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RESUMO

DUARTE, Gabriella  de Lima.,  VASCONCELOS, Isadora  Christina  Soares.  Comparação dos
efeitos da estimulação elétrica transvaginal e transanal na musculatura do assoalho pélvico de
ratas Wistar nulíparas. 2018. 32f. Monografia (Graduação) - Universidade de Brasília, Graduação
em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2018.

Contextualização:  As  causas  das  desordens  pélvicas  ainda  não  são  bem compreendidas  na
literatura.  Dentre  os  tratamentos  conservadores  utilizados,  possui  a  estimulação  elétrica
transvaginal (EETV) e transanal (EETA) para indução da contração dos músculos do assoalho
pélvico (MAPs). As semelhanças anatômicas do assoalho pélvico da mulher ao de ratas wistar
permitem  estudos  com relevância  clínica.  Objetivo:  avaliar  e  comparar  histologicamente  os
efeitos  da estimulação elétrica transvaginal  e transanal  dos MAPs em ratas Wistar nulíparas.
Métodos:  Trata-se de uma pesquisa descritiva, comparativa e experimental composta por uma
amostra  de 15 ratas Wistar,  distribuídas em grupo controle e grupos de intervenção EETV e
EETA. Os dados foram analisados por ANOVA, Student-Newman-Keuls, Kruskal-Wallis, Dunn
e Mann-Whitney com nível de significância p<0,05. Resultados: Os resultados mostraram que,
ambas as vias de estimulação elétrica, reduziram o total de fibras em 29,4% e aumentaram o seu
diâmetro em 19,55%, além de aumentarem em 34,48% o total  de mionúcleos.  Conclusão:  A
eletroestimulação,  por ambas  as  vias,  foi  capaz de induzir  hipertrofia  dos  MAPs,  bem como
aumento na largura da fáscia endopélvica.  Não houve diferenças significativas nos parâmetros
avaliados quando comparadas as duas vias de estimulação elétrica.

Palavras-chave: estimulação elétrica, assoalho pélvico, ratas wistar, morfometria.
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ABSTRACT

DUARTE, Gabriella de Lima., VASCONCELOS, Isadora Christina Soares. Comparation of the
effects  of the transvaginal  and transanal  electrical  stimulation  on the pelvic  floor muscles  of
nulliparous  Wistar  rats.  2018.  32f.  Monograph  (Graduation)  -  University  of  Brasilia,
undergraduate course of Physiotherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2018.

Background: The causes of pelvic disorders still not well understood on literature. Among the
used  conservative  treatments,  there  are  the  transanal  electrical  stimulation  (TAES)  and
transvaginal electrical stimulation (TVES) to induct the muscular contraction of the pelvic floor
muscles  (PFMs).  The  anatomic  resemblances  of  the  pelvic  floor  on  women  and  rats  allows
clinically  relevant  studies.  Objective: Evaluate  and  compare histologically  the  effects  of  the
transanal  and  transvaginal  electrical  stimulation  of  the  PFMs  on  nulliparous  Wistar  rats.
Methods: It is a descriptive, comparative and experimental research, composed by a sample of
15 wistar rats, distributed in control and interventions groups TAES and TVES. The data were
analyzed  by  ANOVA,  Student-Newman-Keuls,  Kruskal-Wallis,  Dunn e  Mann-Whitney with
level of significance p<0,05.  Results: The results showed that both stimulation ways reduced the
total of fibers in 29,4% and increased its diameter in 19,55% in addition to increasing in 34,48%
the total of myonuclei. Conclusion: The electrical stimulation, by both ways, was able to induce
hypertrophy of the PFMs, as well as increase in the width of the endopelvic fascia. There was no
significant differences in the evaluated parameters when comparing both ways of stimulation.

Keywords: electric stimulation, pelvic floor, wistar rats, morphometry.
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µm Micrômetros

mm milímetros

ms/µs milissegundos

mV Milivolts

MMP Metaloproteinase
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1. INTRODUÇÃO

O assoalho pélvico (AP) é um conjunto de músculos, ligamentos e fáscia que fecham a

cavidade  pélvica  e  promovem  o  suporte  de  órgãos  internos  e  vísceras,  sendo  responsáveis

também pela função sexual, continência urinária e fecal (1, 2,3,4).

As causas das desordens pélvicas ainda não são bem compreendidas na literatura, porém

sabe-se que existem alguns fatores que as desencadeiam como a gestação, o parto vaginal, as

episiotomias, a paridade, a fraqueza genética do tecido conectivo da região do períneo, o número

reduzido  das  fibras  musculares  dessa  região  ou  a  falta  de  treinamento  e  controle  dessa

musculatura. Todos estes podem ocasionar fraqueza muscular do AP, prolapso de órgão pélvico

urogenital e retal, incontinência urinária e ou fecal, e disfunção sexual (5,6,7).

Dentre os tratamentos conservadores utilizados para as desordens pélvicas, a fisioterapia

indica exercícios  perineais,  cones  vaginais  e  estimulação elétrica  neuromuscular.  Todos estes

métodos apresentam um papel importante no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico

(MAPs)  e  no  estímulo  da  propriocepção,  entretanto  o  eletroestimulador  é  o  único  utilizado

através  da  aplicação  de  corrente  elétrica  por  meio  de  eletrodos  transvaginais  e  transanais

objetivando a indução da contração muscular do AP (8,9,10,11).

Os  conhecimentos  atuais  pertinentes  à  estrutura,  função  e  condições  patológicas  da

musculatura  esquelética  do  AP  ainda  são  limitados.  Como  o  AP  da  mulher  é  semelhante

anatomicamente ao de ratas Wistar, tem sido sugerido estudos de meios de tratamentos nesses

animais na tentativa de transpor o conhecimento acerca da morfologia e das disfunções pélvicas

femininas (12,13).

Os parâmetros de eletrodiagnóstico de musculatura em ratas wistar também apresentam

valores  similares  quando  comparado  aos  de  humanos,  permitindo  pesquisas  em musculatura

pélvica animal com relevância clínica. Porém, não se exclui a necessidade de que estudos em

humanos sejam realizados para validar os resultados encontrados em modelos animais (14).

Esse  estudo  tem  por  objetivo  avaliar  e  comparar  histologicamente  os  efeitos  da

estimulação elétrica transvaginal e transanal dos MAPs em ratas Wistar nulíparas.
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2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, comparativa e experimental realizada no Laboratório

de  Histologia  da  Área  de  Morfologia  da  Faculdade  de  Medicina  -  Universidade  de  Brasília

(UnB). Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do UniCEUB em

19/04/2013 (nº 01/2013).

A amostra foi composta por quinze ratas, com os seguintes critérios de inclusão: fêmeas

da linhagem Wistar adultas com 12 meses de idade, nulíparas e heterogênicas. 

Durante a fase experimental,  as ratas  foram mantidas  no alojamento  de animais,  com

temperatura  controlada  a  23C,  sob  ciclo  claro/escuro  de  12  horas,  alimentadas  com  ração

balanceada e água potável a vontade.

Tanto o cálculo amostral do estudo quanto os critérios adotados para a experimentação e

manutenção das ratas estavam de acordo com as normas estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de

Experimentação Animal (COBEA).

As ratas foram distribuídas em três grupos de acordo com o procedimento a ser realizado:

ratas do grupo controle (GC = 5), ratas nulíparas eletroestimuladas por via transvaginal (EETV =

5) e ratas nulíparas eletroestimuladas por via transanal (EETA = 5).
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2.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO

Figura 1. Organograma do estudo.

1ª Etapa
Alocação dos grupos para determinação do efeito da estimulação elétrica 

transvaginal e transanal.
(50Hz, 700ms, 2 a 4 mA)

Grupo controle
(n=5)

Grupo Estimulado por 
via Transvaginal

(n=5)

Grupo Estimulado por 
via Transanal

(n=5)

2ª etapa
Eutanásia\CO2 – dissecação dos blocos pélvicos – Processamento histológico padrão\ 

Hematoxilina e Eosina e Tricômio de Gomori – Obtenção das imagens\ Sistema Aperio 
de captura de imagens.

Determinação do diâmetro 
das fibras musculares 

esqueléticas dos MAPs – 
200 fibras\Secções 

transversais

Quantificação do total de 
fibras musculares lisas e 
estriadas esqueléticas – 

1,6mm²

Quantificação dos 
mionúcleos por fibra dos 

MAPs – 20 fibras
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Para o procedimento  de estimulação elétrica transvaginal  (EETV) e transanal  (EETA)

utilizou-se  uma  corrente  bifásica  simétrica  retangular  com  largura  de  pulso  de  700-µs  e

frequência  de  50  Hz,  com  a  intensidade  padronizada  inicialmente  entre  2  a  4  mA,  ou  até

contração muscular visível, mas sem causar sofrimento ao animal. O tempo decorrido entre a

passagem da corrente e sua interrupção (On/Off) foi de 5 e 10 segundos, respectivamente. 

Os parâmetros utilizados na estimulação elétrica deste estudo foram baseados no método

idealizado por Wyndaele e Poortmans (14), com algumas modificações, como a contenção manual

e não sedação dos  animais.  Após a  contenção do animal  e  seu posicionamento  em decúbito

dorsal, a outra pesquisadora procedeu à introdução da sonda do eletroestimulador previamente

lubrificada por gel condutor no canal anal (EETA) e vaginal (EETV).

Considerando as dimensões da vagina e canal anal de ratas Wistar e para evitar possíveis

sofrimentos e desconfortos aos animais, foram utilizadas sondas com 2 anéis de aço inoxidável

com 2.0 mm de diâmetro e 3.0 mm de comprimento conectados a fios elétricos por meio de

soldas  de  estanho  e  isolados  entre  si  por  3.0  mm  de  resina  acrílica  não  condutora  e

autopolimerizável, aplicada também acima e abaixo dos anéis metálicos. O comprimento total da

sonda foi de 12.0 mm.

Para avaliar a efetividade e o efeito da eletroestimulação as ratas foram submetidas a 30

sessões, em conformidade com o protocolo de tratamento prescrito para o fortalecimento dos

músculos do assoalho pélvico e anorretais (15). As sessões aconteceram 5 vezes por semana e por

3 semanas consecutivas, a estimulação elétrica aconteceu 2 vezes consecutivas por dia, sendo que

cada sessão teve duração de 6 minutos com intervalo de 5 minutos de repouso entre elas. 

2.2. Obtenção do bloco pélvico para análise histológica

No primeiro dia após a última sessão da eletroestimulação os animais foram colocados em

uma câmara com concentração de 40% de CO2, resultando em morte por depressão excessiva do

Sistema Nervoso Central e hipóxia, devido ao deslocamento do oxigênio durante a troca gasosa

alveolar. O emprego desse método sobressai aos demais por ser rápido, indolor, de baixo custo e

por manter os tecidos sem resíduos químicos. 

Após  a  eutanásia,  submeteu-se  os  animais  à  dissecação  para  a  remoção  dos  blocos

pélvicos em que, especificamente,  removeram-se os segmentos da pelve e períneo. Os MAPs

foram mantidos  com suas  inserções  no  anel  pélvico.  Todos  os  espécimes  foram fixados  em
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solução de formol a 10% e depois submetidos ao processamento para a obtenção das secções

histológicas.

Os blocos de pelve e períneo removidos conforme descrito acima, foram submetidos ao

processamento  para  análises  ao  microscópio  de  luz.  Após  fixação,  foram  desidratados  em

soluções com concentrações crescentes de álcool (70%, 80%, 90% e 3x 100%), diafanizados em

xilol por 30 minutos (2 banhos), impregnados em parafina a 60 graus (3 banhos) e, em seguida,

emblocados  em parafina.  Posteriormente,  seccionou-se  os  espécimes em cortes  de  5  μm de

espessura.

Para  o  estudo  histológico,  dos  MAPs,  as  secções  teciduais  foram  coradas  com

hematoxilina e eosina, método de coloração de rotina, e com tricrômio de Gomori para avaliar

melhor as células musculares e o tecido conjuntivo. Depois de coradas, as secções histológicas

foram  capturadas  e  digitalizadas  com  o  equipamento  Aperio  ScanScope®  e  avaliadas  no

programa  ImageScope  version  11.2.0.780  (Aperio  Technologies  Inc,  Vista,  CA,  USA)  e,

posteriormente, analisadas por um único observador (200x e 400x). 

O  estudo  morfológico  nas  secções  histológicas  dos  blocos  pélvicos  abrangeu  a

quantificação e o diâmetro das fibras dos MAPs e a quantificação de mionúcleos. Para o total de

fibras  musculares,  foram  delimitadas  quatro  áreas  equidistantes  de  400  μm²  (1.6  mm²)  nas

secções transversais representativas da uretra, vagina, reto, esfíncter anal interno (EAI), esfíncter

anal externo (EAE) e dos músculos do assoalho pélvico (MAPs). Para determinar o diâmetro

médio (produto da soma do diâmetro maior e menor dividido por dois) das fibras musculares

esqueléticas dos MAPs e EAE, mediu-se os diâmetros de 200 fibras com o formato poligonal.

Para quantificar o número de mionúcleos por fibra muscular dos MAPs, contou-se 20 fibras por

amostra nos animais dos grupos não pareados (GC, EETV e EETA).

2.3. Análise estatística

A  normalidade  das  variáveis  foi  analisada  empregando-se  o  teste  de  Kolmogorov-

Smirnov e a homogeneidade das variâncias, empregando-se o teste de Barttlet. Para as múltiplas

comparações de dados paramétricos utilizou-se o teste de ANOVA seguido pelo teste de Student-

Newman-Keuls ou para dados não paramétricos o teste de Kruskal-Wallis seguido pelo método

de Dunn. 

Quando objetivou-se comparar dois grupos independentes e paramétricos usou-se o teste
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t, enquanto que para dados não paramétricos o teste de Mann-Whitney foi utilizado. 

Para as comparações de dados paramétricos utilizaram-se as médias ± DP e para os não

paramétricos  a  mediana.  As  análises  foram realizadas  empregando-se  o  programa  Prism® 5

Software  Package  (GraphPad,  USA,  2005)  e  diferenças  de  p<0,05  foram  consideradas

significantes.

3. RESULTADOS

3.1. Determinação do efeito da estimulação elétrica nos músculos do assoalho pélvico 

Para avaliar o efeito da estimulação elétrica nos MAPs, foram obtidos o total de fibras

(1,6 mm²), o diâmetro de 200 fibras musculares e o total de mionúcleos de 20 fibras, em ratas

eletroestimuladas por via transvaginal ou transanal. 

Os  resultados  mostraram  que,  na  comparação  com  o  controle,  ambas  as  vias  de

estimulação elétrica, transvaginal e transanal, reduziram o total de fibras a nível microscópico em

29,4%, aumentaram o seu diâmetro  em 19,55% (ANOVA e  teste  de Student-Newman-Keuls

p<0,05),  além  de  aumentarem  em  34,48%  o  total  de  mionúcleos  (Kruskal-Wallis  e  Mann-

Whitney  p<0,05).  Não  houve  diferença  significativa  nos  parâmetros  avaliados  quando

comparadas as duas vias de estimulação elétrica (p > 0,05) (Tabela 1 e Figura 2).

Tabela 1 – Parâmetros Morfológicos das Fibras Musculares.

N
Parâmetros

Morfológicos
GC

Média ± DP
Mediana

EETV

Média ± DP
Mediana

EETA

Média ± DP
Mediana

1 Total de Fibras 34,0 ± 4,0

34,0
22,4 ± 3,1*

22,0
24,0 ± 2,5*

24,0

2 Diâmetros das Fibras 40,4 ± 3,5

40,8
50,6 ± 4,5*

48,2
48,3 ± 2,8*

48,1

3 Total de Mionúcleos 2,9 ± 0,6

3,0
4,3 ± 0,8

4,0*
3,9 ± 0,5

4,0*

*Valores diferentes do controle, p < 0,05
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Figura 2. Fotomicrografias das fibras musculares esqueléticas dos MAPs de ratas Wistar. Em A

grupo controle,  em B grupo de estimulação elétrica transvaginal  e em C transanal.  Observar

maior número de fibras musculares em A e maior diâmetro das fibras, bem como de mionúcleos

em B e C. Coloração de hematoxilina e eosina (H&E), escala de 50µm.

3.2. Determinação do efeito da estimulação elétrica na fáscia endopélvica parietal e visceral 

Os resultados, analisados pelos testes de Kruskal-Wallis, Dunn e Mann-Whitney para as

múltiplas  comparações,  mostraram  que  os  animais  eletroestimulados  pela  via  transvaginal

aumentaram em 276,8% a mediana da largura da fáscia endopélvica parietal na comparação com

o controle (p=0,024) e os animais eletroestimulados pela via transanal aumentaram em 280,1 a

mediana  da  largura  da  fáscia  endopélvica  parietal  na  comparação  com o  controle  (p>0,05).

Quanto à fáscia visceral os resultados, analisados pelo teste de ANOVA seguido pelo método de

Student-Newman-Keuls, mostraram que houve aumento de 233,1% e 255,6% na média ± DP da

sua largura na comparação com o grupo controle (p=0,0005); (Tabela 2 e Figura 3).
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Tabela 2 -  Parâmetros Morfológicos da Fáscia Endopélvica.

N
Parâmetros

Morfológicos
GC

Média ± DP
Mediana

EETV

Média ± DP
Mediana

EETA

Média ± DP
Mediana

1 Largura da Fáscia
Endopélvica Parietal

139,1 ± 59,7

98,2
269,4 ± 53,0

271,9*
244,9 ± 58,3

234,5*

2 Largura da Fáscia
Endopélvica Visceral

209,0 ± 79,9

197,6
451,4 ± 61,0*

460,6
499,9 ± 115,1*

505,1

*Valores diferentes do controle, p < 0,05

 

Figura 3.  Fotomicrografias  da pelve de ratas  Wistar.  Em A grupo controle,  em B grupo de

estimulação elétrica transvaginal e em C transanal. Observar maior largura da fáscia endopélvica

visceral (seta) e parietal (estrela) em B e em C, na comparação com o controle A. Coloração

tricrômio de Gomori. Escala de 1mm.
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4. DISCUSSÃO

Apesar  dos  mecanismos  celulares  para  hipertrofia  muscular  ainda  permanecerem sem

uma elucidação completa, entende-se que a estimulação elétrica induza o aumento da área de

secção  transversa  muscular,  em função  da  resposta  de  processos  adaptativos  celulares  como

aumento da síntese proteica, aumento do número e tamanho das miofibrilas, assim como a adição

de sarcômeros no interior da fibra muscular (16,17). Para que tais eventos ocorram, faz-se necessário

que as vias reguladoras da síntese proteica sejam ativadas. Hitachi e Tsuchida (18) indicam que a

principal  via  responsável  pela  hipertrofia  muscular  estriada  esquelética  e  lisa,  seja  a  IGF-1

(insulin-like  growth  factor-1).  Outros  estudos  verificaram  que  a  estimulação  elétrica  (60Hz,

300ms, 27mA a 54mA) foi capaz de induzir o aumento dos fatores de crescimento tecidual (TGF-

B e IGF-1), aumento das células satélites, aumento dos macrófagos e aumento da regeneração das

miofibrilas (19,20). Já foi demonstrado também na literatura, que a sobrecarga mecânica e fatores

locais de crescimento tecidual induzem o aumento da atividade de células satélites e que essas

são responsáveis pela adição de mionúcleos nas fibras musculares, o que resulta, consequente

aumento  da  síntese  proteica  e  volume  muscular  (20,21).  Os  achados  reportados  anteriormente

ajudam a compreender o porquê do aumento de mionúcleos, bem como a hipertrofia muscular

nos  animais  eletroestimulados  do  nosso  estudo  e  também  nos  resultados  obtidos  por  outros

estudos (14,17,  20), que de modo semelhante, observaram hipertrofia muscular e aumento da força

dos MAPs após estimulação elétrica. E ainda, ajuda explicar o motivo pelo qual houve menor

número  de  células  nos  animais  eletroestimulados  em  relação  aos  controles,  pois  as  fibras

musculares hipertrofiadas possuem maior área de secção transversa e volume, ocupando desta

maneira uma maior área por campo microscópico. Dessa forma, os nossos resultados corroboram

com os  achados,  para  refutar  a  tese  de  que  a  estimulação  elétrica  neuromuscular  não  induz

hipertrofia muscular e consequente aumento da força nos MAPs (14,22). 

Quanto ao aumento na largura da fáscia endopélvica, parietal e visceral, nossos resultados

apontam para o papel da estimulação elétrica nos processos que levam ao aumento da síntese de

colágeno na matriz extracelular. Semelhantemente, Mackey et al. (19) observaram que a EE foi

capaz de induzir aumento do colágeno tipo I, III, IV, XII, bem como laminina B1, B2, a5. Sabe-

se que na presença de dano tecidual uma corrente elétrica endógena (~200–800 mV/mm) induz

processos mitóticos e mecanismos de sinalização celular, orientam e estimulam a migração de
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células  na  direção  da  lesão,  um  fenômeno  conhecido  como  eletrotaxia,  devido  ativação

polarizada do ERK1/2 (Extracellular-Signaling Regulated Kinase 1/2)(23), também, por atuar na

distribuição de integrinas nas membranas celulares dos fibroblastos, promove a adesão dessas às

proteínas  da  matriz  extracelular(24).  Ademais,  tem sido  demonstrado  que  a  EE  possui  efeito

regulador  na  expressão da  MMP (metaloproteinase).  Entende-se que  esse  gene  possua  papel

importante  na  manutenção  do colágeno  e  por  consequência  na  matriz  extracelular  (25).  Logo,

considerando  que  a  estimulação  elétrica  exógena  pode  mimetizar  os  efeitos  da  eletrotaxia

endógena, conforme afirmado por Zhao et al. (23), é possível que a aplicação de uma corrente

bifásica  simétrica  com intensidade  de  2  a  4  mA  durante  trinta  dias  tenha  proporcionado  os

mecanismos de sinalização celular reportados, refletindo assim no ganho estrutural observado na

fáscia endopélvica. 

Quanto  a  comparação  das  vias  de  eletroestimulação,  notou-se  que  ambas  possuem

capacidade para causar hipertrofia muscular, aumento de mionúcleos nos MAPs e aumento na

largura da fáscia endopélvica. Cabe destacar que a via transvaginal promoveu hipertrofia da fibra

muscular  de  maneira  superior  a  via  transanal,  enquanto  que  a  última  induziu  aumento  dos

mionúcleos em maior número em relação a primeira.  Na literatura,  existe uma predileção por

parte dos fisioterapeutas, da indicação e prescrição da via transvaginal para aumentar a força e

conscientização dos MAPs em pacientes  com incontinência urinária (26,27),  ao passo que a via

transanal  é  comumente  recomendada para  o tratamento  da incontinência  anal  para  ambos  os

sexos (8).  No  entanto,  nossos  resultados  indicam  que  independente  da  via  utilizada,  a

eletroestimulação promoverá hipertrofia do parênquima muscular do assoalho pélvico, bem como

da fáscia endopélvica. 

No que se refere aos aspectos translacionais de aplicação clínica do presente estudo, pode-

se entender a razão pela qual a maioria dos pacientes submetidos ao tratamento com estimulação

elétrica neuromuscular passam obter em sua morfologia e funcionalidade. A corrente elétrica é

capaz  de  induzir  hipertrofia  muscular  e  o  aumento  na  largura  da  fáscia  endopélvica,  o  que

favorece o aumento de força, aumento da resistência muscular, que implicará maior capacidade

de sustentação dos órgãos pélvicos (14,16,26,28). Além disso, os músculos poderão responder mais

rapidamente aos aumentos súbitos da pressão abdominal, como quando por exemplo tossimos,

rimos,  mobilizamos e transportamos algum objeto pesado. Todos esses fenômenos podem ser

explicados  pelas  adaptações  morfológicas,  conforme  reportadas  acima,  além  de  adaptações
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neuromusculares, como aumento da despolarização das terminações nervosas situadas nos órgãos

pélvicos e seu maior espelhamento na somatotopia dos segmentos medulares espinhais, S2 a S4,

e corticais nos giros motor e sensitivo primários e secundários (29). Ademais, as repercussões da

estimulação elétrica também afetam o tecido conjuntivo. Quando consideramos que é atribuída a

fáscia  endopélvica,  papel  fundamental  na  sustentação  dos  órgãos  pélvicos  e  que  a  referida

estrutura foi afetada de forma positiva pela estimulação elétrica, faz-nos compreender o porquê

de algumas pacientes com prolapso de órgãos pélvicos grau 1 evoluírem, satisfatoriamente, de

um  quadro  de  perda  urinária  e  fecal  para  um  estado  de  normalização  dos  mecanismos

relacionados às continências urinária e anal (26,30). Além disso, reforça a indicação da fisioterapia

como tratamento de primeira linha nas disfunções do assoalho pélvico (31). 

Após trinta sessões de estimulação elétrica por via transvaginal e transanal, foi possível

observar hipertrofia das fibras musculares dos MAPs. Ambas as vias foram capazes de induzir

aumento dos mionúcleos e do diâmetro médio do músculo, bem como redução do número de

fibras musculares dos MAPs contadas por campo microscópico. Não foram observados sinais de

alterações musculares, como hemorragia, degeneração e necrose nos MAPs, o que demonstra que

a EE, dentro dos parâmetros utilizados no estudo, não promove danos ao tecido muscular do

assoalho pélvico. 



23

5. CONCLUSÃO

Os resultados das comparações com o grupo controle, permitem concluir que ambas as

vias de estimulação elétrica, transvaginal e transanal, causaram redução no número de fibras por

campo microscópico, aumento no diâmetro das fibras musculares esqueléticas dos músculos do

assoalho pélvico e aumento no número de mionúcleos por fibras musculares esqueléticas dos

MAPs.  Porém sem diferenças  significativas  nos  parâmetros  avaliados  quando comparadas  as

duas vias de estimulação elétrica.

A  estimulação  elétrica  transvaginal  e  transanal  foram  capazes  de  estimular  as  fibras

musculares para ativar as células satélites quiescentes, resultando em hipertrofia celular, além de

ativar fibroblastos a produzirem fibras e matriz extra celular, resultando na maior largura das

camadas parietal e visceral da fáscia endopélvica. 

Assim, nossos resultados apontam para a efetividade da estimulação elétrica no ganho

funcional mediado pela melhora estrutural dos tecidos dos órgãos pélvicos.
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ANEXO 2

NORMAS DA REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA

A Revista  Brasileira  de Fisioterapia/Brazilian Journal of Physical Therapy (RBF/BJPT) publica

relatos originais de pesquisa concernentes ao objeto principal de estudo da Fisioterapia e ao seu

campo  de  atuação  profissional,  veiculando  estudos  básicos  sobre  a  motricidade  humana  e

investigações  clínicas  sobre  a  prevenção,  o  tratamento  e  a  reabilitação  das  disfunções  do

movimento.

A RBF/BJPT publica artigos  nas  seguintes  áreas de conhecimento, que estão assim divididas:

Fundamentos  e  História  da  Fisioterapia;  Anatomia,  Fisiologia, Cinesiologia e  Biomecânica;

Controle  Motor,  Comportamento  e  Motricidade;  Recursos  Terapêuticos  Físicos  e  Naturais;

Recursos  Terapêuticos  Manuais;  Cinesioterapia;  Prevenção  em  Fisioterapia/Ergonomia;

Fisioterapia  nas  Condições  Musculoesqueléticas;  Fisioterapia  nas  Condições  Neurológicas;

Fisioterapia  nas  Condições  Cardiovasculares  e  Respiratórias;  Fisioterapia  nas

Condições Uroginecológicas e  Obstétricas;  Ensino  em  Fisioterapia;  Administração,  Ética  e

Deontologia; Registro/Análise do Movimento; Fisioterapia nas Condições Geriátricas e Medidas

em Fisioterapia.

Informações Gerais

A submissão do manuscrito à RBF/BJPT implica que o trabalho na íntegra ou parte(s) dele não

tenha  sido  publicado  em  outra  fonte  ou  veículo  de  comunicação  e  que  não  esteja  sob

consideração para publicação em outro periódico.

Para as pesquisas em humanos e em animais, deve-se incluir, no manuscrito, o número do parecer

de aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa. O estudo deve ser devidamente registrado no

Conselho Nacional de Saúde do Hospital ou Universidade ou no mais próximo de sua região.

A  submissão  dos  manuscritos  deverá  ser  efetuada  por  via  eletrônica  no

site <http://www.scielo.br/rbfis/>.
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Os artigos submetidos e aceitos em português serão traduzidos para o inglês por tradutores da

RBF/BJPT, e os artigos submetidos e aceitos em inglês, caso necessário, serão encaminhados aos

revisores de inglês da RBF/BJPT para revisão final.

Forma e Preparação dos Manuscritos

A RBF/BJPT recebe, para submissão, manuscritos com até seis (6) autores.

A RBF/BJPT considera  a  submissão  de  manuscritos  com  até  3.500  palavras  (excluindo

Resumo/Abstract, Referências, Figuras, Tabelas e Anexos). Informações contidas em anexo (s)

serão computadas no número de palavras permitidas.

O manuscrito deve ser elaborado com todas as páginas numeradas consecutivamente na margem

superior direita, com início na página de título. 

Título  

O título do manuscrito não deve ultrapassar 25 palavras, em letras maiúsculas, e deve apresentar

o máximo de informações sobre o trabalho. Preferencialmente, os termos utilizados no título não

devem constar na lista de palavras-chave. 

Resumo/Abstract

Uma exposição concisa,  que não exceda 250 palavras em um único parágrafo,  em português

(Resumo)  e  em inglês  (Abstract),  deve  ser  escrita  e  colocada  logo  após  a  página  de  título.

Referências,  notas  de  rodapé  e  abreviações  não  definidas  não  devem  ser  usadas  no

Resumo/Abstract. 

O Resumo e o Abstract devem ser apresentados em formato estruturado, incluindo os seguintes

itens  separadamente:  Contextualização  (Background),  Objetivos  (Objectives),  Métodos

(Methods), Resultados (Results) e Conclusões (Conclusions).

Palavras-chave: termos  de  indexação ou palavras-chave (máximo seis),  em Português  e  em

Inglês.  A  RBF/BJPT  recomenda  o  uso  do DeCS –  Descritores  em  Ciências  da  Saúde  para

consulta  aos  termos  de  indexação  (palavras-chave)  a  serem  utilizados  no  artigo

<http://decs.bvs.br/>.
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Corpo do texto: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão 

Introdução

Deve-se informar sobre o objeto investigado devidamente problematizado, explicitar as relações

com  outros  estudos  da  área  e  apresentar  justificativa  que  sustente  a  necessidade  do

desenvolvimento do estudo, além de especificar o(s) objetivo(s) do estudo e hipótese(s), caso se

aplique.

Método

Descrição  clara  e  detalhada  dos  participantes  do  estudo,  dos  procedimentos  de  coleta,

transformação/redução e análise dos dados de forma a possibilitar reprodutibilidade do estudo. O

processo  de  seleção  e  alocação  dos  participantes  do  estudo  deverá  estar  organizado  em

fluxograma,  contendo o número de participantes  em cada etapa,  bem como as características

principais

Resultados

Devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados pertinentes devem ser reportados

utilizando texto e/ou tabelas e/ou figuras. Não se devem duplicar os dados constantes em tabelas

e figuras no texto do manuscrito.

Discussão

O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos já existentes

e disponíveis na literatura,  principalmente àqueles que foram indicados na Introdução. Novas

descobertas devem ser enfatizadas com a devida cautela.  Os dados apresentados nos métodos

e/ou nos resultados não devem ser repetidos. 

Tabelas, Figuras e Anexos

As tabelas e figuras são limitadas a cinco (5) no total. Os anexos serão computados no número de

palavras permitidas no manuscrito.

Tabelas: devem  incluir  apenas  os  dados  imprescindíveis,  evitando-se  tabelas  muito  longas

(máximo permitido: uma página, tamanho A4), devem ser numeradas, consecutivamente, com

algarismos arábicos.
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Figuras: devem ser  citadas  e  numeradas,  consecutivamente,  em arábico,  na  ordem em que

aparecem no texto.  Informações constantes nas figuras não devem repetir  dados descritos em

tabela (s) ou no texto do manuscrito. O título e a (s) legenda (s) devem tornar as tabelas e figuras

compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto. Todas as legendas devem ser digitadas em

espaço duplo, e todos os símbolos e abreviações devem ser explicados. Letras em caixa-alta (A,

B,  C,  etc.)  devem ser  usadas  para  identificar  as  partes  individuais  de  figuras  múltiplas.  Se

possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas. As figuras coloridas serão publicadas

apenas na versão online. Em relação à arte final, todas as figuras devem estar em alta resolução 

Referências

O número recomendado é de 30 referências, exceto para estudos de revisão da literatura. Deve-se

evitar que sejam utilizadas referências que não sejam acessíveis internacionalmente, como teses e

monografias, resultados e trabalhos não publicados e comunicação pessoal. As referências devem

ser organizadas em sequência numérica de acordo com a ordem em que forem mencionadas pela

primeira vez no texto,

As citações das referências devem ser mencionadas no texto em números sobrescritos (expoente),

sem datas. A exatidão das informações das referências constantes no manuscrito e sua correta

citação no texto são de responsabilidade do (s) autor (es).

Considerações Finais

Se o artigo for encaminhado aos autores para revisão e não retornar à RBF/BJPT dentro de 6

(seis)  semanas, o  processo de revisão  será considerado encerrado.  Caso o mesmo artigo  seja

reencaminhado,  um novo processo será  iniciado,  com data  atualizada.  A data  do aceite  será

registrada quando os autores retornarem o manuscrito após a correção final aceita pelos Editores.

Após publicação do artigo ou processo de revisão encerrado, toda documentação referente ao

processo de revisão será incinerada


