Parcial. 

Avaliação de Penetração Parcial e Total – Final: Porém, ao analisarmos as 

avaliações finais, pudemos observar que quinze (100%) de pacientes do Grupo 

G1 e seis (66,67%) do Grupo G2 conseguiram ter relações com penetração Total. 

Sendo que o restante de pacientes do Grupo G2 três (33,33%) não conseguiram 

ter relações com penetração (parcial ou total). 

 

Gráfico 7 – Avaliação do Percentual de Penetração Parcial e Total 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 



 
Discussão 

 

O termo Vaginismo foi definido pela primeira vez por Trotula de Salermo, 

em 1547, em seu Tratado As Doenças de Mulheres : “Um apertar da vulva de 

forma que até mesmo uma mulher que foi seduzida pode parecer virgem” e, 

curiosamente pouco mudou no conceito e no tratamento do Vaginismo. Por muito 

tempo o comportamento sexual ficou a mercê do puritanismo, da aceitação e da 

repressão devido a valores mais conservadores. Porém hoje a função sexual tem 

desempenhado um papel importantíssimo dentro dos parâmetros de qualidade de 

vida. Tendo como aliada a OMS (Organização Mundial de Saúde), que preconiza 

a qualidade de vida sexual como um dos parâmetros para se ter uma boa 

qualidade de vida.  

Não obstante, a fisioterapia, em destaque a especialidade da 

uroginecologia, tem se deparado frequentemente com problemas e questões 

sexuais trazidas por suas pacientes que apresentam alguma alteração no 

assoalho pélvico (Etienne et al, 2006).  

No Setor de Sexualidade Feminina da Unifesp, uma equipe multidisciplinar 

utiliza se de recursos como a palestra como prática educativa. Para incentivar 

essas mulheres que teem tão pouco acesso a informações, alem de facilitar o 

ínicio do tratamento dessas pacientes, a partir de um enfoque mais amplo a 

respeito dos aspectos anatômicos, fisiológicos e psicológicas da sexualidade 

feminina. Dessa forma pudemos observar em nossos estudos o quanto essas 

mulheres expressam dificuldades com relação a profissionais capacitados e 

tratamentos específicos para as alterações físicas e psíquicas adquiridas através 

das Disfunções Sexuais Femininas. 

 



 
Discussão 

 

Com relação ao fator idade os autores (Kaplan, 1974; Manocci, 2004; 

Ferreira et al, 2007), mostram que o Vaginismo pode comprometer mulheres de 

qualquer idade, desde a época das primeiras tentativas de relação sexual até a 

senilidade. Por outro lado Vitiello, 1987 aborda a influência da faixa etária na 

gênese da disfunção sexual, apenas para reafirmar a total inexistência de sua 

importância, como fator orgânico. Estas afirmações estão em acordo com o que 

pudemos demonstrar em nosso estudo, existe de fato uma grande variação no 

que diz respeito a idade da mulher com a sintomatologia do vaginismo, podendo 

ocorrer durante toda a vida. A idade das pacientes variou entre 19 e 54 anos, com 

média de 30,0 anos no Grupo G1. E de 27 e 51 anos, com média de 33,89 anos 

no Grupo G2.  

Desde os clássicos estudos de Kinsey et al (1953), sabemos que fatores 

como estado civil e escolaridade influenciam as taxas de prevalência dos 

transtornos sexuais. Entretando Ferreira et al, 2007 não observou relação da 

escolaridade e as disfunções sexuais. Todavia Abdo e Oliveira Jr, 2004; Spctor e 

Carey,1999; Fugl e Meyer,1999 referiram uma associação positiva entre baixa 

escolaridade e a presença de disfunção sexual. Em nosso estudo, os dados 

corroboraram com o estudo de Abdo e Oliveira Jr,2002 que apresentam o nível de 

escolaridade mostrando que a maioria completou pelo menos o segundo grau. 

Sendo que em nosso estudo, seis (25%) das pacientes concluíram EF+ EM 

(Ensino Fundamental + Ensino Médio) e dezoito (75%) concluíram ES + PG 

(Ensino Superior + Pós Graduação). 

  

 



 
Discussão 

 

Em relação ao estado civil e raça Abdo e Oliveria Jr, 2002 também relatam 

em seus estudos a predominância de casados (51%), enquanto os solteiros 

(37,9%). Em nossos estudos observamos que houve homogeneidade nos grupos, 

sendo 12 (50%) de pacientes casadas e 12 (50%) de solteiras, sendo que das 

solteiras todas estavam em relacionamentos. 

Com relação a raça, os autores acima citados, destacam a predominância 

da raça branca (69,7%); pardos (16,3%); negros (9,4%) e amarelos (2,1%). 

Nossos estudos também corroboraram com a predominância da raça branca, 

perfazendo um total de dezessete (G1+G2), ou seja, (70,83%). O restante do total 

das pacientes sete (29,17%) eram não brancas (negras e amarelas).  

O fator causal primário do vaginismo é sempre psicológico, sendo o medo 

da relação sexual uma constante. Neste estudo, houve a predominância da 

classificação primária, totalizando nos Grupos (G1+G2) treze (54,17%), o restante 

onze (45,83%) dividiram se em Vaginismo Secundário seis (25,0%) e Situacional 

cinco (20,83%).  Os dados do nosso estudo corroboram com o estudo de Abdo, et 

al, 2006, que faz outra relevante consideração, para o diagnóstico, tratamento e 

prognóstico. E a distinção entre as disfunções primárias (ao longo da vida), 

secundárias (adquiridas) e situacionais (presentes em determinadas 

circunstâncias e/ou parcerias).  

E também com Cavalcante & Cavalcante, 1997 que relata  maior frequência 

do vaginismo primário quando sua causa de origem é psicossomática.     

  

 

 



 
Discussão 

 
Neste estudo, observamos a predominância do fator educacional e/ou 

cultural tanto no Grupo G1 quanto no Grupo G2, totalizando 87,50% dos casos, 

sobrepondo até mesmo os fatores de maior relevância (dispareunias, traumas 

sexuais e religiosos).  

Sendo que, Cavalcante & Cavalcante, relata ser comum o predomínio do 

Vaginismo através de histórias com educação restritiva e/ou punitiva, levando a 

sentimentos de repulsa sexual. 

Após o entendimento do ciclo de resposta sexual pudemos compreender 

melhor as disfunções sexuais femininas, que são caracterizadas por alterações  

em uma ou mais partes do ciclo de resposta. Podendo se afirmar que a disfunção 

sexual é um bloqueio, total ou parcial, da resposta sexual (Vitiello, 1991; Berman, 

2000). Segundo Master & Johnson, 1979 as mulheres com vaginismo apresentam 

o ciclo de resposta sexual com uma ou mais fases de normalidade.  

No presente estudo observamos que vinte (83,33%) das pacientes 

completaram as fases de desejo e excitação do ciclo de resposta sexual. Sendo o 

orgasmo a fase menos sentida pelas pacientes quatorze (58,33%).  

Os autores argumentam que as disfunções sexuais abrangem um grande 

número de situações, na maioria delas é impossível separar causa exclusivamente 

orgânica da emocional. Os genitais (internos e externos), como os demais órgãos 

e sistemas do corpo humano, mantêm um relacionamento constante e intenso 

com o sistema nervoso central (SNC) por meio de transmissão nervosa e 

hormonal. 
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Sendo assim, o tônus muscular pode ser similar a um sistema de defesa 

que absorve e amortece as emoções, e de acordo com a intensidade, pode 

acionar o reflexo de defesa, de retração, de fechamento (vaginismo) e de rejeição. 

Esta barreira muscular é uma interface inconsciente contra as sensações e a 

relação sexual (Hentschel, 2000; Momtgomery et al, 2000; Mamberti-Dias, 1991). 

Por outro lado Bergeron e Lord, 2003 enfatizam em seus estudos que os principais 

objetivos da fisioterapia no tratamento da dor sensório-motora com relação ao 

intercurso sexual estão, melhorar a propriocepção da musculatura pélvica, 

promover a coordenação e o relaxamento muscular, normalizar o tônus corporal e 

perineal, dessensibilizar áreas dolorosas e diminuir o medo da penetração vaginal. 

Nossos resultados confirmam os achados dos autores acima citados, pois 

com relação a avaliação ginecológica, das 24 (100,0%) das pacientes que 

apresentavam o diagnóstico de Vaginismo, totalizando dezessete (70,83%), não 

realizavam avaliação ginecológica, ao final do tratamento todas as 24 (100,0%) 

passaram a realiza la.  

A avaliação fisioterapeutica, inicialmente  sete (46,67%) das pacientes do 

Grupo G1 e nove (100,0%) no Grupo G2 realizaram a avaliação subjetiva. E o 

restante oito (53,33%) no Grupo G1 realizaram avaliação objetiva, ao final do 

tratamento todas as 24 (100,0%) passaram a realizar avaliação objetiva.  
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E no que se refere a característica principal do vaginismo (espasmo 

involuntário), pudemos avaliar o tipo de penetração sexual das relações dessas 

pacientes. Com relação a penetração parcial ou total inicial oito (53,33%) no 

Grupo G1 e sete (77,78%) no Grupo G2 não conseguiam ter relação com 

penetração parcial ou total, no entanto sete (46,67%) do Grupo G1 e duas 

(22,22%) do Grupo G2 conseguiam ter relações com penetração parcial. Enquanto 

na avaliação final pudemos constatar que das 24 (100%) das pacientes, quinze 

(100%) no Grupo G1 e seis (66,67%) no Grupo G2 conseguiram ter relações com 

penetração total.  

Os resultados referentes a avaliação ginecológica final, avaliação 

fisioterapeutica final e penetração total, somente puderam ser realizados pela 

paciente vagínica, após ter controle das reações fóbicas (medo, pavor e dor 

dilacerante) e das contrações musculares involuntárias. Mantendo assim, durante 

os procedimentos acima citados, o relaxamento da musculatura corporal e 

perineal, normalização do tônus corporal e perineal e normalização da 

sensibilidade na região perivaginal. 

No que se refere a qualidade de vida, a média dos escores inicial do Grupo 

G1 foi de 44,2 (ruim a desfavorável) e do Grupo G2 foi de 35,2 (ruim a 

desfavorável), ao final do tratamento a média dos escores do Grupo G1 foi de 72,3 

(regular a bom) e do Grupo G2 foi de 57,3 (desfavorável a regular). 
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Com relação a avaliação psicológica, no Grupo G1 a média inicial foi de 

14,5 (sem depressão) e no Grupo G2 17,6 disforia (inquietação, perturbação, mal 

estar). Enquanto na avaliação final a média dos escores no Grupo G1 foi de 10,3 

(sem depressão) e no Grupo G2 12,9 (sem depressão). 

As intervenções fisioterapeuticas podem propiciar alívio da dor com relação 

as disfunções sexuais, com baixo custo, com pouco ou nenhum efeito colateral e 

reduzir a necessidade de fármacos (Bernardes & Bahamondes, 2005; Cavalcante 

& Cavalcante,1997;) 

Neste contexto sócio-cultural, Gozzo et al. (2000) acrescenta que, quando 

algum problema relacionado á sexualidade aflige as mulheres, elas não sabem a 

quem recorrer. Quando a queixa é feita aos profissionais que atuam na área da 

saúde, estes a desconsideram como uma necessidade vivida, deixando a 

sensação de que a sexualidade não faz parte da saúde.  

Cada vez mais os profissionais da área da saúde, especificamente os que 

lidam e cuidam de pacientes com algum tipo de disfunção sexual, devem estar 

preparados para trabalharem em conjunto (equipes multidisciplinares). Sob esta 

perspectiva, cremos que, os profissionais da área da saúde da mulher devem ter o 

conhecimento, a segurança e a habilidade necessárias para uma  correta 

avaliação, conduta clínica e eventual encaminhamento aos profissionais 

especializados.  
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Assim mais estudos e maiores amostras são necessárias para podermos 

obter resultados benéficos para a qualidade de vida sexual das mulheres que 

sofrem deste tipo de disfunção.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. CONCLUSÃO 

 

 

 

 



 
Conclusão 

 

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que:  

 

 A atuação da fisioterapia nas disfunções sexuais é muito importante e 

traz resultados positivos, devendo assim, ser parte integral da equipe 

multidisciplinar que tratam as disfunções sexuais 

 

 Os recursos fisioterapeuticos produzem mudanças físicas na musculatura 

corporal e perineal, sistema nervoso central, alterando o mecanismo da dor, por 

meio, da redução motora sensitiva 
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Anexo 1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Título: Estudo comparativo dos tratamentos fisioterapêuticos e psicológicos em 

pacientes com diagnóstico de Vaginismo atendidas no Setor de Sexualidade – 

“Projeto Afrodite” da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 

 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que visa analisar, técnicas de tratamento fisioterapêutico  e 

psicológico no vaginismo (fechamento da entrada do canal vaginal durante a 

relação sexual, não podendo a paciente ter relação sexual com introdução do 

pênis em seu canal vaginal), para poder comparar as técnicas e analisar qual a 

mais eficaz, para este tipo de disfunção”. 

Descrição dos procedimentos que serão realizados: 

Os procedimentos serão realizados de acordo com a rotina de investigação 

e tratamento no setor de Sexualidade da E.P.M./UNIFESP do Departamento de 

Ginecologia Endócrina, ou seja, atendimento inicial e avaliação ginecológica. 

Posteriormente, as pacientes se submeterão à avaliação fisioterapêutica, 

aplicação do questionário Quociente Sexual – versão feminina para avaliar a 

função sexual, antes e depois dos tratamentos. 

O número de sessões para as terapias (fisioterapêutica e psicológica) são 

de 10 sessões iniciais cada. Caso a paciente precise de mais sessões a equipe 

interdisciplinar reúne-se e decide se há real necessidade para a prorrogação do 

tratamento. Sendo então realizada mais 10 sessões para cada especialidade 

(fisioterapia e psicologia). 

 

 

 



 
A paciente terá que comparecer ao ambulatório em 22 sessões, sendo a 1ª 

para triagem, 10 sessões para tratamento e a última para realização da avaliação 

final do protocolo de tratamento. 

 

Relação dos procedimentos rotineiros: 

A paciente fará a consulta ginecológica de rotina no ambulatório de 

Sexualidade, onde será confirmado o diagnóstico de vaginismo.  

Somente se confirmada o vaginismo, a paciente  irá realizar o tratamento. O 

tratamento consta de avaliação fisioterapêutica com entrevista simples a respeito 

da história dos sintomas ; para estabelecer o início da atividade sexual, 

freqüência, satisfação, e a ocorrência de disfunção sexual; será aplicado um 

questinário para avaliar a qualidade de vida sexual antes e depois do tratamento 

do vaginismo que será realizado no próprio ambulatório com exercícios 

fisioterapêuticos e/ou psicoterapia . 

Os exercícios fisioterapêuticos serão realizados da seguinte maneira: as 

pacientes ficarão deitadas na mesa ginecológica, com as pernas afastadas para 

visualização da genitália externa, ou seja, sem as roupas da parte inferior do 

corpo. O terapeuta realizará tratamento com toque sobre a região da coxa em 

direção à vulva (lábios maiores e menores, clitóris e entrada do canal vaginal) para 

que a paciente possa de maneira serena se acostumar com o toque do terapeuta 

em seu corpo. O terapeuta por sua vez antes de fazer qualquer manobra avisará a 

paciente o que será realizado, o tom de sua voz deverá ser calmo, tranqüilo, 

porém, com conhecimento; afim de não assustar a paciente com movimentos 

bruscos e com isso leva-la a ter o fechamento do canal vaginal que ocorre devido 

a uma contração involuntária. 

Todo esse processo será realizado anteriormente as tentativas de toque 

vaginal. Esse toque será realizado passo a passo (desde a pontinha dos dedos 

até sua introdução total). Todo o tratamento deverá ser realizado com o auxílio de 

exercícios de relaxamento e respiração, sempre tentando ao máximo deixar a 

paciente o mais calma possível. 

 

 

 

 



 
Riscos e desconfortos: 

A aplicação do protocolo não apresenta riscos nem desconfortos para as 

pacientes. 

Benefícios: 

Encontramos benefícios quando, a partir dos resultados encontrados neste 

estudo, poder-se-á obter novos conhecimentos sobre a atuação da fisioterapia nas 

disfunções sexuais desenvolvidas por fatores psicofisiológicos. 

Esses novos conhecimentos servirão a toda a comunidade científica que, 

ao associar com outras descobertas, poderão beneficiar pacientes que sofrem de 

disfunção sexual. 

Procedimentos alternativos: 

Não existem procedimentos alternativos. 

Garantia de acessos: 

       Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é a fisioterapeuta Maria Angélica Alcides, que pode ser 

encontrada no endereço: Rua Embaú, nº 66, telefone: (11) 5549-6174. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 –  1º andar – 

telefone: 5571 – 1062, Fax: 5539-7162. 

       Garantia a liberdade: 

       É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na instituição. 

      Direito de confidencialidade: 

       As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

      Direito de acompanhamento: 

       É garantido o direito a paciente de ser mantida atualizada sobre os 

resultados parciais das pesquisas que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

      Despesas e compensações: 

       Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também, não há compensação financeira 



 
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

      Dano pessoal: 

      Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 

direito a tratamento médico na instituição. 

 Dados: 

 É compromisso do pesquisador  utilizar os dados obtidos somente para 

esta pesquisa. 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo a pesquisa “Estudo comparativo dos 

tratamentos fisioterapêuticos e psicológicos em pacientes com diagnóstico de 

Vaginismo atendidas no Setor de Sexualidade – “Projeto Afrodite” da Universidade 

Federal de São Paulo – Unifesp”. 

Eu discuti com a fisioterapeuta Maria Angélica Alcides sobre minha decisão 

em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou em meu atendimento neste 

serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
__________________________   Data: ____/____/______. 
Assinatura da paciente ou representante legal 

 

__________________________  Data: ____/____/______. 
Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

___________________________ Data: ____/____/______. 
Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo 2- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP 

 

 
São Paulo, 12 de dezembro de 2008. 

CEP 1604/08 
IImo(a). Sr(a). 

Pesquisador(a) MARIA ANGELICA ALCIDES 

Co-Investigadores: Ivaldo da Silva (orientador), Mauro Abi Haidar 

Disciplina/Departamento: Ginecologia Endocrinológica da Universidade Federal de São Paulo/Hospital 

São Paulo 

Patrocinador: Recursos Próprios. 

 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Estudo comparativo dos tratamentos fisioterapêuticos e 

psicológicos em pacientes com diagnóstico de vaginismo atendidas no setor de sexualidade 

feminima \"projeto afrodite\" da disciplina de ginecologia endocrinológica da Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP”. 

 

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Intervenção terapêutica. 

RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco, com procedimento invasivo. 

OBJETIVOS: Avaliar as propostas de intervenções fisioterapêuticas e psicoterápicas, em pacientes com 

o diagnóstico de Vaginismo, atendidas no Setor de Sexualidade da UNIFESP , e compará-las.. 

RESUMO: Serão estudadas 20 pacientes do sexo feminino, frequentadoras do Setor de Sexualidade da 

Disciplina de Ginecologia Endocrinológica da UNIFESP, com diagnóstico de vaginismo. Serão 

constituídos 2 grupos de 10 pacientes cada. Todas as pacientes passarão por uma triagem realizada no 

setor de sexualidade feminina, onde serão colhidos dados para uma anamnese criteriosa, queixa sexual  

 

 

 

 

 

 

 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 



 

 
 

relacioamento com o parceiro, dados clínicos e ginecológicos. Será aplicado o questionário QSF - 

Quociente Sexual versão feminina, que avalia a qualidade de vida sexual das pacietnes. Será aplicado o 

inventário Beck-BDI para avaliação psicológica para verificar o grau de depressão. Após estes trabalho 

da equipe interdisciplinar, a paciente será encaminahda para o tratamento com a fisioterapia e 

tratamento com a equipe de psicologia, para o atendimento individualizado. As pacientes serão 

divididas em dois grupos: grupo A- tratamento fisioterapêutico e grupo B- tratamento fisioterapêutico e 

psicológico) . 

 

Os tratamentos fisioterapêuticos e psicológicos são constituídos por 10 sessões cada um, de 30 

minutos, sendo realizado no ambulatório do setor de sexualidade feminina,uma vez por semana. Caso 

haja necessidade, as sessões serão prorrogadas com mais 10 sessões de cada um. Após o emprego 

dos tratamentos tanto fisioterapeuticos como psicológicos, os grupos serão comparados entre si, quanto 

à melhora do vaginismo e aplicados o QSF- Quociente Sexual versão feminina final, para compará-lo 

com o inicial.. 

FUNDAMENTOS E RACIONAL: O vaginismo ao longo da vida, em geral, tem um início súbito, 

manifestando-se durante as primeiras tentativas sexuais ou duratne o primeiro exame ginecológico. O 

vaginismo leva à perturbação causando acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal.. 

MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos a serem realizados. 
TCLE: Apresentado adequadamente. 

DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo. 

CRONOGRAMA: 24 meses. 

OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 

ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 7/12/2009 e 7/12/2010. 
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O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU 

e APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 

circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do 

Comitê, após análise das mudanças propostas. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do 

estudo. 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos 

para possível auditoria dos órgãos competentes. 

 
 
 
Atenciosamente, 

 

 

 

 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo                                              1604/08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

 

Anexo 3 –  Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F) 

 
Respostas: O= nunca    1= raramente   2= as vezes  3= aproximadamente 50% 

das vezes   4= a maioria das vezes   5= sempre 

 

1. Você costuma pensar espontaneamente em sexo, lembra de sexo ou se 

imagina fazendo sexo?  (  )0  (   )1 (  )2 (   )3  (  )4  (  )5 

2. O seu interesse por sexo é suficiente para você participar da relação sexual 

com vontade?  

(  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

3. As preliminares (caricias, beijos, abraços, afagos, etc) a estimulam a 

continuar a relação sexual?  

 (  )0  (  )1  (  )2  (  )3 (  )4  (  )5 

4. Você costuma ficar lubrificada ( molhada) durante a relação sexual? 

 (  )0  (  )1(  )2 (  )3 (  )4  (  )5  

5. Durante a relação sexual, à medida que a excitação do seu parceiro vai 

aumentando, você também se sente estimulada para o sexo? 

  (  )0 (  )1 (   )2 (  )3 (  )4 (  )5 

6. Durante a relação sexual, você relaxa a vagina o suficiente para facilitar a 

penetração do pênis?  

(  ) 0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

7. Você costuma sentir dor durante a relação sexual, quando o pênis penetra em 

sua vagina? (  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

8. Você costuma se envolver, sem se distrair ( sem perder a concentração), 

durante a relação sexual? 

 (  ) 0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

9. Você consegue atingir o orgasmo( prazer máximo) nas relações sexuais que 

realiza? 

 (  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 

 



 
10. O grau de satisfação que você consegue com a relação sexual lhe dá vontade 

de fazer sexo outras vezes, em outros dias?  

(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 

 

Soma final: Inverte os resultados da questão 7 e somá-la as outras (resultado 

final multiplicar por 2):    

 

0-20= nulo a ruim 

22- 40= ruim a desfavorável 

42-60= desfavorável a regular 

62-80= regular a bom  

82-100= bom a excelente.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

 

Anexo 4 – Inventário Beck - BDI 

 
Nome:........................................................................................................  

Prontuário....................... 

                                                            

 

 Neste questionário existem grupos de afirmativas. Por favor, leia cuidadosamente cada um 

deles. A seguir, selecione a afirmativa, em cada grupo que melhor descreve como você se sentiu 

NA SEMANA QUE PASSOU, INCLUINDO O DIA DE HOJE. Desenhe um círculo em torno do 

número ao lado da afirmativa que houver selecionado. Se várias afirmativas no grupo parecem 

aplicar-se igualmente bem, circule cada uma delas. Certifique-se de ler todas as afirmativas da 

cada grupo antes de fazer sua escolha.  

 

 

 1)  0 – Não me sinto triste. 

      1 – Sinto-me triste. 

      2 – Sinto-me triste o tempo todo e não consigo sair disto. 

      3 – Estou muito triste e tão infeliz que não posso agüentar. 

 

 2.) 0 – Não estou particularmente desencorajado(a) quanto ao futuro. 

      1 – Sinto-me desencorajado(a) quanto ao futuro. 

      2 – Sinto que não tenho mais nada por esperar. 

      3 – Sinto que o futuro é sem esperanças e que as coisas não podem melhorar. 

 

 3.) 0 – Não me sinto fracassado. 

      1 – Sinto que falhei mais do que o indivíduo médio. 

      2 – Quando olho para trás em minha vida, tudo o que vejo é uma porção de fracassos. 

      3 – Sinto que sou um fracasso completo como pessoa. 

 

 4.) 0 – Sinto-me satisfeito com as coisas como sempre me senti. 

      1 – Não gosto das coisas como gostava antes. 

      2 – Não consigo mais sentir satisfação real com coisa alguma. 

      3 – Estou insatisfeito(a) ou aborrecido(a) com tudo. 

 

 

 

 

 



 
 5.) 0 – Não me sinto particularmente culpado(a). 

      1 – Sinto-me culpado(a) boa parte do tempo. 

      2 – Sinto-me muito culpado(a) a maior parte do tempo. 

      3 – Sinto-me culpado(a) o tempo inteiro. 

 

 6.) 0 – Não sinto que esteja sendo punido(a). 

      1 – Sinto que possa ser punido(a). 

      2 – Espero ser punido(a). 

      3 – Sinto que estou sendo punido(a). 

 

 7.) 0 – Não me sinto desapontado(a) comigo mesmo(a). 

      1 – Sinto-me desapontado(a) comigo mesmo(a). 

      2 – Sinto-me aborrecido(a) comigo mesmo(a). 

      3 – Eu me odeio. 

 

 8.) 0 – Não acho que sou pior que os outros. 

      1 – Critico-me por minhas fraquezas e erros. 

      2 – Responsabilizo-me o tempo todo por minhas falhas. 

      3 – Culpo-me por todas as coisas ruins que acontecem. 

     

  9)  0 – Não penso nunca em me matar. 

       1 – As vezes penso em me matar, mas não levo isso adiante. 

       2 – Gostaria de me matar. 

       3 – Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

  

10)  0 – Não costumo chorar mais do que o normal. 

       1 – Choro mais agora do que antes. 

       2 – Atualmente choro o tempo todo. 

       3 – Eu costumava conseguir chorar, mas agora não consigo, mesmo querendo. 

 

11)  0 – Agora as coisas não me irritam mais do que antes. 

       1 – Fico chateado(a) ou irritado(a) mais facilmente que antes. 

       2 – Atualmente, sinto-me mais irritado(a) o tempo todo. 

       3 – Já não me irrito mais com as coisas como antes. 

    

12) 0 – Não perdi o interesse nas outras coisas ou pessoas. 

      1 – Interesso-me menos do que antes pelas pessoas. 

      2 – Perdi a maior parte de meu interesse nas outras pessoas. 

      3 – Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 

 

 

13)  0 – Tomo decisões mais ou menos tão bem quanto antes. 



 
       1 – Adio minhas decisões mais do que antes. 

       2 – Tenho muito mais dificuldade em tomar decisões do que antes. 

       3 – Não consigo mais tomar decisão alguma. 

 

14) 0 – Não sinto que minha aparência seja pior do que antes. 

      1 – Preocupo-me por estar parecendo velho(a) ou sem atrativos. 

      2 – Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer 

sem atrativos. 

      3 – Considero-me feio(a). 

 

15) 0 – Posso trabalhar tão bem quanto antes. 

      1 – Preciso de mais força para começar qualquer coisa. 

      2 – Tenho que me esforçar demais para fazer qualquer coisa. 

      3 – Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

16)  0 – Durmo tão bem quanto de costume. 

       1 – Não durmo tão bem quanto costumava. 

       2 – Acordo 1 ou 2 horas mais cedo do que costume e tenho dificuldades em voltar a  

 dormir 

       3 – Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

 

17) 0 – Não fico mais cansado(a) do que ficava antigamente. 

      1 – Fico cansado(a) com mais facilidade do que antes. 

      2 – Sinto-me cansado(a) ao fazer qualquer coisa. 

      3 – Estou cansado(a) demais para fazer qualquer coisa. 

 

18) 0 – Meu apetite continua como de costume. 

       1 – Meu apetite não é bom quanto costumava ser. 

       2 – Meu apetite está pior agora. 

       3 – Não tenho mais nenhum apetite. 

 

19) 0 – Não tenho perdido peso ultimamente. 

       1 – Emagreci mais de 2 quilos e meio. 

       2 – Emagreci mais de 5 quilos. 

       3 – Emagreci mais de 7 quilos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
20) 0 – Não tenho maiores preocupações com minha saúde. 

       1 – Problemas físicos ( dores de cabeça, estômago, prisão de ventre etc...) me 

preocupam. 

       2 – Estou preocupado(a) com problemas físicos e isto me dificulta pensar em outras 

coisas. 

       3 – Estou muito ocupado com meus problemas físicos e isso me impede de pensar em 

outras coisas. 

 

21) 0 – Ultimamente não tenho observado mudanças em meu interesse sexual. 

       1 – Estou menos interessado(a) em sexo do que costumava. 

       2 – Estou bem menos interessado(a) em sexo atualmente. 

       3 – Perdi completamente o interesse sexual.       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escores: 
 <15 = sem depressão; 
15-20 = disforia;  
20-30 = depressão moderada a grave  
30-63 = depressão grave.)                                                                           
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Anexo 5 – Folheto Ilustrativo (Genitália Interna e Externa) 
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Abstratc 

 

Objetive: To evaluate and compare the proposed physiotherapeutic and 

psychotherapeutic interventions in patients with the diagnosis of vaginismus. Methods: 

We evaluated and compared in a descriptive study with 24 women, two groups: 

physiotherapy treatment (G1) and psychological treatment and physiotherapy (G2). Both 

groups underwent screening and were assessed through evaluation form by the 

multidisciplinary team (Doctors, Psychologists, Physiotherapists) sector of female sexuality 

Unifesp. To evaluate the physical therapy evaluation was performed bodily and physical 

assessment of pelvic floor muscle using palpation method and perineal body (subjective) 

so we could see any changes involuntary spastic contraction. We evaluated the physical 

and functional integrity of the pelvic floor in order to assess possible changes in muscle 

through digital examination and/or bidigital (objective evaluation). Were also collected 

during the evaluation questionnaires Sexual Quality of Life – Female Sexual Quotient and 

Inventory and Beck – BDI (psychological evaluation) for both the G1 Group as well as for 

the Group G2. Only underwent the treatment, patients with diagnosis of vaginismus. After 

signing the consent form, the same was referred for treatment with physical therapy and 

psychology individualized treatments. The number of sessions for therapy (physiotherapy 

and psychological) were 10 initial sessions the treatment may be extended for 10 more 

sessions if the multidisciplinary team thought very necessary. The treatment group G1 and 

G2 were started by working sex education (through the mirror technique and illustrative 

booklet (anatomy of the internal and external genitalia). Treatment Group G1 was 

accomplished through relaxation techniques and perineal body, respiratory training, 

normalization of body tone and perineal massage performed with and desensitization and 

perineal body and application of specific exercises (body awareness – and acceptance 

verbalization through visualization and perineal body in the mirror) (mirror technique – 

visualization body) and (autofocus – visual and tactile perception of the body in the mirror). 

Results: The study included 15 patients in Group G1 and 9 patients in Group G2. With 

respect to gynecological assessment, initially seventeen (70.83%) failed to perform 

evaluation at the end of treatment the twenty-for (100.0%) have done it. In assessing 

physiotherapy, seven (46.67%) and nine in Group G1 (100.0%) in Group G2 conducted 

subjective evaluation and eight (53.33%) underwent objective evaluation the end of 

treatment the twenty-four (100.0%) of the patients began to perform objective evaluation. 

There was also improvement in relation to the scores of QSF (Female Sexual Quotient) 

and BDI (Beck Inventory of Psychological Assessment) and regarding the Partial and Total 

Penetration.  

 



 
Conclusions: physiotherapy should be an integral part of the multidisciplinary 

team treating sexual dysfunctions, we conclude also that the resources physiotherapeutic 

help produce physical changes in the body and perineal muscle, central nervous system, 

altering the mechanism of pain through the reeducation sensory motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


