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Introdução: Os músculos do assoalho pélvico (MAP) são responsáveis por fornecer suporte aos órgãos pélvicos e 

manter a continência urinária e fecal, mas para que funcionem adequadamente estes devem estar íntegros e também 

suas estruturas próximas como nervos, fáscias e tecido conectivo. O puerpério é o período em que há a volta das 

mudanças que ocorreram no corpo materno durante a gestação ao estado normal sendo que nesta fase ela fica mais 

susceptível a ter disfunções dos MAP, pois há crise genital e enfraquecimento desta musculatura. Quando se tem 

conhecimento sobre essa musculatura, a mulher pode ser capaz de contrair os MAP mais facilmente e dessa maneira 

realizar o treinamento destes músculos a fim de fortalecê-los, contribuindo para o tratamento ou para evitar possíveis 

disfunções. É notável a falta de conhecimento sobre o assoalho pélvico pelas mulheres latino americanas. Durante a 

gestação, parto e puerpério acredita-se que a mulher tenha mais consciência dessa musculatura, porém não há estudos 

que avaliaram o conhecimento dos MAP nessa população. Objetivo: avaliar o conhecimento sobre os músculos do 

assoalho pélvico por mulheres no puerpério imediato. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal observacional. 

Foi aplicado um questionário elaborado pelas pesquisadoras no Hospital São Vicente da cidade de São José Rio Pardo 

contendo dez questões que perguntavam sobre perda de urina durante a gravidez, conhecimento do assoalho pélvico, 

de sua localização, funções, disfunções, opções de tratamento e atuação da fisioterapia no tratamento destas 

disfunções. O questionário foi elaborado com vocabulário simples e evitando terminologias complexas e as respostas 

consistiam em “SIM” ou “NÃO”. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Paulista (CAAE: 

55807316.1.0000.5512). A análise estatística foi realizada através de análise da frequência e porcentagem. Resultados: 

Nossa amostra foi composta por 51 mulheres. A média de idade foi de 27,64 (6,45) anos e 64% delas tiveram de 8 a 12 

anos de educação formal. Em relação à paridade 62,74% das participantes eram multíparas com uma média de 2,49 

(1,66) partos dos quais 75,59% foram cesáreas. Do número total das participantes apenas 6 (11,76%) já haviam ouvido 

falar sobre MAP e somente 1(1,96%) sabia onde os MAP estão localizados, suas principais funções e disfunções e 

opções de tratamento. Conclusão: Este estudo mostrou baixo conhecimento das puérperas sobre os MAP e suas 

principais disfunções e refletiu a necessidade deste tema ser abordado o mais breve possível na vida de todas as 

mulheres.


