
Cures del Sòl Pelvià
Gairebé un terç de la població femenina adulta pateix alguna de les afeccions més freqüents del sòl
pelvià, o una combinació d’aquestes. Per ordre de freqüència, són la incontinència urinària, els
prolapses genitals i la incontinència fecal.

No obstant això, poques dones consulten especialistes o segueixen tractaments adequats i
supervisats.

La cura i el manteniment del sòl pelvià hauria de ser una de les prioritats de qualsevol dona,
independentment de l’edat o de si fa esport.

Els serveis de Ginecologia i Rehabilitació t’ofereixen aquest document per donar-te consells i mesures
per retardar el debilitament del sòl pelvià i, amb això, reduir els problemes que suposa, com ara la
sensació de tenir bonys a la vagina; fuites d’orina, gasos o femta; mal d’esquena, i malestar o
insatisfacció en les relacions sexuals.
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Què és el sòl pelvià?

És un complex conjunt de músculs, fàscies i
lligaments que tanquen la base de la pelvis.
D’aquestes estructures, el protagonista n’és el
múscul elevador de l’anus, que envolta la uretra,
la vagina i el recte i els dona suport mantenint-
los en la posició correcta, i intervé en la micció,
la defecació, les relacions sexuals i el part.

L’alteració d’aquests músculs pot provocar els
trastorns següents, que es poden donar alhora:
• Incontinència urinària
• Prolapses
• Disfuncions sexuals
• Incontinència fecal
• Dolor pelvià

Què pots fer per prevenir, tractar o
evitar l’empitjorament d’aquestes
disfuncions?

En moltes disfuncions del sòl pelvià, el primer
escaló terapèutic és el tractament conservador,
que pots fer sense supervisió d’especialistes.
Consisteix en el canvi de l’estil de vida, en la
reeducació de la bufeta i en el tractament
rehabilitador de la musculatura del sòl pelvià.

Per què un tractament conservador?

• Les molèsties milloraran.
• Controlaràs millor el moment de buidar la

bufeta o defecar.
• Et sentiràs més segura per aguantar l’orina,

els gasos i la femta, i així n’evitaràs les
fuites.

• Tendràs relacions sexuals més plaents.
• Reduiràs els factors de risc de patir altres

malalties.
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Les armes les tens tu, nosaltres t’ensenyam a emprar-les
Com pots reconèixer el teu sòl pelvià?

La manera més senzilla és simplement amb l’autoobservació amb un mirall i el reconeixement de les
estructures que apareixen en el dibuix de l’anatomia del sòl pelvià.

Al cervell li costa més enviar ordres a una zona que no té gaire clar com és ni com funciona:
• Toca’t el cos perineal, és a dir, la zona de la pell que hi ha entre l’obertura de la vagina i l’anus.

Contraient correctament els músculs —com si volguessis aguantar les ganes d’orinar—
sentiràs que el cos perineal s’enfonsa cap a dedins i cap amunt.

• Introdueix dins la vagina un dit o dos, nets i lubricats, i intenta estrènyer-los amb la vagina. Hauries
de notar la pressió en aquests dits perquè la vagina es tanca i s’aixeca lleugerament cap amunt.

Quan tenguis confiança amb els teus genitals comprova’n la capacitat de contracció interrompent la
micció de manera voluntària. Alerta! No ho facis com a exercici, només com a comprovació puntual.

Com s’exercita el sòl pelvià?

Una vegada reconeguda la musculatura del sòl
pelvià, és el moment d’exercitar-la amb els
exercicis de Kegel.

Fes els exercicis següents ajaguda de panxa
enlaire i amb els genolls flexionats i les plantes
dels peus recolzades al llit. Més endavant
podràs fer-los d’asseguda o dreta:
• Exercici 1 (lent): fes una contracció de 5

segons amollant l’aire per la boca i
després descansa 10 segons. Pensa que
és tan important la contracció com el
temps de descans. Repeteix l’exercici 10
vegades.

• Exercici 2 (ràpid): fes contraccions d’1 segon
i descansa el mateix temps. Repeteix
l’exercici 10 vegades.

Segueix aquestes indicacions:
1. Fes tots dos exercicis 2 o 3 vegades cada

dia. A mesura que adquireixis destresa
pots fer-los durant les activitats diàries,
com ara als mitjans de transport, esperant
en una coa o mentre mires el mòbil o la
televisió.

2. Quan et resulti més fàcil, pots anar
augmentant el temps de contracció de
l’exercici 1 i el nombre de repeticions de
l’exercici 2.

3. No aturis la respiració en fer les contraccions,
és millor si amolles l’aire quan fas la
contracció.

4. Després de cada contracció, descansa la
musculatura. Si no respectes el temps de
descans dels exercicis hi ha risc de
sobrecarregar la musculatura i empitjorar
la simptomatologia.

5. Recorda que has de fer la contracció en
sentit ascendent i cap a dedins.

6. Evita estrènyer la panxa, les cames i els
glutis quan facis els exercicis.



Com s’estimula el sòl pelvià?

Amb l’ajuda d’un vibrador pots millorar el to de la musculatura del sòl pelvià, augmentar la circulació
sanguínia i millorar la lubricació vaginal. Aplica’t el vibrador, lubrica't correctament, primer passant-lo
pel cos perineal, els llavis menors, l’entrada de la vagina i el clítoris, i acaba introduint-lo dins la vagina.
Aconsellem emprar-lo 10-20 minuts cada dia amb una vibració intermitent i una intensitat agradable.

Com es redueixen els factors de risc que incideixen en el sòl pelvià?

Els hàbits saludables són el camí. Recorda: el començament és sempre la part més difícil.
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1. Controla el teu pes corporal: mantén una
alimentació que sigui abundant en fruita,
verdura, cereals i llegums. El sobrepès
afegeix pressió al sòl pelvià, i per això la
reducció de pes té un impacte significatiu en
la disminució de les disfuncions del sòl
pelvià.

2. Redueix el consum de begudes i aliments
irritants per a la bufeta: cafè, te, alcohol,
xocolata, menjars coents i/o grassos.

3. Beu líquids amb moderació: regula la ingesta
de líquids (entre un litre i mig i dos litres al
dia) i mantén l’equilibri entre l’alimentació i
les begudes (la fruita i la verdura contenen
molta aigua). Restringeix el consum de
líquids devers 3-4 hores abans d’anar a
jeure.

4. Combat el restrenyiment amb una dieta
equilibrada i abundant en fibra.

5. Deixa de fumar: és el millor per al sòl pelvià i
per a la salut. El fum és un irritant de la bufeta
i produeix tos crònica, que exerceix pressió
abdominal i afebleix el sòl pelvià.

6. Fes activitats físiques que no perjudiquin els
músculs del sòl pelvià i evita els esports
d’impacte (crossfit, córrer, spinning…). Els
exercicis més recomanats són la gimnàstica
abdominal hipopressiva, la natació, l’el·líptica
i la bicicleta de passeig. Fes exercicis de
Pilates només si estan dirigits per un expert,
perquè alguns exercicis poden ser
perjudicials si no contreus els músculs
correctament. També es considera
acceptable una passejada diària de mitja
hora.

7. Adopta una posició correcta a l’hora de
defecar: evita empènyer sobre el sòl pelvià a
l’hora de defecar. Ajunta els genolls i situa’ls
per damunt el llombrígol, recolza els colzes
damunt els genolls, separa els peus i expulsa
lentament l’aire per la boca. No empenyis
aguantant la respiració. A l’hora de defecar,
pots fer l’exercici d’expiració forçada per
activar el múscul transvers abdominal: bufa
amb els llavis arrufats o a través d’un objecte
que oposi resistència a la sortida de l’aire
(per exemple, una canyeta).



8. Evita la roba que estrenyi l’abdomen, com
ara les corretges molt estretes.

9. Mantén una correcta higiene íntima: renta’t
els genitals cada dia, només amb aigua,
assegurant-te de separar bé els llavis interns
i de retirar qualsevol resta de flux. Empra
només les cremes vaginals que t’hagi
recomanat la comare o un altre especialista.
Evita la cistitis netejant-te de davant cap
enrere.
Procura no emprar habitualment compreses
per a les pèrdues d’orina: emprant-ne et
despreocupes de les pèrdues i el sòl pelvià
està més relaxat i menys reactiu.

10.Revisa amb el metge de capçalera si prens
medicaments com ara antihipertensius,
diürètics i tranquil·litzants, a fi d’ajustar-ne les
dosis i l’horari de les preses. Mantén
controlades amb el metge les malalties
cardiovasculars, respiratòries i metabòliques,
perquè t’ajudarà a dominar els símptomes
urinaris.

11.Enforteix els músculs del sòl pelvià i contreu-
los en aixecar pes, esternudar, tossir o
mocar-te. Contreu el sòl pelvià en qualsevol
gest o situació que faci augmentar la pressió
dins l’abdomen, a fi d’amortir aquesta
pressió.

12.Mantén una bona postura i no abusis de les
sabates de taló alt.

13.Dona’t plaer, assoleix l’orgasme: procura que
les relacions sexuals siguin amb orgasme,
perquè així es produeixen contraccions
involuntàries dels músculs del sòl pelvià, que
enforteixen tota la zona.

14.Entrena la bufeta:
• Orina sense pressa: evita l’estrès a l’hora

d’orinar.
• No facis pressió en orinar: orina sempre

d’asseguda i relaxada. Pren el temps
que calgui en cada micció per obtenir
la sensació d’evacuació completa.

• No facis «stop pipí» (interrupció voluntària
del flux d’orina).

• No sobrecarreguis la bufeta: si notes que és
plena, no t’aguantis.

• Si el metge t’ha indicat reeducació de la
bufeta a causa de la disfunció, orina
de manera programada, és a dir,
estableix un interval fix entre cada
micció. Per això, ves al lavabo no
abans de mitja hora des de la micció
anterior. Progressivament, amb el pas
del temps, has d’espaiar les miccions
fins a aconseguir que entre i entre
passin devers dues hores i mitja. Si
necessites orinar abans que sigui
l’hora, intenta esperar, encara que
sigui poc temps.
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El temps, la constància i la paciència són la base de l’èxit

Si no millores després de quatre mesos de seguir aquests consells amb constància,
demana cita per a les consultes de ginecologia o rehabilitació de l’Hospital de Manacor.


