
EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO  
DOS MÚSCULOS QUE CONTROLAM O XIXI

O F E R E C I M E N T O

Realize os exercícios a seguir de duas a três vezes  
ao dia, sempre logo após fazer xixi – fazê-los  
com a bexiga cheia não é nada recomendado.
Na primeira semana, preocupe-se apenas em aprender 
o jeito certo de contrair e relaxar os músculos. 
Na semana seguinte, comece a controlar o tempo  
de contração e de relaxamento contando 1,  
2 a cada movimento. Na outra semana, conte até 4,  
na seguinte até 6, na próxima até 8 e por fim até 10.  
Esse é o limite da contagem, mas os exercícios  
devem ser feitos continuamente!

1Com as pernas unidas, contraia 
o ânus e mantenha assim  

(conte 1, 2 ... até 10 quando estiver 
bem treinado), como se estivesse 
segurando a saída de gases.  
Em seguida, relaxe. Repita  
esse movimento 5 vezes.
Atenção: glúteos e barriga 
permanecem relaxados.

2 Afaste ligeiramente as pernas 
e repita os movimentos da 

posição 1: permaneça com o ânus 
contraído durante a contagem  
e depois solte. Faça isso  
também por 5 vezes. 

3 Cruze as pernas, uma a 
frente da outra, como na 

imagem. Repita os movimentos 
de contração e relaxamento, 
como nas posições 1 e 2.

4 Ainda de pé, encaixe o 
quadril (com a mão na cintura, 

encolha os glúteos e empurre os 
quadris para a frente). Faça os 
mesmos movimentos de contração 
e relaxamento, sempre contando. 
Novamente por 5 vezes.

1Deitado no chão, dobre as pernas e 
apoie os dois pés no chão. Só então 

contraia o músculo anal, contando, e depois 
relaxe. Repita o movimento por 5 vezes. 

1Sente-se em uma cadeira, 
apoie os pés no chão e os 

cotovelos nos joelhos. Contraia o 
músculo anal firmemente – como 
nas posições de pé –, contando, 
e depois relaxe. Repita toda  
a sequência por 5 vezes.

2 Ainda sentado, cruze  
uma perna sobre a  

outra e realize os exercícios  
de contração e relaxamento,  
como na posição anterior.

3 Desta vez, sente-se com 
as costas bem eretas e 

empurre os pés contra o chão.  
A cada pressão dos pés, contraia 
o ânus. Segure a contração 
contando e relaxe, repetindo  
os movimentos 5 vezes.  

2 Ainda deitado no chão, eleve os glúteos 
e, ao mesmo tempo, contraia o ânus, 

contando. Depois desça os glúteos lentamente 
e relaxe a musculatura. Como das outras 
vezes, refaça essa sequência 5 vezes.
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Obs: é normal sentir algum cansaço após os exercícios. Mas se sentir incômodo ou dor, relate ao seu fisioterapeuta ou médico. | Fonte: Dra Selma Carramão


