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7. Elevar os glúteos para fora (anteversão) e o movimento 
contrário, inclinação da bacia para cima (retroversão). Repetir  
20 vezes.

8. Contrair os glúteos o máximo que puder, mantendo por 20 
segundos. Efetue o movimento 10 vezes.



REEDUCAÇÃO DA MUSCULATURA 
DO ASSOALHO PÉLVICO

O assoalho pélvico é um conjunto músculos, 
ligamentos e tecidos que funcionam como uma rede 
de sustentação para os órgãos da pelve: o útero, a 
vagina, a bexiga, a uretra e o reto.

Alguns tratamentos como as cirurgias ginecológicas 
e a radioterapia a nível ginecológico podem provocar 
danos nesta musculatura.

A realização de exercícios ao nível da musculatura 
do assoalho pélvico tem impacto ao nível da 
lubrificação vaginal, do orgasmo, da líbido e da 
prevenção da incontinência urinária e fecal.

Assim, torna-se importante criar uma rotina na 
prática dos exercícios.

A contração da musculatura do assoalho pélvico 
pode ser realizada em diferentes posições: em pé e 
sentada.

1. Contrair a musculatura perineal 10 vezes e repitir mais 4 sé-
ries, com descansos de 45 segundo entre cada série.

2. Contrair os glúteos 10 segundos, relaxar 10 segundos entre 
um movimento e outro. Repita-o 10 vezes.

3. Contrair os joelhos contra a bola (que está entre os joelhos) 
durante 3 segundos, relaxando em seguida. Realizar 4 séries de 
10 repetições.

5. Iniciar o exercício com uma inspiração na posição com a 
coluna neutra, contrair de seguida a musculatura glútea, fazendo 
elevação da pelve e soltando o ar (expiração). Relaxar e empinar 
os glúteos, enchendo o peito de ar (inspiração). Realizar 3 séries 
de 10 repetições.

6. Contrair a musculatura pélvica ao mesmo tempo que se 
extende o membro superior e inferior (opostos) e alternar as 
extensões. Realizar 3 séries de 10 repetições.

4. Com a bacia sobre um travesseiro, contrair a musculatura 
glútea, mantendo por 3 segundos e relaxando-a em seguida. 
Realizar 4 séries de 10 repetições.


