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Introdução: O conhecimento sobre os músculos do assoalho pélvico (MAP) parece ser baixo na população em geral, 

entretanto a literatura sobre este tema é escassa. A maioria dos estudos foi conduzido em países desenvolvidos e 

incluíram mulheres com alto nível de escolaridade. Objetivo: Avaliar o conhecimento sobre os MAP em mulheres 

brasileiras e sua relação com a capacidade de contração muscular e relatos de incontinência urinária (IU). Métodos: É 

um estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (CAAE:56420016.9.0000.5414). Os 

desfechos foram avaliados utilizando: um questionário de conhecimento sobre os MAP e o “Incontinence Consultation 

on Incontinence Questionnaire – Short Form” (ICIQ-UI-SF), palpação (Escala de Oxford Modificada) e manometria 

vaginal (Peritron). O questionário de conhecimento é um instrumento desenvolvido pelos pesquisadores, possui cinco 

questões e um escore que varia de 0 a 4 enquanto o ICIQ-UI-SF é um questionário validado, com escore máximo de 21. 

Realizou-se uma análise descritiva dos dados. A relação entre as variáveis foi analisada utilizando-se o coeficiente de 

correlação de Pearson e o teste exato de Fisher. O nível de significância adotado foi de p menor ou igual à 0,05. 

Resultados: Foram incluídas na pesquisa 133 mulheres com idade média de 53,3 anos (±13,82), em sua maioria 

casadas (54,9%), brancas (63,2%), com no máximo 11 anos de ensino formal (85,6%), multíparas (80,5%) com 

sintomas de IU (62,4%). Observou-se um baixo nível de conhecimento sobre os MAP, com escore total médio de 0,48 

(±0,97). A maioria das mulheres eram capazes de contrair os MAP (76,6%). O valor médio do pico da contração 

voluntária máxima foi 39,1 cmH2O (±23,7) e duração total de 21,1 segundos (±20,8). O escore total médio do ICIQ-UI-

SF foi 7.1 (± 6,8). Foi observada uma correlação fraca entre conhecimento dos MAP e idade (r: -0,2044/ p: 0,01) e 

paridade (r: -0.19568/ p: 0.02). As mulheres que possuíam mais conhecimento sobre os MAP tinham maior escolaridade 

(p: 0,0012) e histórico de treinamento prévio dos MAP (p: <0,001). Conclusão: As participantes apresentaram um baixo 

nível de conhecimento sobre os MAP. Não foi encontrada relação entre conhecimento e capacidade de contração ou 

relato de IU. Encontrou-se uma fraca relação negativa entre o conhecimento e idade e paridade. O nível de 

conhecimento sobre os MAP está positivamente associado a níveis mais altos escolaridade e ao treinamento prévio dos 



MAP.

Descritores: Conhecimento; Diafragma da pelve; Fisioterapia.


