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ABSTRACT
Objective: Study the inluence of the degree of lexion of the fetal head on the levator stretch value, during
simulated childbirth.
Study Design: Using geometrical data, obtained from cadaver measurements, a simulation model for the pelvic
muscles was created and added to an existing model of the pelvic bones. To simulate childbirth, a model for
the fetus was passed through the pelvis, along the birth canal. In order to verify the inluence of the degree of
lexion of the fetus head on the levator stretch, a series of simulations, with different degrees of lexion were
conducted. The stretch values were evaluated during the descent of the fetus, during delivery.
Results: In the different numerical simulation conducted, with different degrees of lexion, the maximum stretch value, obtained on the puborectalis muscle, varied between 1,58 and 1,65.
Conclusions: The authors were able to verify that the stretch on the levator ani muscle augmented when the extension of the fetus head increased. With future developments, the presented work may help explain epidemiologic data regarding the impact of a vaginal delivery on the pelvic loor muscles, taking into account different
parameters, such as the fetus head lexion.
Keywords: childbirth simulation, fetus head lexion, levator ani.

INTRODUÇÃO

As disfunções do pavimento pélvico na mulher repre-

sentam um problema complexo, de dimensões ainda pouco conhecidas. O termo “disfunção do pavimento pélvico”
refere-se a um grupo de condições clínicas que inclui problemas tais como a incontinência urinária, incontinência fecal,

prolapso de órgãos da cavidade pélvica e outras anormalidades do trato urinário e gastrointestinal. As estatísticas
mostram que 1 em cada 10 mulheres irá sofrer de uma disfunção do pavimento pélvico tão severa que irá necessitar
de cirurgia1. Adicionalmente, as estatísticas mostram também que 30 a 40% das mulheres irá sofrer de alguma forma
de incontinência durante o seu período de vida2.
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Nos Estados Unidos, estudos mostram que a incontinência urinária afecta entre 17 a 55% das mulheres idosas e
12 a 42% de mulheres jovens3, com um impacto inanceiro
anual de aproximadamente 12000 milhões de dólares4.
Vários estudos têm mostrado que os danos no pavimento pélvico durante um parto vaginal podem ser considerados um factor importante para o desenvolvimento de
incontinência urinária, incontinência fecal ou prolapso dos
órgãos da cavidade pélvica5,6. Estudos mostram também
que a paridade está associada com a incontinência, sendo
o primeiro parto o mais signiicante7. Não é ainda claro
se o principal mecanismo para o desenvolvimento de uma
condição de disfunção é o dano nos tecidos musculares ou
o dano nos diferentes nervos (neuropatia). Alguns autores
acreditam que as disfunções do pavimento pélvico são
causadas em grande parte pelo dano dos tecidos conectivos
(ligamentos e fáscias) e músculos do pavimento pélvico.
Durante o parto, o pavimento pélvico passa por diversas alterações, que não podem ser medidas in vivo devido
a motivos clínicos, técnicos e éticos. De forma a estimar
as alterações biomecânicas (deformações, tensões, etc.)
nos tecidos do pavimento pélvico, é utilizado um método
biomecânico para modelar um processo biológico, neste
caso o parto vaginal, desenvolvido nos trabalhos anteriores
dos autores8-11. O conhecimento destas alterações biomecânicas poderá ajudar a explicar fenómenos conhecidos,
associados com o parto e a gravidez, tais como o dano
dos músculos do pavimento pélvico, incluindo o músculo
elevador do ânus.
O objectivo do presente estudo é compreender como a
lexão da cabeça fetal durante um parto vaginal afecta os
valores do alongamento que o elevador do ânus tem que
suportar, usando para isso o modelo computacional desenvolvido anteriormente..

identiicadas através da imagiologia MRI16, de forma a
permitir a criação de um modelo numérico preciso19,20.
A informação geométrica necessária para a construção
da malha de elementos initos para o pavimento pélvico,
necessária para as simulações numéricas, foi obtida sob a
forma de pontos, a partir da medição em cadáver por Janda
et al15. Todas as medições foram realizadas num cadáver
embalsamado de uma mulher de 72 anos, obtido para investigação cientíica. O espécimen foi selecionado por não
ter nenhuma patologia conhecida do pavimento pélvico. A
causa de morte era desconhecida e presumivelmente não
afectou a geometria da musculatura do pavimento pélvico.
O resultado das medições foi um conjunto 3D de pontos
pertencentes aos diferentes músculos do pavimento pélvico.
Utilizando o conjunto de pontos disponíveis, foram
construídas linhas, que permitiram a deinição de superfícies, que foram depois utilizadas para a construção da malha de elementos initos. O modelo de elementos initos do
pavimento pélvico foi depois unido a um modelo da estrutura óssea da bacia, tal como se mostra na Figura 1. Mais
detalhes sobre a construção do modelo de elementos initos
pode ser consultado nos trabalhos prévios dos autores8-11.
Nas simulações numéricas realizadas, foram aplicadas

MATERIAL E MÉTODOS
A construção de um modelo geométrico 3D (tal como a
cavidade pélvica) que pode ser manipulado por métodos
numéricos, de forma a simular um ser Humano vivo é
ainda um grande desaio, nomeadamente devido à grande
complexidade da anatomia humana, tal como reconhecido
por diversos autores12,13. Existe também uma falta de conhecimentos acerca da biomecânica dos tecidos moles, tal
como reconhecido por Humphrey14.
Recentemente tem havido algumas tentativas para modelar o corpo humano12, a cavidade do pavimento pélvico15
e o seu conteúdo16-18. No entanto, no presente, não existem
conhecimentos suicientes acerca das relações estruturais

Figura 1: Modelo de elementos initos para o pavimento pélvico
e estrutura óssea.
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condições fronteira de deslocamento nulo a todos os nós
conectados aos ossos pélvicos, ligamentos e cóccix.
Um modelo de elementos initos de um feto é necessário
para a simulação de um parto vaginal, tal como se mostra
nas Figuras 2 e 3. As dimensões obstétricas principais para a
cabeça fetal são as seguintes21: diâmetro Suboccipito-bregmático, 10 cm, diâmetro Suboccipito-frontal, 10,5 cm, diâmetro Occipito-frontal, 12,0 cm, diâmetro Mento-vertical,
13,0 cm e diâmetro Submento-bregmático, 11,5 cm.

Figura 3: Pontos usados para controlar o movimento do feto.

Figura 2: Modelo de elementos initos completo.

O modelo constitutivo adoptado neste trabalho para
o comportamento ativo e passivo dos músculos do pavimento pélvico é uma forma modiicada22 do modelo hiperelástico incompressível, transversalmente isotrópico,
proposto por Humphrey e Yin23. Devido à sua estrutura,
nomeadamente à orientação das ibras musculares, os tecidos musculares apresentam comportamentos que não são
idênticos em todas as direções (comportamento anisotrópico). A anisotropia dos músculos do pavimento pélvico
resulta da existência das ibras musculares, cuja direção é
tida em consideração no modelo de Humphrey. A função
energia de deformação no modelo de Humphrey é o resultado da soma de um termo relacionado com a matriz isotrópica, que embebe as ibras musculares e um segundo termo
relacionado com as ibras musculares. Mais detalhes sobre
o modelo constitutivo utilizado podem ser consultados nos
trabalhos prévios dos autores10.
162

Figura 4: Deinição do ângulo de lexão β.
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Figura 5a: Feto numa posição de lexão completa.

Figura 5b: Feto numa posição estendida..

Neste trabalho foram simulados para o feto os seguintes
movimentos cardinais: encravamento, descida da apresentação, lexão, rotação interna e extensão. Os movimentos
foram impostos controlando diferentes pontos que pertenciam ao modelo do feto. O deslocamento vertical refere-se
ao deslocamento vertical do ponto de controlo P1, mostrado na Figura 3.
Para se estudar a inluência do grau de lexão da cabeça
fetal na evolução do parto e nos valores de alongamento dos
músculos do pavimento pélvico, foi realizada uma série de
simulações, variando-se o grau de lexão da cabeça fetal em
cada uma delas. Para as diferentes simulações, os movimentos
do feto foram deinidos de forma a garantir que após a rotação interna do feto, este se apresenta com diferentes graus de
lexão β. A Figura 4 mostra a deinição do ângulo β, utilizado
para quantiicar o grau de lexão da cabeça fetal. O ângulo β
foi deinido como o ângulo entre uma linha vertical e uma
linha que passa pela parte superior da orelha do feto e pelos
seus olhos, tal como se mostra na Figura 4. A Figura 5a mostra a cabeça fetal na sua posição mais lectida, com β =14,3º,
e a Figura 5b mostra a cabeça fetal estendida no seu valor
máximo, com β =54,4º. Os valores máximos e mínimos para
o ângulo β foram obtidos variando a lexão da cabeça fetal,
para um deslocamento vertical de 30 mm. Este valores foram
limitados pelo aparecimento de interferência entre o modelo
do feto e o modelo para os ossos da pelve (máxima extensão),
assim como entre o queixo do feto e o seu peito (máxima lexão). Os restantes movimentos do feto, durante a sua descida,
foram deinidos de forma a apresentar ao canal do parto o menor diâmetro possível da cabeça fetal.

Figura 6: Curva utilizada para obter o alongamento.
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De forma a obter-se a evolução do alongamento do elevador do ânus durante o parto, foi deinido uma curva, tal
como se mostra na Figura 6, que passa aproximadamente
em cima do músculo puborectal. Medindo o comprimento
desta curva durante a simulação e conhecendo o seu valor
inicial, é possível obter a evolução do alongamento durante
o parto (Figura 6). O alongamento é deinido como o rácio
entre o comprimento atual e o inicial.
RESULTADOS

DISCUSSÃO
Investigações sobre os mecanismos responsáveis pelo
dano em músculos, utilizando músculos de rato, obtiveram
para o valor máximo de alongamento um valor de 1,5, para

Alongamento

A Figura 7 mostra os valores obtidos para a evolução
do alongamento, calculado com base na curva da Figura 6,
para os diferentes graus de lexão da cabeça fetal. É claramente visível na Figura 7 que quando o grau de lexão da
cabeça fetal é reduzido (aumentando β) o valor máximo
para o alongamento aumenta. Os valores mais baixos para
o alongamento, foram obtidos quando o parto ocorria com
o feto na posição mais lectida. Quando o feto se encontra numa posição de lexão completa (β =14,3º), o valor
máximo para o alongamento obtido durante o parto foi de
1,58. Quando o feto se encontra numa posição de extensão
(β =54,4º), o valor máximo obtido para o alongamento aumenta para 1,65, o que representa um aumento de aproximadamente 5%.

A Figura 8 mostra a evolução da tensão principal máxima, ao longo da curva da Figura 6, para um deslocamento
vertical da cabeça fetal de 60 mm e para vários ângulos de
lexão. Uma vez que a deformação dos músculos do pavimento pélvico não é uniforme, a distribuição das tensões
também não será uniforme. Observa-se que quando o feto
se encontra numa posição de lexão completa (β =14,3º), é
obtido um valor máximo de 0,98 MPa, este valor aumenta
para 1,52 MPa, quando o feto se apresenta numa situação
de extensão (β =54,4º), o que representa um acréscimo de
aproximadamente 55%. Uma vez mais, a situação mais
favorável é claramente aquela em que o feto se apresenta
numa posição de lexão completa, com o seu queixo perto
do seu peito. Os valores máximos de tensão foram obtidos
na zona medio posterior do músculo puborectal.
As simulações numéricas realizadas mostram que uma
lexão total da cabeça fetal é a posição mais favorável durante o parto. Os alongamentos e tensões obtidos foram
mais pequenos quando a cabeça do feto estava bem lectida.

Deslocamento vertical da cabeça fetal [mm]
Figura 7: Deinição do ângulo de lexão β.
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Comprimento normalizado da curva
Figura 8: Deinição do ângulo de lexão β.

o qual os músculos começam a apresentar deterioração das
suas propriedades19,24. Os valores máximos de alongamento
obtidos neste trabalho variam entre 1,58 e 1,65, excedendo
o valor máximo de 1,5, para o qual os músculos começam
a apresentar danos permanentes. Se a extensão excessiva
das ibras musculares, acima de um valor admissível pode
causar lesão, podemos concluir que existe um risco para os
músculos do pavimento pélvico durante o parto.
Os valores obtidos neste trabalho para os alongamentos dos músculos do pavimento pélvico são inferiores aos
obtidos num trabalho similar, realizado por Lien et al19,20.
O valor máximo de alongamento obtido por Lien et al. foi
de 2,73 para o músculo iliococcígeo e 2,50 para o músculo
pubococcígeo. Estas diferenças veriicadas para os valores
de alongamento podem ser justiicadas pelo facto de no seu
trabalho, Lien et al. considerar uma esfera para representar
a cabeça fetal, o que poderá ter induzido alongamentos mais
elevados no pavimento pélvico.
Veriicou-se que os valores máximos de tensão no pavimento pélvico foram obtidos na zona medio-posterior do
músculo puborectal. Este facto poderá estar relacionado
com o aparecimento de disfunções do pavimento pélvico, tal
como reconhecido por diversos autores24.
O problema estudado aqui é muito complexo, e qualquer
metodologia utilizada será propensa a ter limitações e criti-

cismo. De forma a interpretar corretamente os dados obtidos, é necessário considerar as limitações envolvidas.
Em relação aos dados utilizados (nomeadamente geométricos e relacionados com os materiais), recolhidos de um
cadáver de uma mulher de 72 anos, podem ser colocadas
dúvidas em relação à falta de informação sobre a existência
ou não de alguma gravidez e parto.
Foi assumido que o alongamento era uniforme ao longo das curvas consideradas, o que não é verdade, pois pode
variar localmente ao longo do músculo e transversalmente
ao músculo, especialmente se a espessura variar, levando a
obtenção de valores conservativos para as deformações. Os
efeitos da dependência ao longo do tempo, das propriedades
mecânicas, não foram considerados. Apesar de estes efeitos
poderem afectar as tensões obtidas19, eles não irão afectar os
resultados obtidos em relação às deformações.
Durante as últimas semanas de gravidez, o pavimento
pélvico passa por diversas modiicações de forma a facilitar
o parto, o que pode reduzir as deformações máximas. Estas
modiicações não foram consideradas neste estudo26.
Durante o parto, a cabeça fetal muda de coniguração, de
forma a reduzir o volume do crânio e facilitar a passagem pelo
canal do parto21. O osso occipital desloca-se por debaixo dos
dois ossos parietais, durante o parto, reduzindo o tamanho da
fontanela posterior. Este efeito não foi considerado neste estudo.
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Um grande número de variáveis, tais como variações
na forma dos ossos pélvicos, cabeça fetal, modiicações da
cabeça fetal, tipos de episiotomias, variedade, etc. podem
afectar os valores máximos de alongamento, afectando desta
forma os resultados inais.
À medida que a investigação progredir, os clínicos irão
eventualmente passar de uma avaliação da paciente, baseada
nos seus sintomas, para uma avaliação baseada nos danos que
o pavimento pélvico dessa pessoa apresenta, transformando
radicalmente não só a investigação clínica como os cuidados
médicos. Uma maior precisão na deinição das disfunções do
pavimento pélvico irá revolucionar a capacidade de deinir e
implementar um tratamento apropriado, assim como realizar
investigação clínica de uma forma focalizada no problema.
Apesar da aplicabilidade prática dos resultados obtidos
neste trabalho ser ainda inexistente, o modelo computacional
apresentado neste trabalho é um primeiro passo para se compreender a forma como os factores obstétricos podem inluenciar o risco de dano para o músculo elevador do ânus, uma vez
que medições experimentais do alongamento do músculo elevador, durante o parto, presentemente não são possíveis, devido
a motivos clínicos, técnicos e éticos. A utilização de modelos
numéricos precisos da cavidade pélvica da mulher irá, no futuro, fornecer ferramentas para simular, de uma forma realista,
a cavidade pélvica e o efeito das suas disfunções. Desta forma
será possível produzir ferramentas que irão permitir aos cirurgiões planear a cirurgia e realizá-la de uma forma mais controlada
e com mais coniança nos resultados inais.
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