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INTERVENÇÃO MÉDICA E FISIOTERÁPICA 

NO VAGINISMO: RELATO DE CASO 

 O vaginismo é classificado no DSM-IV-TR como um dos transtornos da 

dor sexual, sendo identificado pela contração involuntária, recorrente ou 

persistente, dos músculos do períneo adjacentes ao terço inferior da vagina, 

quando é tentada a penetração vaginal com pênis, dedo, tampão ou 

espéculo. Interfere na qualidade da vida sexual, tendo uma incidência que 

varia de 0,5 a 1%. O diagnóstico precoce evita o agravamento dessa 

condição, cabendo ao médico ginecologista um papel fundamental nessa 

identificação. O tratamento fisioterápico utiliza técnicas e recursos visando a 

prevenção do vaginismo e a reabilitação da função sexual.  

 

  A complexa reação vaginal que a mulher apresenta no coito interfere não 

apenas várias estruturas anatômicas, mas todas as suas experiências 

emocionais. A ansiedade e a angústia também podem impedir a mulher de 

relaxar, se excitar e sofrer as mudanças fisiológicas e anatômicas normais 

que facilitem a penetração do pênis.  

 

 As melhores condições de vida aliadas aos avanços médicos promovem 

recursos que possibilitam às mulheres uma melhor qualidade de vida no que 

tange a sexualidade. O médico ginecologista desempenha papel 

fundamental, orientando, esclarecendo e prevenindo a cronificação dos 

sintomas.   A fisioterapia para esta disfunção sexual utiliza de técnicas e 

recursos visando à prevenção e a reabilitação da mesma.  Programas de 

tratamento especializados e individualizados de conscientização corporal, 

treinamento vesical, fortalecimento e relaxamento da musculatura do 

assoalho pélvico, são aplicados para a melhoria da qualidade de vida da 

mulher.  

 

  OBJETIVO: Discutir a intervenção médica e a fisioterápica no vaginismo, 

por meio de revisão de literatura e relato de caso.  

 

MÉTODO: Para esta pesquisa foi realizada uma revisão de literatura, no 

período de setembro/2011 a junho/2012. A busca eletrônica foi realizada na 

base de dados Medline, Scielo, Lilacs e Cochrane. As palavras-chave 

utilizadas foram: disfunção sexual feminina, sexualidade, vaginismo, 

ginecologia e fisioterapia, female sexual dysfunction, sexuality, vaginismus, 

gynecology and physiotherapy, de forma isolada ou em associação. Após a 

revisão foi acompanhado e relatado um caso, com 12 sessões de fisioterapia. 

 

RESULTADOS: RCA, 31 anos, pedagoga, evangélica, negra, nulígesta, 

heterossexual,  casada há dois anos e meio, foi encaminhada para a 

fisioterapia com diagnóstico médico de vaginismo e com queixa de 

dificuldade e dor vaginal na tentativa de penetração do pênis. 
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  CONCLUSÃO: A boa avaliação médica é fundamental para o 

diagnóstico e o tratamento do vaginismo. A fisioterapia é de grande 

importância no tratamento, uma vez que detém de recursos para a 

melhora e/ou cura da paciente. 
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 Durante a anamnese fisioterápica a paciente relatou que o grau de 

intensidade da sua dor era 8, segundo a escala visual analogica (EVA) que 

varia de 0 a 10, e com relação à sua qualidade de vida sexual, o grau 

informado foi 2, de acordo com a mesma escala. Na avaliação física, 

observou-se contratura dos músculos adutores de coxa, abdominais, 

piriformes e glúteos. Com relação ao assoalho pélvico da paciente, o 

mesmo apresentou-se sem mobilidade, com hipertonicidade e a paciente 

referiu muita dor ao toque na região do centro tendíneo. Foram realizadas 

12 sessões de fisioterapia, sendo uma vez por semana, com duração de 

uma hora. Os recursos fisioterápicos utilizados foram: eletroterapia 

(ultrasom terapêutico), cinesioterapia, recursos terapêuticos manuais e 

liberação miofascial. Durante o tratamento foi identificado um resquício 

fibrótico do hímen (figura 1), que provavelmente desencadeou o vaginismo. 

A paciente foi orientada a procurar e visitou sua ginecologista para 

ressecção do resquício, o qual foi realizado três meses após o término da 

fisioterapia, porém ao término da fisioterapia relatou melhora da dor (EVA = 

5), possibilidade de penetração de um dedo e parte da glande e também 

melhora da sua qualidade de vida sexual (EVA  = 6). 

Figura 1 


