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Introdução: A incontinência urinária (IU) atinge no mundo aproximadamente 200 milhões de pessoas sendo as mulheres 

mais afetadas por essa condição que compromete a qualidade de vida. É uma condição frequente em mulheres acima 

de 50 anos, pelas mudanças hormonais características do climatério e menopausa. O custo para tratamento da IU é 

alto, onerando o sistema público de saúde. Educação e orientação quanto à identificação do problema, prevenção ou 

tratamento precoce podem minimizar os custos com cirurgias, internação e medicamentos, considerando que a 

fisioterapia é padrão ouro para o tratamento da IU de esforço e pode minimizar os efeitos da IU de urgência, 

promovendo melhor qualidade de vida a essas mulheres. Objetivo: Desenvolver cartilha educacional voltada para 

mulheres no climatério e menopausa, como forma de orientá-las quanto à anatomia e função do assoalho pélvico e sua 

relação com a IU. Métodos: Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de buscar as informações 

que deveriam estar contidas na cartilha das mulheres como: anatomia e função do assoalho pélvico e pelve, fisiologia 

da micção, IU, menopausa e exercícios de fortalecimento e conscientização do assoalho pélvico). Em um segundo 

momento, foi elaborado material educativo com o objetivo de torna-lo legível, compreensível, eficaz e culturalmente 

relevante considerando: linguagem, ilustrações, layout e design. Resultados: Foi produzida uma cartilha educativa 

intitulada CARTILHA EDUCATIVA DESTINADA À CONSCIENTIZAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO E SUA RELAÇÃO 

COM A INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES NO CLIMATÉRIO E NA MENOPAUSA - ASSOALHO PÉLVICO: 

VOCÊ SABE O QUE É? CONHECE E SABE COMO ENCONTRAR O SEU? A cartilha contém orientações sobre a 

influência da menopausa no funcionamento dos músculos do assoalho pélvico, sua anatomia e função e foram 

propostos alguns exercícios de fácil execução para incentivar as mulheres a conhecerem seu assolho pélvico, para isso 

buscou-se imagens que ilustrassem a anatomia do assoalho pélvico. A distribuição desse material para a população 

poderia contribuir na conscientização das mulheres a respeito de seu corpo e sobre as alterações decorrentes do 

climatério e menopausa, podendo auxiliá-las na busca por tratamento precoce e prevenção da IU. Conclusão: Foi 

produzida uma cartilha com objetivo de levar informação e conhecimento da anatomia, função e relação do assoalho 

pélvico com a IU, voltada para mulheres no climatério e a menopausa. A produção desse material tem como objetivo 

levar informações importantes para a população promovendo educação em saúde e melhora no autocuidado.


