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RESUMO 

 

Introdução: A gestação é um período que provoca muitas mudanças no organismo feminino, 

causadas principalmente pela ação dos hormônios da gravidez. As principais modificações 

que ocorrem no corpo da gestante nesse período são provocadas principalmente pela posição 

anteriorizada do útero e pelo aumento das mamas, que vão ser compensadas por alterações 

posturais, o que pode resultar em dores e desconfortos. Objetivo: Verificar as principais 

queixas relacionadas ao aparelho musculoesquelético, relatadas pelas gestantes e seu 

conhecimento sobre a atuação da fisioterapia neste período. Metodologia: Foi realizado um 

estudo descritivo com uma amostra de 37 gestantes que estavam em acompanhamento pré-

natal. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com perguntas referentes às 

variáveis sociodemográficas, história obstétrica e características da dor. Resultados: Os 

resultados demonstraram que 91,9% das gestantes são acometidas por algum tipo de dor, com 

predomínio da região lombar (40,2%). Em relação às características da dor, foi observado que 

as mesmas aparecem sem horário definido, duram menos de uma hora, pioram com o avanço 

da idade gestacional e o principal fator de alivio é o repouso. Quanto à percepção das 

gestantes sobre a fisioterapia obstétrica, 85,5 % das participantes afirmam não possuir 

conhecimento. Conclusão: Concluímos que a dor é uma queixa comum durante a gestação, 

sendo a região lombar a mais acometida. O conhecimento sobre a atuação da fisioterapia 

nessa área ainda é pouco entre as gestantes, havendo a necessidade de ações estratégicas para 

melhorar a saúde da mulher.  

 

Palavras-chave:Gestação. Dor musculoesquelética. Fisioterapia. 

 

THE MOST FREQUENT COMPLAINTS ABOUT MUSCULOSKELETIC PAINS IN 

THE GESTATIONAL PERIOD  

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The gestation is a period that causes many changes in a female body, caused 

mainly by the action of pregnancy hormones. The main modifications that occur in this period 

in the preganant women’s body are caused mainly by the anterior position of the uterus and 

by breast augmentation, that will cause postural changes, which can be result in pains and 

discomforts. Objectives: To verify the main complaints related to the musculoskeletal system 

reported by pregnant women and their knowledge about the physiotherapy action in this 

period. Methodology: A descriptive study with 37 pregnant women who were under prenatal 

care have been performed. A quiz with questions about sociodemographic variables, obtetric 

history and pain characteristics have been used for data collection. Results: The results 

showed that 91,9% of the pregant women are affected by some kind of pain, with 

predominance in the lumbar region (40,2%). About the pain characteristics, it have been 

observed that they appear without defined time, they last less than an hour, they get worse as 

the gestational age increases and their main relief fator is the rest. Regarding the perception of 

pregnant women, 85,5% of the participants affirm that they don’t have knowledge aboout the 

obstetric physiotherapy. Conclusion: We conclude that the pain is a common complaint 

during the pregnancy, being the lumbar region the most affected area. The knowledge about 

the physiotherapy performance in this area is still little known among pregnant women, and 

there is a need for strategic actions to improve the women’s health.  

  

Keywords: Gestation. Musculoskeletic pain. Physiotherapy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A gestação é uma fase muito peculiar na vida de uma mulher, quando diversas 

alterações físicas ocorrerão ao longo das semanas e o corpo da gestante passará por várias 

transformações, havendo necessidade de adequação às novas condições anatômicas e 

psicológicas. As alterações no corpo da gestante se devem à adaptação do organismo materno, 

visando buscar o equilíbrio. A posição anteriorizada do útero dentro da cavidade abdominal, 

além do crescimento e o aumento das mamas, são fatores que contribuem para o 

deslocamento do centro de gravidade da gestante, podendo ressaltar a lordose lombar e 

promover uma anteversão da pelve. Com a finalidade de equilibrar essa postura e conservar o 

campo de visão, a gestante aumenta a flexão anterior da coluna cervical, anterioriza a cabeça, 

hiperestende os joelhos, alarga a base de suporte e transfere o peso para a região dos 

calcâneos (CORRÊA et al. 2004). 

Contudo, essas modificações em algumas gestantes trazem efeitos que podem resultar 

em dor e limitações das atividades da vida diária. A razão de tais alterações justifica-se nos 

conceitos de centro de gravidade, curvas da coluna, atitude postural e alto nível do hormônio 

progesterona que deve ser mantido para preparar o corpo feminino e dar condições 

fisiológicas para o desenvolvimento do feto, criando condições físicas apropriadas para o 

parto (BARACHO, 2002). 

Durante a gestação estima-se que 25% das gestantes apresentem algum tipo de dor ou 

desconforto musculoesquelético, sendo estes sintomas temporariamente incapacitantes e 

suficientes para procurar atendimento médico e fisioterapêutico (MARTINS; SILVA, 2005). 

Dentre as transformações ocorridas, a modificação postural é um dos motivos do 

aparecimento de dor lombar; além do mais, a preparação do corpo da mulher para a gestação 

resulta em adaptações de vários sistemas, sendo que o sistema musculoesquelético sofre 

transformações significativas. O sistema osteomuscular sofre um acréscimo dos líquidos 

intra-articular e nos músculos para que os espaços intra-articulares estejam menos tensos e 

auxiliem no momento do parto (KARZEL JUNIOR; FRIEDMAN, 1999). 

A marcha gingada ou anserina é uma aparência característica da gravidez, induzida 

pelas alterações que ocorrem na pelve, e na coluna vertebral elas levam a uma queixa comum 

entre as gestantes, a dor lombar. (STEPHERSON; O’ CONNOR, 2004).  

Ao longo do terceiro trimestre, a mobilidade apresenta-se diminuída, embora a ação 

hormonal esteja constante, especialmente em tornozelos e punhos, como consequência da 
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retenção hídrica, o que causa edema gravitacional em tornozelos, parestesias, fraquezas 

musculares e dores noturnas no punho, caracterizando a Síndrome do Túnel do Carpo, outra 

patologia comum no período gestacional (ROMEM et al. 1999). 

Neste contexto, torna-se fundamental que os profissionais da saúde, principalmente os 

fisioterapeutas que trabalham diretamente com as gestantes, tenham um conhecimento da 

estrutura musculoesquelética e ligamentar com o intuito de reduzir o estresse e desconfortos 

físicos, garantir a segurança, transmitir confiança, orientar quanto aos posicionamentos 

corretos e preparar a gestante para um parto consciente (BARACHO, 2002). 

É importante, também, que as gestantes conheçam e se conscientizem da importância 

dos profissionais de saúde nessa etapa da vida, em especial o fisioterapeuta, que pode auxiliar 

no controle da dor e ou no alívio através de orientações específicas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Verificar as principais queixas relacionadas ao aparelho musculoesquelético. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Averiguar quais as queixas musculoesqueléticas mais frequentes das gestantes; 

 Identificar o local de maior frequência de dor musculoesquelética; 

 Identificar as características relacionadas às dores: horário da dor, tempo de duração, piora 

da dor com avanço da idade gestacional e fatores de alivio; 

 Avaliar o nível de conhecimento das gestantes quanto à atuação fisioterapêutica no 

período gestacional. 
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estudo descritivo com uma amostra de 37 gestantes que estavam em acompanhamento pré-

natal. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com perguntas referentes às 

variáveis sociodemográficas, história obstétrica e características da dor. Resultados: Os 

resultados demonstraram que 91,9% das gestantes são acometidas por algum tipo de dor, com 

predomínio da região lombar (40,2%). Em relação às características da dor, foi observado que 

as mesmas aparecem sem horário definido, duram menos de uma hora, pioram com o avanço 

da idade gestacional e o principal fator de alivio é o repouso. Quanto à percepção das 

gestantes sobre a fisioterapia obstétrica, 85,5 % das participantes afirmam não possuir 

conhecimento. Conclusão: Concluímos que a dor é uma queixa comum durante a gestação, 

sendo a região lombar a mais acometida. O conhecimento sobre a atuação da fisioterapia 

nessa área ainda é pouco entre as gestantes, havendo a necessidade de ações estratégicas para 

melhorar a saúde da mulher.  
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mainly by the action of pregnancy hormones. The main modifications that occur in this period 

in the pregnant women’s body are caused mainly by the anterior position of the uterus and by 

breast augmentation, that will cause postural changes, which can be result in pains and 

discomforts. Objectives: To verify the main complaints related to the musculoskeletal system 

reported by pregnant women and their knowledge about the physiotherapy action in this 

period. Methodology: A descriptive study with 37 pregnant women who were under prenatal 

care have been performed. A quiz with questions about sociodemographic variables, obstetric 

                                                             
1
 Graduanda em Fisioterapia pelo UNICERP – Centro Universitário do Cerrado – Patrocínio, 2017: 

vanessaptc19@bol.com.br  
 
2 Professora orientadora docente do curso de Fisioterapia do UNICERP: iedamagptc@gmail.com  

mailto:iedamagptc@gmail.com


14 
 

history and pain characteristics have been used for data collection. Results: The results 

showed that 91,9% of the pregnant women are affected by some kind of pain, with 

predominance in the lumbar region (40,2%). About the pain characteristics, it have been 

observed that they appear without defined time, they last less than an hour, they get worse as 

the gestational age increases and their main relief fator is the rest. Regarding the perception of 

pregnant women, 85,5% of the participants affirm that they don’t have knowledge about the 

obstetric physiotherapy. Conclusion: We conclude that the pain is a common complaint 

during the pregnancy, being the lumbar region the most affected area. The knowledge about 

the physiotherapy performance in this area is still little known among pregnant women, and 

there is a need for strategic actions to improve the women’s health.  

  

Keywords: Gestation. Musculoskeletic pain. Physiotherapy.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação é uma fase muito peculiar na vida de uma mulher, quando diversas 

alterações físicas ocorrerão ao longo das semanas e o corpo da gestante passará por várias 

transformações, havendo necessidade de adequação às novas condições anatômicas e 

psicológicas. As alterações no corpo da gestante se devem à adaptação do organismo materno, 

visando buscar o equilíbrio. A posição anteriorizada do útero dentro da cavidade abdominal, 

além do crescimento e o aumento das mamas, são fatores que contribuem para o 

deslocamento do centro de gravidade da gestante, podendo ressaltar a lordose lombar e 

promover uma anteversão da pelve. Com a finalidade de equilibrar essa postura e conservar o 

campo de visão, a gestante aumenta a flexão anterior da coluna cervical, anterioriza a cabeça, 

hiperestende os joelhos, alarga a base de suporte e transfere o peso para a região dos 

calcâneos (CORRÊA et al. 2004). 

Contudo, essas modificações em algumas gestantes trazem efeitos que podem resultar 

em dor e limitações das atividades da vida diária. A razão de tais alterações justifica-se nos 

conceitos de centro de gravidade, curvas da coluna, atitude postural e alto nível do hormônio 

progesterona que deve ser mantido para preparar o corpo feminino e dar condições 

fisiológicas para o desenvolvimento do feto, criando condições físicas apropriadas para o 

parto (BARACHO, 2002). 

Durante a gestação estima-se que 25% das gestantes apresentem algum tipo de dor ou 

desconforto musculoesquelético, sendo estes sintomas temporariamente incapacitantes e 

suficientes para procurar atendimento médico e fisioterapêutico (MARTINS; SILVA, 2005). 

Dentre as transformações ocorridas, a modificação postural é um dos motivos do 

aparecimento de dor lombar; além do mais, a preparação do corpo da mulher para a gestação 

resulta em adaptações de vários sistemas, sendo que o sistema musculoesquelético sofre 
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transformações significativas. O sistema osteomuscular sofre um acréscimo dos líquidos 

intra-articular e nos músculos para que os espaços intra-articulares estejam menos tensos e 

auxiliem no momento do parto (KARZEL JUNIOR; FRIEDMAN, 1999). 

A marcha gingada ou anserina é uma aparência característica da gravidez, induzida 

pelas alterações que ocorrem na pelve, e na coluna vertebral elas levam a uma queixa comum 

entre as gestantes, a dor lombar. (STEPHERSON ; O’ CONNOR, 2004).  

Ao longo do terceiro trimestre, a mobilidade apresenta-se diminuída, embora a ação 

hormonal esteja constante, especialmente em tornozelos e punhos, como consequência da 

retenção hídrica, o que causa edema gravitacional em tornozelos, parestesias, fraquezas 

musculares e dores noturnas no punho, caracterizando a Síndrome do Túnel do Carpo, outra 

patologia comum no período gestacional (ROMEM et al, 1999). 

Em face desse contexto, torna-se fundamental que os profissionais da saúde, 

principalmente os fisioterapeutas que trabalham diretamente com as gestantes, tenham um 

conhecimento da estrutura musculoesquelética e ligamentar com o intuito de reduzir o 

estresse e desconfortos físicos, garantir a segurança, transmitir confiança, orientar quanto aos 

posicionamentos corretos e preparar a gestante para um parto consciente (BARACHO, 2002). 

É importante, também, que as gestantes conheçam e se conscientizem da importância 

dos profissionais de saúde nessa etapa da vida, em especial o fisioterapeuta, que pode auxiliar 

no controle da dor e ou no alívio através de orientações específicas. 

O objetivo desse trabalho foi verificar as principais queixas relacionadas ao aparelho 

musculoesquelético relatadas pelas gestantes em acompanhamento pré-natal nas Unidades 

Básicas de Saúde e seu conhecimento quanto à atuação fisioterapêutica no período 

gestacional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para concretizar este trabalho e alcançar os objetivos propostos foi realizado um 

estudo transversal, descritivo e exploratório. O estudo foi realizado em quatro Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Patrocínio/MG, sendo: UBS Enéas Ferreira de Aguiar, 

UBS Morada Nova, UBS São Vicente e UBS Dr. José Garcia Brandão, após autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) do 

Centro Universitário do Cerrado Patrocínio (UNICERP). 

A amostra foi por conveniência, composta por 37 gestantes que realizaram o 

acompanhamento pré-natal no período de janeiro a junho de 2017 nas Unidades Básicas de 
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Saúde supracitadas. Ressalta-se que participaram desse estudo apenas as gestantes que 

aguardavam pela consulta médica no momento da pesquisa.  

Como critério de inclusão foram consideradas as gestantes que realizaram o 

acompanhamento pré-natal nas referidas UBS e que estavam no 2º ou 3º trimestre de 

gestação, maiores de 18 anos e que aceitaram participar da pesquisa, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Foram excluídas as gestantes que estavam no 1º trimestre de gestação, menores de 18 

anos, que apresentavam histórico de dor e/ou desconforto osteomuscular antes da gravidez e 

as gestantes que não aceitaram participar da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário (APÊNDICE A) 

desenvolvido pela aluna pesquisadora, composto por perguntas simples, objetivas e fechadas, 

como objetivo de colher informações de identificação pessoal, dados da gestação atual, o 

conhecimento das gestantes sobre a atuação da fisioterapia obstétrica e a identificação dos 

desconfortos e dores sofridas durante esse período, que foram identificados através do 

Diagrama de Courlet, que divide o corpo em segmentos para que a pessoa indique o grau de 

desconforto em cada parte e graduadas de acordo com sua intensidade pela Escala Visual 

Analógica (EVA), que proporciona uma medição simples e eficiente da intensidade da dor. 

As gestantes foram esclarecidas sobre a pesquisa realizada, seus objetivos e 

consultadas quanto ao aceite em participar do estudo através do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TLCE (APÊNDICE B) de acordo com as recomendações propostas na 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde. 

Posteriormente à coleta dos dados, através da aplicação dos questionários, os 

resultados foram interpretados estatisticamente (Teste t de Student, Teste Exato de Fisher, 

Teste U de Mann-Whitney) e apresentados em tabelas, para a análise dos resultados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 37 gestantes, sendo 17 (45,9%) oriundas da UBS Enéas 

Ferreira de Aguiar, seguida por 10 gestantes (27,0%) da UBS Dr. José Garcia Brandão, 7 

gestantes (18,9%) recebem atendimento na UBS Morada Nova e 3 gestantes (8,1%) fazem o 

pré-natal na UBS São Vicente. 

 A idade média das participantes é de 26,7 ± 6,0 anos, caracterizando-a como amostra 

jovem, sendo a mais nova com 18 anos e a mais velha com 43 anos, a maior parte delas 
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(78,4% das gestantes) são casadas ou vivem em união estável. A idade gestacional média foi 

registrada em 29,2 ± 6,8 semanas, variando de 15 a 40 semanas.  

O número médio de gestações relatado foi de 2,7 ± 1,6, sendo uma gestação a menor 

frequência e oito gestações a maior frequência entre as participantes do estudo. O número 

médio de partos e o número médio de abortos foram de 1,4 ± 1,5 partos e 0,2 ± 0,5 abortos, 

respectivamente.  

Em relação à profissão verificou-se que a maioria (64,9%) das gestantes são 

profissionais do lar. 

A Tabela 1 traz informações sobre o percentual de gestantes que apresentam ou não 

dores musculoesqueléticas. Das 37 gestantes entrevistadas, 34 (91,9%) relatou sentir algum 

tipo de dor, sendo que apenas 3 delas (8,1%) não apresentaram nenhuma queixa. 

 

Tabela 1–Percentual de gestantes que apresentam ou não dores durante a gestação. 

        Sente dor 

Total 

N % 

   Sim 34 91,9 

Não 3 8,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesse estudo, observou-se que a maior parte das gestantes apresenta algum tipo de dor 

durante o período gestacional. Isso também foi relatado por Martins (2002) e Novaes (2008), 

que encontraram uma prevalência de 83% de gestantes com alguma dor durante esse período, 

o que geralmente ocasiona alterações psicológicas e prejuízo nas funções domésticas e 

profissionais. 
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A Tabela 2 demonstra os resultados encontrados em relação à localização das queixas.  

 

Tabela 2 - Frequências percentuais sobre as considerações sobre nível de intensidade da dor segundo a 

Escala Visual Analógica das gestantes participantes do estudo. 

Regiões 

Intensidade da Dor 

Sem Leve Moderada Intensa 

Cervical 86,2 

86,4 

87,8 

96,4 

86,4 

10,5 

59,8 

82,0 

61,1 

89,3 

2,3 

5,7 

4,4 

― 

7,9 

28,1 

10,5 

6,5 

10,5 

7,2 

8,0 

7,9 

2,1 

3,6 

3,5 

21,2 

6,5 

3,5 

9,2 

― 

3,5 

― 
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Observa-se que a dor na região lombar é a mais frequente entre as gestantes (40,2%), 

seguida de dores no quadril/coxas (23,2%) e para tornozelos/pés (19,2%). Para Silva e 

Carvalho (2011, p. 393), a lombalgia é de fato um dos grandes desconfortos que estão 

associados às modificações musculoesqueléticas presentes nessa fase. Machado et al (2005) 

também apontam em seu estudo que 62,5% das gestantes entrevistadas apresentaram dor na 

região lombo-sacra. Em outro estudo, Santos e Gallo (2010) registram uma alta prevalência de 

lombalgia na gestação (73%). De forma semelhante, os achados de Martins e Silva ( 2005), 

mostram que a dor lombar é a mais frequente entre as grávidas (80,8%), seguida da sacro-

ilíaca (49,1%). Bewyeret et al. (2003) enfatizam ainda que a dor lombar durante a gestação é 

um problema de saúde pública, devido ao grande número de mulheres acometidas. 
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A tabela 3 apresenta considerações sobre a dor em relação ao horário, a piora com a 

evolução da gestação, o tempo de duração da dor, os fatores de alívio e a prática ou não de 

alguma atividade física.  

 

Tabela 3 - Considerações sobre a dor das gestantes. 

Considerações 
Total 

N % 

Horário da Dor 

Matutina 3 8,8 

Vespertina 1 2,9 

Noturna 9 26,5 

Sem Horário 21 61,8 

Piora da Dor com o avanço da idade gestacional 

Sim 23 67,6 

Não 11 32,4 

Duração da Dor 

  < 1 Hora 12 35,3 

1 Hora 9 26,5 

2 Horas 4 11,7 

> 3 Horas 9 26,5 

Fatores de Alívio 

  Fisioterapia 1 2,9 

Massagem 1 2,9 

Medicamento 12 35,3 

Repouso 20 58,9 

Atividade Física 

Sim 7 20,5 

Não 27 79,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A maioria das gestantes relata que as dores aparecem sem horário definido (61,8% das 

gestantes). Machado et al. (2005) encontraram resultados bem próximos em seu estudo, onde 

62,5% das gestantes queixaram-se de dor durante todo o dia. Por outro lado, Santos e Gallo 

(2010),verificaram uma maior incidência da dor no período da tarde (67%), com piora dos 

sintomas no período noturno (64%), o que também foi demonstrado por Brito et al. (2014), 

que cita que a dor predomina no período vespertino (71,2%), piorando no período noturno 

(50,8%). 

A piora da dor com o avanço da gestação foi citada por 67,6%das gestantes. Esse 

resultado coincide com os achados de Carvalho et al. (2016), que verificaram que o avanço da 

gestação é fator preponderante para o aumento das dores musculoesqueléticas. Da mesma 

forma, Assis e Tibúrcio (2004) também relatam esse fato em 60% dos casos analisados, 

mostrando que a dor piora principalmente após a 20ª semana de gestação. Diferentemente, 

Martins e Silva (2005) encontraram uma diminuição da prevalência da dor com o avanço da 

gravidez. 

Em relação ao tempo de duração da dor, a maior parte das gestantes relata que a dor 

dura menos de uma hora (35,3%). Madeira (2012) também verificou em seu estudo que 

60,2% das grávidas citavam que a dor perdurava menos de uma hora. Por outro lado, Santos e 

Gallo (2010), verificaram que a maior parte (88%) das gestantes sentia dor por uma hora ou 

mais. 

Dentre os fatores de alívio da dor relatados pelas gestantes, a maioria afirma que o 

repouso é a melhor opção (58,9%), seguido por uso de medicamentos (35,3% das gestantes). 

Apenas uma relatou ter feito fisioterapia, para  alívio da dor. Santos et al. (2017) identificaram 

que os fatores mais citados para alívio dos sintomas foram o repouso (74,2%), mudar de 

posição (13,3%) e o uso de medicamentos (12,5%). Na pesquisa de Carvalho et al. (2016), o 

repouso também foi relatado como principal fator de alívio por grande parte das entrevistadas 

(43,9%). 

Quanto à prática de atividade física durante a gestação em grávidas com relato de dor 

(34 gestantes), 79,5 % das participantes relataram não praticar nenhuma atividade física. Entre 

as que praticam (20,5%) algum tipo de exercício, a caminhada é a mais citada. O estudo de 

Carvalhaes et al. (2013), identificou que 77,7% das gestantes foram consideradas 

insuficientemente ativas, o que coincide com os nossos achados. Apontam, ainda, que as 

gestantes tendem a reduzir suas atividades físicas com o progredir da gestação. Prado et al. 

(2013) também encontraram respostas semelhantes, quando citam que 73,7% das gestantes 

estudadas, referiram não praticar nenhum tipo de exercício físico com regularidade. 
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Ao analisar a prática de atividade física entre todas as participantes (37), não foram 

observadas diferenças significativas entre as que praticam ou não atividade física, em relação 

à presença ou não de dor. Talvez esse resultado possa ser justificado pelo fato da maioria das 

gestantes não praticarem nenhuma atividade física. Em discordância com esse resultado, 

Batista et al.,(2003) e Leitão et al., (2000)  afirmam que a atividade física na gestação tem 

efeitos positivos na prevenção e redução de lombalgia, outras dores e estresse cardiovascular, 

fortalecimento da musculatura pélvica e maior flexibilidade e tolerância à dor, apresentando 

melhoras dos sintomas gravídicos.  
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Gráfico 1 - Correlação entre a intensidade da dor no quadril versus idade gestacional em semanas (r = 0,44). 

Correlação linear positiva significativa. 

Em relação à localização da dor e o avanço da idade gestacional foi encontrada 

significância (p = 0,00679) apenas na região do quadril (Gráfico 1). No estudo de Barbosa et. 

al (2011), 80% das gestantes relataram dor na pelve, sendo a idade gestacional  considerada 

um fator de risco para o desenvolvimento  de dores musculoesqueléticas. Do mesmo modo, 

nos trabalhos de Assis e Tibúrcio (2002), Santos e Gallo (2010) e Madeira (2012), quando 

relacionado dor com a idade gestacional, a maioria das entrevistadas relatou que houve 
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aumento da dor na região sacroilíaca com o avanço da gestação, o que pode ser influenciado 

pelas alterações biomecânicas, forçando o sistema musculoesquelético. 

Quando foi feita a relação da profissão das participantes com a presença de dor, 

observou-se que existe relato de dor em várias partes do corpo e na maioria das profissões. A 

maior frequência (29,7%) foi entre as gestantes que exercem a profissão do lar, com queixas 

de dor intensa na região lombar.  

A região com menos queixa de dor foi o abdome, sendo observados que tanto a 

gestante do lar quanto a Agente de Saúde apresentaram dor leve, representando ambas 2,7% 

da amostra e, também, 2,7% das gestantes com dor intensa para a profissão do lar. 

Para a região do quadril foi observada a frequência de 16,2% das gestantes do lar com 

dor intensa e na região de tornozelos/pés 10,8% das mesmas com dor intensa. Confirmando 

este estudo, Aguiar et al (2007) observaram queixas de piora da dor durante a realização de 

atividades domésticas em 66,7% das gestantes entrevistadas. Em seu estudo, Silva e Carvalho 

(2011) constataram que a realização de atividades domésticas interferiu negativamente na 

percepção da dor na região lombar.  

A lombalgia gestacional pode ser considerada um acometimento frequente e pode ser 

acentuada pela realização de atividades domésticas. O agravamento desse sintoma pode ser 

justificado pela posição em que tais atividades são realizadas. Da mesma forma, Santos e 

Gallo (2010) também enfatizam que as principais causas de piora da dor lombar, são as 

tarefas domésticas. 

A maioria das gestantes (85,5%) afirma não possuir conhecimento sobre a fisioterapia 

obstétrica em todas as percepções e 14,5% delas possuem conhecimento desses benefícios no 

período gestacional (Tabela 4). 

 

 

 

Tabela 4 - Frequências sobre a percepção das gestantes sobre a fisioterapia obstétrica. 

Conhecimento 

Total 

N % 

Durante a fase gestacional 

  Sim 4 10,8 

Não 33 89,2 
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Preparação das mamas e amamentação 

  Sim 11 29,7 

Não 26 70,3 

Tratamento das alterações musculoesqueléticas 

            Sim 4 10,8 

Não 33 89,2 

Preparação do parto 

  Sim 5 13,5 

Não 32 86,5 

Período pós-natal 

  Sim 3 8,1 

Não 34 91,9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O trabalho de Weber et al., (2011) avaliou o nível de conhecimento de 200 gestantes e 

constatou que 66,7% das mulheres participantes da sua pesquisa desconhecem esse benefício. 

Da mesma forma, Moreira e Weiler (2017) encontraram resposta equivalente em seu estudo, 

que aponta 57,14% das gestantes entrevistadas responderam não conhecer a atuação da 

fisioterapia durante o período gestacional.   

 

CONCLUSÃO 

 

 Através deste estudo foi possível concluir que a maioria das gestantes sofre algum tipo 

de dor durante a gestação, sendo a dor na região lombar a principal queixa relatada, 

mostrando uma relação com as alterações do sistema musculoesquelético durante a evolução 

da gravidez. A gestante do lar é a mais acometida de dores, uma vez que as atividades por ela 

realizadas favorecem esse quadro. 

 A dor aparece sem horário definido, dura menos de uma hora, apresenta piora com o 

avanço da idade gestacional, o repouso é considerado o principal fator de alívio e prática de 

atividade física na gestação não interfere na presença ou não de dor. 

 Finalmente, conclui-se que poucas mulheres têm conhecimento sobre a atuação da 

fisioterapia na fase gestacional. Assim, surge a necessidade de mais informações sobre esse 
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período tão especial na vida da mulher e a criação de ações estratégicas em saúde da mulher, 

incluindo a fisioterapia, com vistas à melhoria do quadro geral e da qualidade de vida das 

gestantes. 
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