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Apresentação

É esperado que a partir desse material, você seja capaz de compreender a atenção integral 
à saúde das mulheres com deficiência e mobilidade reduzida, destacando o manejo clínico 
de problemas mais comuns.

As mulheres com deficiência e mobilidade reduzida podem enfrentar problemas muito 
comuns como a úlcera de pressão, vulvovaginites, disfunções sexuais, alterações 
urinárias e intestinais, problemas osteoarticulares e obesidade. 

Ao longo deste material, você compreenderá sobre o manejo clínico dos principais 
problemas que afetam a saúde das mulheres com deficiência e mobilidade reduzida. 

Olá, aluna(o)!

Vamos lá?

Você sabe quais fatores influenciam o desenvolvimento de úlceras de pressão? E 
quais os principais problemas osteoarticulares que afetam as mulheres?

OBJETIVO



Para começar seus estudos, clique nos cards para compreender sobre cada problema 
clínico:

O manejo clínico dos problemas mais comuns enfrentados 
por mulheres com deficiência e mobilidade reduzida

Obesidade

Disfunções 
sexuais

Úlcera de pressão Problemas 
osteoarticulares

Vulvovaginites
Alterações 
urinárias e 
intestinaisFonte: UNA-SUS/UFMA.



A úlcera de pressão é definida como sendo uma lesão de pele ou de tecido subjacente, 
com ocorrência mais frequente sobre proeminências ósseas, como um resultado de 
pressão isolada ou associada ao atrito e/ou cisalhamento1. A úlcera de pressão pode 
ocorrer por fatores intrínsecos e extrínsecos. 

Úlcera de pressão

Fonte: UNA-SUS/UFMA.
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Dentro os fatores intrínsecos, destacam-se:

Já os fatores extrínsecos estão relacionados a cisalhamento, fricção, umidade e 
excesso de pressão nas proeminências ósseas.

Imobilidade2;

Alterações da motricidade e 
sensibilidade;

Perfusão tecidual;

Presença de incontinência 
urinária;

História prévia de úlceras de 
pressão;

Desnutrição;

Idade avançada;

Nível de consciência.

Os fatores de risco para o desenvolvimento das úlceras de pressão devem ser considerados 
para que se possa prevenir a sua instalação, pois tal agravo gera dor e desconforto para o 
paciente, além de dificultar e atrasar a sua recuperação. 

Úlcera de pressão



Uma das formas de se evitar as úlceras de 
pressão é por meio da educação dos pacientes 
e seus cuidadores2.

Além disso, o alívio da pressão na região com 
o uso de dispositivos e coxins, e a mudança 
de posicionamento do paciente a cada duas a 
quatro horas são essenciais.

Quando identificado que a paciente com 
deficiência tem potencial para desenvolver a 
úlcera de pressão, recomenda-se avaliação 
periódica dos locais de maior incidência, 
aplicação tópica de solução de ácido graxo 
essencial (realizada três vezes por dia, durante 
um mês, nas proeminências ósseas).

Úlcera de pressão

Fonte: UNA-SUS/UFMA.



Vulvovaginites

As vulvovaginites são definidas como um 
processo inflamatório que atinge a vagina e a 
vulva simultaneamente, e as vaginites são um 
conjunto de doenças que causam um processo 
inflamatório acometendo o canal vaginal.

As vulvovaginites são as causas mais comuns 
de corrimento vaginal patológico. Os agentes 
etiológicos mais frequentes são os fungos, 
as bactérias anaeróbias ou tricomonas 
(protozoário).

Entretanto, sabe-se que fatores imunológicos, 
alterações hormonais e hábitos que alterem o pH 
vaginal podem desencadear esses processos3,4.



A eficácia da mudança de hábitos ainda não foi comprovada cientificamente, mas 
na prática clínica observa-se diminuição dos surtos e alívio dos sintomas. Portanto, 
seguem algumas recomendações para a prevenção e o controle das vulvovaginites, 
tais como: 

Além disso, deve-se manter boa higiene íntima, evitando deixar a região úmida após 
ou durante o banho de piscina e/ou praia, ou em contato com urina e fezes por longos 
períodos. Também deve-se realizar a limpeza no sentido “de frente para trás” (do 
vestíbulo da vagina para o ânus) e manter vestimenta íntima bem higienizada3.

Vulvovaginites

Evitar o uso de roupas 
sintéticas e apertadas.

Utilizar sabonetes vaginais 
com pH adequado e sem 

perfume.

Evitar o uso prolongado 
de roupas íntimas 

úmidas.
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Disfunções sexuais

O ciclo de resposta sexual inclui: desejo, excitação, orgasmo e resolução. As disfunções 
sexuais são caracterizadas por algum distúrbio causado nesse ciclo, seja pela falta, 
pelo excesso, pelo desconforto e/ou pela dor, afetando uma ou mais das suas fases. 
As principais disfunções sexuais são: 

Transtornos do desejo sexual/interesse sexual;

Transtornos da excitação sexual;

Transtorno da aversão sexual;

Transtornos orgásmicos;

Transtornos sexuais dolorosos (dispareunia e vaginismo)5,6,7.



Inicialmente, é extremamente importante o conhecimento do próprio corpo, entendendo 
a função de cada estrutura da genitália externa e dos órgãos reprodutores femininos. 
Orientações acerca de mitos e tabus e legitimação quanto ao prazer e à atividade sexual 
podem ser resolutivas em alguns casos de disfunção sexual. 

O diagnóstico diferencial quanto à possibilidade 
de quadros depressivos e/ou outros distúrbios 
psicológicos, principalmente para aquelas 
mulheres com história de abuso e violência, 
auxiliam no tratamento das disfunções 
sexuais.

Disfunções sexuais

Caso essa mulher esteja no climatério, cabe o 
encaminhamento ao especialista para avaliar 
a necessidade de tratamento medicamentoso. 
A fisioterapia tem demonstrado melhora 
significante da função sexual nas mulheres5,7.

Fonte: Adaptado de Stories. Freepik.



As alterações urinárias geralmente encontradas nas mulheres são: infecção urinária, 
incontinência urinária de esforço, bexiga hiperativa e prolapso genital. Já as alterações 
intestinais que acometem as mulheres são: constipação intestinal e incontinência 
fecal e anal. 

Recomenda-se que o profissional de saúde saiba reconhecer potenciais pacientes 
com risco de desenvolver alterações urinárias e intestinais para que seja feita uma 
abordagem preventiva minimizando suas ocorrências.

Alterações urinárias e intestinais

Tais alterações podem ocorrer separadamente ou em 
combinação entre si na mesma paciente. A mulher 
é mais susceptível à essas alterações em função 
da anatomia da pelve feminina e pelas condições 
obstétricas, tais como gestação e parto8.



Quando identificado que a paciente tem alguma alteração urinária e/ou fecal, o 
profissional de saúde deve encaminhá-la para a avaliação de especialista, para tomada 
de decisões quanto à adequada terapêutica. Dentre as possibilidades terapêuticas 
para o tratamento das disfunções urinárias e fecais, destacam-se: 

Alterações urinárias e intestinais

Exercícios para a musculatura do assoalho pélvico;

Fisioterapia;

Terapia medicamentosa;

Terapia comportamental e/ou tratamento cirúrgico9.



Os problemas osteoarticulares que mais comumente afetam as mulheres são: 
osteoporose e osteoartrite.

A osteoporose é uma doença caracterizada 
pela perda da massa óssea e deterioração 
da microarquitetura do tecido ósseo, 
levando à fragilidade óssea e aumentando 
o risco de fraturas, podendo gerar como 
consequências deformidades, dores 
crônicas, incapacidades e morte.

A osteoporose é uma condição comum na 
mulher, afeta principalmente as mulheres 
brancas com mais de 65 anos, com o 
agravante no período pós-menopausa, 
sedentárias, com história de osteoporose 
na família, que fazem uso de álcool, cigarro 
e cafeína. 

Problemas osteoarticulares



A prevenção da osteoporose pode ser feita por meio da ingestão de cálcio e vitamina 
D e manutenção de atividade física. Quando a osteoporose está instalada, o seu 
tratamento consiste em ingestão de cálcio e vitamina D, possível reposição hormonal, 
indicação de calcitonina, bisfosfatos, ipriflavona e fluoreto de sódio.

Problemas osteoarticulares

O programa de atividade física deve incluir exercícios aeróbios de baixo impacto, 
como caminhada, e exercícios de fortalecimento muscular10,11.
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Fonte: UNA-SUS/UFMA.



A osteoartrite é definida como sendo uma doença articular degenerativa e progressiva, 
não-inflamatória, que consiste na degradação da cartilagem articular e alterações no 
osso subcondral12.

Ela afeta o movimento normal da articulação, 
podendo gerar sintomas como: dor, rigidez, 
déficit de força muscular e instabilidade 
articular, causando diminuição da mobilidade 
funcional e perda de função. Já os fatores de 
risco para o desenvolvimento da osteoartrose 
são:

Gênero;

Idade;

Trauma;

Uso excessivo;

Genética;

Obesidade13.

Problemas osteoarticulares

Fonte: UNA-SUS/UFMA.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), obesidade é definida como sendo o 
excesso de gordura corporal, em quantidade que determine prejuízos à saúde, quando 
o Índice de Massa Corporal (IMC) é maior ou igual a 30 kg/m2,14. As principais causas 
da obesidade estão relacionadas à diminuição dos níveis de atividade física somada 
ao aumento da ingestão calórica, assim como:

Antes de sugerir qualquer orientação para um quadro de obesidade, o profissional 
de saúde pode avaliar a história do peso e do estilo de vida e determinar outros 
potenciais fatores contribuintes para o ganho de peso. A prevenção da obesidade 
deve ser iniciada desde a infância. As recomendações de perda de peso incluem 
a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de outros 
hábitos de vida saudáveis14.

Obesidade

Estilo de vida; Fatores genéticos; Estresse;

Poluição14.Diminuição do 
tabagismo;Redução de sono;

Uso de 
medicamentos;



A partir deste recurso, você pôde compreender sobre os manejos clínicos dos principais 
problemas enfrentados por mulheres com deficiência e mobilidade reduzida. É 
fundamental que você tenha compreendido que alguns desses problemas podem 
ser evitados a partir de mudanças no estilo de vida.

A obesidade e os problemas osteoarticulares, por exemplo, podem ser prevenidos 
através de uma alimentação adequada e de uma rotina de exercícios físicos. Além 
disso, manter a boa higiene íntima é essencial para evitar infecções. Por isso, lembre 
que deve-se evitar o uso de roupas sintéticas e apertadas e o uso prolongado de 
roupas íntimas úmidas. 

Esperamos que esse material tenha sido proveitoso e significativo na sua  
aprendizagem.

Até a próxima!

Considerações finais
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