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 ALVES, Aline Rodrigues. Benefício da fisioterapia aplicado em gestantes com 
lombalgia. 2018. 30p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Fisioterapia – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2018). 

 

RESUMO 

 

Na gestação ocorrem muitas modificações anatômicas e funcionais no corpo da 
mãe. A função da fisioterapia é avaliar, orientar e conscientizar as gestantes sobre 
mudanças que ocorreram durante todo o período gestacional, tratando e/ou 
reduzindo dores resultantes da gravidez. O trabalho tem como objetivo geral 
conhecer métodos utilizados na fisioterapia no intuito de prevenir ou promover 
melhora do quadro álgico em gestantes que sofrem com lombalgia. Baseando em 
uma busca na literatura cientifica tendo como fonte de pesquisa as bases de dados, 
SCIELO e PUBMED. Foram encontrados 21artigos de revisão bibliográfica, sendo 
que todos foram publicados em língua portuguesa. Conclusão: A fisioterapia pode 
reduzir o quadro álgico na lombalgia, promovendo maior qualidade de vida, redução 
de edemas, melhora na postura para realizar atividades de vida diária e profissional, 
reeducando a mãe quanto à postura de decúbito dorsal, ortostatismo, sedestação e 
agachar. 
 

Palavras Chaves: Fisioterapia; Gestante; Benefícios; lombalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALVES, Aline Rodrigues. Benefit of physiotherapy applied to pregnant women 
with low back pain. 2018. 30p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 

Fisioterapia) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2018. 

 

ABSTRACT 

In pregnancy occur many anatomical and functional changes in the mother's body. 
The function of physical therapy is to assess, orient and educate pregnant women 
about changes that have occurred throughout the period dates, treating and/or 
reducing pain resulting from pregnancy. The work aims to meet general methods 
used in physical therapy in order to prevent or promote improvement of pain in 
pregnant women who suffer from low back pain. Based on a search of the scientific 
literature as a source of research databases, SCIELO and PUBMED. 21artigos 
literature review were found, all of which have been published in Portuguese 
language. Conclusion: physical therapy can reduce pain in low back pain, promoting 
better quality of life, reduction of edemas, improves the posture to perform daily life 
activities and professional, reeducating the mother how to posture for dorsal 
decubitus orthostatic, sedestação, and crouch. 
 
Keywords: Physical therapy; Pregnant women; Benefits; Low back pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos mostram um contratempo na vida das gestantes, cerca de 

aproximadamente 50% já apresentaram lombalgia (CARVALHO et al.,(2011), umas 

no segundo trimestre outras no terceiro trimestre. Durante a gestação ocorrem várias 

alterações hormonais e anatômicas. Como por exemplo: edema de partes moles, 

redução das atividades de vida diária e aumento da curvatura lombar. 

A fisioterapia tem se mostrado eficaz no que diz respeito ao contribuir para o 

relaxamento, corrigir a postura, desenvolver atividade de vida diária, redução de 

edema e com isso melhora do retorno venoso, fazendo também com que diminua as 

chances da mãe apresentar diabetes durante a gestação e até mesmo sofrer de 

hipertensão, o que pode levá-la a eclampsia durante o parto, proporcionando maior 

qualidade de vida para mãe e feto. 

A escolha do presente tema deu-se por uma preocupação com relação à 

qualidade de vida das gestantes e os cuidados a serem tomados durante este 

período e principalmente as medidas preventivas necessárias para se obter uma 

gestação livre de lombalgia. Sabe-se que nesse período a mulher lida com diversas 

alterações em sua anatomia e fisiologia, dentre as quais temos as 

musculoesqueléticas, onde há modificação do centro de gravidade e começam a 

surgir às compensações, ocorrendo automaticamente à mudança de sua anatomia 

para se adaptar a essa nova etapa. A lombalgia irá incomodar e limitar a gestante 

em suas atividades de vida diária, e atividades de vida prática, sendo que o incentivo 

para analisar esse tema, foi compreender as modificações ocorridas na gravidez e a 

importância do tratamento fisioterápico para este público. 

Assim surge o questionamento: a fisioterapia pode prevenir ou atuar no 

tratamento da lombalgia em gestantes? 

O objetivo geral foi conhecer métodos utilizados na fisioterapia no intuito de 

prevenir ou promover melhora do quadro álgico em gestantes que sofrem com 

lombalgia Para tanto, os objetivos específicos foram: conceituar a assistência da 

fisioterapia prestada a gestante com lombalgia, descrever tratamentos na lombalgia 

gestacional e estudar adaptações posturais que facilitam o dia-a-dia da gestante. 

Para o desenvolvimento desse estudo de revisão bibliográfica de publicações 

nacionais, foram utilizadas as seguintes bases: Scielo (Scientific Electronic Library 

Online), Pubmed (National Library Of Medicine) e periódicos de revistas científicas. 
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As palavras utilizadas para pesquisar os artigos em site foram: gestação; lombalgia; 

tratamentos; benefícios; fisioterapia; fisioterapia em lombalgia gestacional. Sendo os 

principais autores: Homsi, Sebben, Mantle e Rodarri. Foram incluídos na pesquisa 

artigo no período de 2006 a 2017. Os artigos exclusivos foram o de língua 

portuguesa e artigos de revisão bibliográfica. No total foram obtidos e incluídos 

nessa revisão 21artigos. 
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2. A ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA PRESTADA A GESTANTE COM 

LOMBAGIA 

 

O fisioterapeuta é um profissional que tem todos os pré-requisitos para avaliar 

e tratar os casos de lombalgia na gestação, para tanto, existe a necessidade do 

reconhecimento da importância deste sintoma, por todos os profissionais da área da 

saúde, bem como da difusão, discussão e maiores estudos sobre a eficácia das 

opções terapêuticas viáveis neste período. (HOMSI; RODARRI; SPANÓ, 2006). A 

lombalgia ou dor lombar pode ser definida como uma dor localizada na região da 

coluna lombar, que apresenta sintomas característicos do tipo, dor que pode ser de 

forma localizada ou irradiada para os membros inferiores, aumento da temperatura 

local e espasmos musculares. (SEBBEN et al.,2011). 

A própria gravidez induz para um quadro de lombalgia, decorrente de 

alterações multifatoriais, tais como: Afastamento do trabalho; inabilidade motora; 

insônia; desconforto e depressão. (NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006). 

A lombalgia é conceituada como dor localizada na porção inferior das costas 

(entre o nível das espinhas ilíacas e costelas inferiores) com irradiação ou não para 

o abdômen, pelve, pernas ou tronco. A dor lombar é especialmente comum durante 

a gestação. Os principais sintomas referidos são dor agravada pela movimentação 

das costas, elevação de peso, tosse, alongamento, ao inclinar-se para frente ou na 

rotação e aliviada pelo repouso e redução da amplitude de movimentos. (SILVIA; 

BARRETO, 2011). Como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 – Desvio da curvatura lombar 

 

Fonte: Silvia (2011)  
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O sistema musculoesquelético é afetado durante o período gestacional devido 

às alterações hormonais, bioquímicas e anatômicas, podendo gerar, entre outros 

fatores, adaptações na marcha. Além disso, podem ocorrer alterações nas 

dimensões dos pés da gestante como: aumento do comprimento, largura e volume, 

e a redução da altura do arco plantar. Os maiores responsáveis por essas alterações 

são o acúmulo de líquido, a frouxidão ligamentar e o ganho de massa corporal5. 

(ALBINO; SEGHESSI, 2011). Como mostra a figura 2. 

 

Figura 2 - Alterações nos pés 

 

Fonte: Albino (2011) 

 

Ao longo da gestação, 80% das mulheres acumulam líquidos e são retidos, 

aproximadamente, seis litros e meio de fluidos. Outro mecanismo de predisposição 

ao edema durante a gravidez é o gravitacional, consequência da pressão exercida 

sobre os capilares dos membros inferiores e pela compressão da veia cava inferior 

pelo útero gravídico. (ALBINO; SEGHESSI, 2011). Como mostra a figura 3. 
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Figura 3 - Edema em MMII devido gestação 

 

Fonte: Seghessi (2011) 

 

A gravidez é um período de intensas transformações físicas e emocionais. 

Todo o corpo da mãe se transforma para que ela possa abrigar o seu bebê, 

alimentá-lo e permitir o seu desenvolvimento até a hora do nascimento. As 

alterações fisiológicas observadas na gestação decorrem principalmente de fatores 

hormonais e biomecânicos. Os ajustes verificados no organismo da mulher devem 

ser considerados normais durante o estado gravídico, conquanto determinem, por 

sua vez, pequenos sintomas molestos a paciente. (MANTLE; PODLDEN, 2002). 

A fisioterapia como sendo uma área da saúde que trata de distúrbios cinéticos 

funcionais em órgãos e sistemas do corpo, vem trazendo sua contribuição na equipe 

multidisciplinar, à atuação na saúde da mulher ou urogineco-funcional, possibilita 

intervenções as gestantes que passam transformações durante todo o ciclo 

gravídico. Os recursos fisioterapêuticos servem como associados à saúde da 

mulher, atuando no tratamento de incontinências e disfunções sexuais. A atuação 

em fisioterapia através de suas diversas intervenções promoverá o bem-estar físico 

e mental das gestantes, propiciando saúde de forma integral, assegurando maior 

êxito na diminuição do trabalho de parto, reduzindo as dores, instigando por sua vez 

maiores adeptas ao parto normal. (LEANDRO; SILVA¹; SILVA², 2010) 

A presença do fisioterapeuta durante o pré-natal e assistência a parturiente 

não é uma prática frequente na nossa sociedade e nem incluída ou obrigatória no 

sistema único de saúde. Porém, este profissional tem uma marcante atribuição de 

nortear, esclarecer e conscientizar a mulher para que ela desenvolva toda a sua 
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potencialidade que será exigida neste momento, promovendo uma maior segurança 

e confiança. Sua atuação na assistência obstétrica de baixo risco valoriza a 

contribuição da gestante em todo o percurso, mediante o uso ativo do próprio corpo, 

sendo, o fisioterapeuta um fator estimulante para que a mulher se conscientize que o 

seu corpo é um meio facilitador do trabalho de parto. (LEANDRO; SILVA¹; SILVA², 

2010) 

A intervenção fisioterapêutica na assistência obstétrica de baixo risco, como 

parte da rotina da equipe, valoriza a responsabilidade da gestante no processo, por 

meio do uso ativo do próprio corpo. A mobilidade corporal durante o processo de 

parturição envolve interação de fatores fisiológicos, psicológicos, culturais e, 

principalmente, o apoio e a orientação da equipe obstétrica. A ação do fisioterapeuta 

é um fator estimulante para que a mulher se conscientize de que seu corpo ativo 

pode ser uma ferramenta para facilitar o processo do trabalho de parto e trazer-lhe 

satisfação com a experiência do nascimento. (BAVARESCO; ZANELLA, 2009).  

A relaxina, hormônio produzido durante a gestação, exerce grande influência 

nas alterações biomecânicas, provocando um aumento generalizado na flexibilidade 

das 390 articulações devido a um esgotamento gradual de colágeno no tecido-alvo e 

sua substituição por uma forma modelada e modificada que tem maior conteúdo de 

água e maior flexibilidade e extensibilidade. (SILVIA; BARRETO, 2011). 

 O aumento da flexibilidade das articulações sacrilíacas, sacrococcígea e 

sínfise púbica torna o quadril mais instável e altera, juntamente com o deslocamento 

do centro da gravidade e crescimento uterino frontal, a curvatura da coluna vertebral, 

na tentativa de compensar para manter o equilíbrio postural. O estiramento ou 

fraqueza dos músculos abdominais e o encurtamento dos músculos dorsais 

predispõe à inclinação da pelve para frente, elevando a tensão das articulações e 

mais hiperlordose, favorecendo a flexão e anteriorização do pescoço, cifose torácica, 

queda dos ombros, que tendem a produzir a marcha anserina, o que provoca mais 

dor nas costas. (SILVIA; BARRETO, 2011). 

  Com as mudanças ocorridas na postura, os agrupamentos musculares na 

região posterior do tronco sofrem encurtamento, enquanto o peso do útero será 

sustentado pela musculatura abdominal, o que exigirá desse grupo tônus capaz de 

manter o eixo descrito pelo útero em relação ao estreito da bacia. Fernandes et al. 

(2010). 
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Quando o útero evadido da pelve apoia-se a parede abdominal, e as mamas 

dilatadas e engrandecidas, pesam no tórax, o centro de gravidade se desvia para 

frente e todo o corpo se joga para trás compensatoriamente. (FERNANDES et al., 

2010). 

A fisioterapia tem como objetivo minimizar o estresse causado pelas 

mudanças posturais no corpo da mulher desde o começo ao final da gestação, 

associando técnicas manuais, exercícios físicos e eletrotermoterapia. (FERNANDES 

et al., 2010). 

O fisioterapeuta tem como papel importante avaliar, orientar e tratar as 

gestantes em suas atividades realizadas no seu dia-a-dia, tais como: guardar objetos 

no alto, atividades domésticas, calçar sapatos, entre outros, assim promovendo o 

bem da gestante e do feto. (FERNANDES et al., 2010). 

A fisioterapia investiga e analisa a presença de sintomas relacionados às 

condições emocionais das gestantes, analisando o grau de aceitação ou negociação 

do corpo gravídico para a indicação de um programa de exercícios mais adequados. 

(FERNANDES et al., 2010). 

Dependendo do nível de dor, a lombalgia gera certo grau de incapacidade 

motora, prejudicando as atividades diárias, causando preocupação com os cuidados 

do bebe após o nascimento, e, além disso, alguns desconfortos da lombalgia podem 

permanecer por um período de até três anos após o parto. Existe uma diversidade 

de tratamentos para lombalgia tanto no período gestacional como no puerpério, 

sendo um deles os medicamentos que funcionam apenas para o alívio imediato da 

dor, não atuando como preventivo; por isso a fisioterapia é de grande importância 

tanto no tratamento quanto na prevenção do quadro álgico durante a gravidez. 

(CORRÊA et al., 2012).  
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3. TRATAMENTOS NA LOMBALGIA GESTAIONAL 

 

Durante a gestação, o alivio da dor lombar pode ser obtido através de 

fármacos, porém são de suma importância, medidas terapêuticas não 

farmacológicas, como a reeducação postural e perineal, promovendo analgesia para 

tal incomodo. (GUEDES et al.,2011). 

Um dos recursos terapêuticos capazes de promover alívio da lombalgia no 

período gravídico é a hidroterapia. A execução dos movimentos, com o corpo 

submerso na água, reduz o estresse articular, diminuindo o impacto sob as 

articulações e o risco de lesões, além de a flutuação fornecem suporte completo ás 

gestantes, ajuda a manter a amplitude dos movimentos sem a resistência do atrito, 

auxiliando a movimentação. O trabalho aquático promove maior controle sobre a 

frequência cardíaca materna e fetal, reduz a ocorrência de varizes, melhora o 

condicionamento físico, aumenta a resistência muscular e a diurese, diminuindo a 

formação de edemas, além de promover um acentuado controle postural que 

proporciona analgesia lombar. (SEBBEN et al., 2011) 

A hidroterapia é um recurso terapêutico na qual a água é usada como meio 

para a realização de exercícios, proporcionando conforto às gestantes, amenizando 

as modificações fisiológicas e, em especial as musculoesqueléticas, prevenindo 

assim complicações nas etapas finais da gestação. (SANTOS; ROSSINOLI; COSTA, 

2011). 

Porém, é necessário que a água não seja muito quente, estando em 

temperatura aproximada de 28° C. (CASTRO et al., 2009). 

Como recurso da fisioterapia, a hidroterapia não visa somente à manutenção 

do trabalho corporal da gestante, mas também ajuda as que não possuem hábito de 

se exercitar, oferecendo conforto e segurança a seu corpo. Os benefícios da 

hidroterapia justificam-se pelas influencias físicas da água do corpo imerso, que 

resulta nas propriedades fisiológicas da imersão. Têm se como resultados efeitos 

fisiológicos e terapêuticos diversificados, tais como melhora do retorno venoso, 

redução do peso corporal durante a execução das atividades,  relaxamento, melhora 

na amplitude de movimento e alivio de dores, sendo que este último benefício ajuda 

no controle da dor no momento do parto; além disso, de exercer influências 

benéficas sobre o humor e a autoimagem da gestante. (SANTOS; ROSSINOLI; 

COSTA, 2011). Como mostra a figura 4. 
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Figura 4 - Hidroterapia em Gestantes 

 

Fonte: Costa (2011) 

 
O método Pilates é uma técnica utilizada para melhorar a flexibilidade geral 

do corpo, trabalhando o alinhamento postural e a coordenação motora, aumento da 

força muscular, onde tem relação direta com o processo de reeducação postural, 

melhora do recrutamento muscular e do controle motor. (SANTOS; KRAIEVSKI, 

2017). 

O método Pilates trás a finalidade terapêutica, baseada na correção postural 

através do fortalecimento e alongamento muscular, auxiliando também na 

reabilitação de diversos distúrbios, trabalhando o corpo em uma totalidade. 

(SANTOS; KRAIEVSKI, 2017). 

As gestantes buscam pelo método pilates, por apresentarem movimentos 

leves, onde podem obter relaxamento devido à respiração, onde se é possível 

trabalhar a musculatura abdominal e do assoalho pélvico, dando ênfase na 

prevenção da diátese abdominal e incontinência urinária. (SANTOS; KRAIEVSKI, 

2017). 

Essa técnica é caracterizada por movimentos em que os executantes mantêm 

a coluna vertebral em posição neutra, utilizando o recrutamento muscular apenas da 

musculatura necessária, evitando fadiga precoce e diminuição da estabilidade 

corporal. Os exercícios envolvem contrações concêntricas, excêntricas e 

isométricas, com ênfase no Power house, denominado por Joseph Pilates como 

centro de força, composto pelos músculos abdominais, glúteos, e paravertebrais 

lombares, que tem sua função principal estabilização estática e dinâmica do corpo. 
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O método previne lesões e proporciona um alivio nas dores crônicas, além de 

estimular a circulação, melhorar o condicionamento físico, a flexibilidade, amplitude 

muscular, alinhamento postural, melhorar a coordenação motora e os níveis de 

consciência corporal. (MORAES; GARLET; LIPOSCKI, 2015). Como mostra a figura 

5. 

Figura 5 - Pilates na Gestação 

 

Fonte: Garlet (2015) 

 
A fisioterapia, por meio da cinesioterapia, também traz muitos benefícios às 

gestantes por meio da proposta de adaptações osteoarticulares da mãe. É uma 

técnica que deveria ser incluída em programas de assistência multidisciplinar por 

serem práticas, de baixo custo e proporcionarem significativa melhoria na qualidade 

de vida nesse período da mulher. (CASTRO et al., 2009). 

As mulheres grávidas que não possuem contraindicações devem ser 

incentivadas a realizar exercícios aeróbicos, de resistência muscular e alongamento. 

As atividades escolhidas não devem apresentar risco de perda de equilíbrio e 

traumas. Esportes de contato, com alto risco de colisão não são indicados. 

(CASTRO et al., 2009). 

A atividade física durante a gravidez traz inúmeros benefícios para a mãe e 

para o feto, desde que sejam tomados os devidos cuidados quanto ao tipo, duração 
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e intensidade dos exercícios, respeitando as contraindicações e patologias 

associadas com acompanhamento profissional e indicação médica de maneira 

individualizada. (CASTRO et al., 2009).  

De acordo com Soares et al. (2015) a cinesioterapia focada no exercício de 

estabilização vertebral é importante para os casos de dores na coluna, objetivando 

no controle neuromuscular e estimulação do fortalecimento e capacidade de 

resistência dos grupos musculares do tronco e do assoalho pélvico. Como mostra 

figura 6. 

 

Figura 6 - Cinesioterapia em Gestantes 

 

Fonte: Soares (2015) 

 
Os benefícios da prática de atividades físicas durante a gestação são diversos 

e atingem diferentes áreas do organismo materno. (BATISTA et al.,2003) 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal decorrente de 

contração muscular, com dispêndio energético acima do repouso que, em última 

análise, permite o aumento da força física, flexibilidade do corpo e maior resistência, 

com mudanças, seja no campo da composição corporal ou de performance 

desportiva. A prática de atividade física regular demonstra a opção por um estilo de 

vida mais ativo, relacionado ao comportamento humano voluntário, onde se integram 
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componentes e determinantes de ordem biológica e psico-sócio-cultural. (BATISTA 

et al.,2003). Como mostra figura 7. 

 

Figura 7 - Gestantes praticando cinesioterapia, pilates e hidroterapia. 

 

Fonte: Batista (2003) 
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4. ADAPTAÇÕES POSURAIS QU FACILITAM O DIA-A-DIA DA GESTANTE. 

 

Segundo Kendall (2007) define postura como sendo o conjunto de posições 

de todas as articulações do corpo num determinado momento; e ainda refere que o 

alinhamento esquelético ideal envolve uma quantidade mínima de estresse e tensão 

e é favorável à eficiência máxima do corpo. 

De acordo com Kisner e colby (2005) refere-se à postura como uma posição 

ou atitude do corpo, ou seja, é o arranjo relativo às partes do corpo numa atividade 

especifica, ou uma maneira característica de sustentar o próprio corpo, tratando-se 

do alinhamento das partes do corpo quando se está de pé, sentado ou deitado. 

Segundo os autores, a postura é descrita pelas posições das articulações e dos 

segmentos do corpo e também em termos de equilíbrio entre os músculos que 

cruzam as articulações. Portanto problemas nas articulações, nos músculos ou nos 

tecidos conjuntivos podem levar a posturas desequilibradas que causam desconforto 

e dor. Como mostra a figura 8. 

 

Figura 8 - Acentuação da curvatura lombar no decorrer da gestação. 

 

Fonte: Kisner e colby (2005) 

 
O fisioterapeuta tem como papel importante avaliar, orientar e tratar as 

gestantes em suas atividades realizadas no seu dia a dia, tais como guardar objetos 

no alto, atividades domésticas, calçar sapatos, entre outros, assim promovendo o 

bem da gestante e do feto. (OLIVEIRA et al.,2010). Como mostra a figura 9.  
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Figura 9 - Gestante realizando suas ATVD'S. 

 

Fonte: Oliveira (2010) 

 

A fisioterapia tem um papel importante na melhora da qualidade de vida da 

gestante, diminuindo suas queixas, através de programas terapêuticos, capazes de 

aliviarem dores que dificultam a realização das atividades de vida diária, além de 

contribuir na melhoria da autoestima e evitar o ganho excessivo de peso, o que é 

comum nesse período. (APARECIDA; KELLY; OLIVEIRA, 2015). Como mostra a 

figura 10. 

Figura 10 - Gestantes acima do peso. 

 

Fonte: Kelly (2015) 
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Em relação ao cuidado com o corpo as orientações abordaram as mudanças 

corporais no período gestacional e como realizar as AVD’S sem prejudicar o corpo 

que está em constante readaptação. Foi orientado sobre as posturas para sentar, 

agachar, carregar peso e também detalhes sobre a vestimenta enfatizando o uso 

salto até 3 a 4 cm. (STOCO et al., 2014). 

Importância do aleitamento, tanto para a mãe quanto para o bebê; o melhor 

posicionamento para amamentação. (STOCO et al., 2014). 

Levantar da cama: Não levante com a barriga para cima. Você deve virar-se 

de lado e utilizando os braços, levando as pernas para fora da cama. (MENEZES; 

PALHARINI, 2001). Como mostra figura 11. 

 

Figura 11 - Posição DD para posição ortostática. 

 

Fonte: Menezes e Palharini (2001) 

 

Sentar: A cadeira deverá ter encosto e braço de apoio. (MENEZES; 

PALHARINI, 2001). Como mostra figura 12. 

 

Figura 12 - Forma errada e correta de sentar para gestante. 

 

Fonte: Menezes (2001) 
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Dormir: Deite-se sempre de lado, de preferência o esquerdo. Utilize um 

travesseiro na cabeça, outro para apoiar a barriga e entre os joelhos. (MENEZES; 

PALHARINI, 2001). Como mostra figura 13. 

 

Figura 13 - Posição ideal para gestante dormir. 

 

Fonte: Menezes (2001). 

 

Tarefas domésticas em pé: para lavar louça, cozinhar ou lavar roupa apoie 

um dos pés sobre um banquinho, e alterne-os. (MENEZES; PALHARINI, 2001). 

Como mostra a figura 14. 

 

Figura 14 - ATVD'S da gestante apoiando seus MMII alternadamente no banco de 
apoio. 

 

Fonte: Menezes (2001). 
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Varrer: Usar vassouras e rodos com cabos mais longos para não se curvar 

durante a limpeza. Evite rodar o tronco. (MENEZES; PALHARINI, 2001). Como 

mostra a figura 15. 

 
 

Figura 15 - Postura adequada para varre a casa. 

 
Fonte: Menezes (2001) 

 
Levantar objetos: para pegar objetos do chão ajoelhe-se. Evite dobrar a 

coluna para frente. (MENEZES; PALHARINI, 2001). Como mostra a figura 16. 

 
 

Figura 16 - Pegando objeto no chão de forma errada e correta. 

 
Fonte: Menezes (2001). 

 
Manter uma postura correta é fundamental para se adaptar às modificações 

do corpo. As orientações da Fisioterapia irão ajudar as gestantes a prevenir e tratar 

os diversos desconfortos desta fase: dor nas costas, inchaços, câimbra, dentre 

outros. Além de ajudar com as atividades de vida diária e para algumas atividades 

de vida profissional. (MENEZES; PALHARINI, 2001).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que na maioria dos casos de lombalgia, as gestantes se 

encontram no terceiro trimestre gestacional. Esse quadro álgico é localizado na 

porção inferior das costas (entre o nível das espinhas ilíacas e costelas inferiores) 

com irradiação ou não para o abdômen, pelve, pernas ou tronco. A atuação da 

fisioterapia se dá através de suas diversas intervenções, promovendo o bem-estar 

físico e mental das gestantes, proporcionando saúde, assegurando maior êxito na 

diminuição do trabalho de parto, minimizando as dores, incentivando por sua vez a 

mãe ao parto normal. 

Existem diversos recursos fisioterapêuticos que aliviam o quadro álgico das 

gestantes. Como por exemplo, os que foram mencionados acima: hidroterapia, o 

método Pilates, cinesioterapia e atividade física. Ambos são essências para a vida 

da mãe e do feto, por proporcionar maior desempenho físico que vai ajudar na hora 

do parto, cinesioterapia para ajudar nas atividades de vida diária, a hidroterapia para 

dar mais mobilidade e até mesmo mais disposição seja em casa ou no trabalho e o 

método de pilates que proporciona maior flexibilidade. Sendo que a mãe precisará 

ser avaliada pelo médico e pelo fisioterapeuta para saber se está apta a praticar 

exercícios sem se prejudicar ou até mesmo prejudicar seu bebe.  

Muitas gestantes sofrem com a lombalgia por não conhecer as posturas 

corretas, seja ela para se levantar, deitar, mudar de lado esquerdo ou direito e até 

mesmo ficar sentada. Muitas pessoas não conhecem a atuação da fisioterapia na 

saúde da mulher e não sabem o benefício que trás para si e para o bebe. Manter 

uma postura correta é fundamental para se adaptar às modificações do corpo. As 

orientações da fisioterapia irão ajudar as gestantes a prevenir e tratar os diversos 

desconfortos desta fase: dor nas costas, inchaços, câimbra, dentre outros. Além de 

ajudar com as atividades de vida diária e para algumas atividades de vida 

profissional. 
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