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Introdução: A pré-eclâmpsia (PE) é condição de gravidade dentre as alterações hipertensivas da gestação, sendo 

caracterizada por hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gravidez. A fisioterapia atua a fim de normatizar as 

manifestações físicas apresentadas pela doença, proporcionando melhor qualidade de vida. Objetivo: Avaliar os efeitos 

da intervenção fisioterapêutica na pressão arterial, parâmetros físico-funcionais e qualidade de vida de gestante com pré-

eclâmpsia internada em uma maternidade pública de Florianópolis, assim como sua percepção frente à sua condição de 

saúde e atendimento proposto. Método: Estudo de caso com participante de 33 anos, com diagnóstico de PE. Foi 

realizada avaliação fisioterapêutica, constando testes envolvendo perimetria e goniometria, assim como aplicação de 

questionários: Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) e Questionário de Queixas 

Gestacionais, segundo Rodrigues (2006), investigando a presença de desconfortos apresentados durante a gestação 

(dor lombar, dor em membros inferiores, parestesia, edema, câimbra e dispneia). A intervenção fisioterapêutica totalizou 

12 atendimentos, sendo realizados: exercícios respiratórios; alongamentos de membros superiores e região cervical; 

exercícios de fortalecimento de membros superiores; exercícios de contração da musculatura de assoalho pélvico 

(MAP); exercícios de mobilidade pélvica; deambulação; exercícios miolinfocinéticos de membros superiores (MMSS) e 

membros inferiores (MMII). Ao término, foi avaliada por meio dos mesmos testes e instrumentos. Além disso, foi 

realizada entrevista semiestruturada para avaliação qualitativa, envolvendo: aspectos físicos e emocionais relacionados 

ao período de internação, percepção corporal, assim como opinião sobre tratamento fisioterapêutico e mudanças de 

percepção de qualidade de vida. Resultados: Observou-se manutenção dos valores da pressão arterial no decorrer dos 

atendimentos (média de 131/78mmHg), assim como redução dos valores de perimetria de membros inferiores. Verificou-

se aumento, de maneira geral, dos valores da amplitude de movimento, principalmente nos movimentos de flexão de 

ombros e joelhos. Quanto à qualidade de vida, constatou-se redução da percepção frente à mesma, apesar de relatos 

positivos cedidos pela participante nas entrevistas, como as seguintes falas ‘‘Pra mim foi muito bom. Me ajudou 

bastante. A gente fica muito tempo trancada aqui dentro... Quando um profissional tira esse tempo pra cuidar da gente, 

e mostra a importância dos exercícios, faz muito bem!’’ e ‘‘Apesar de estar aqui internada um tempão, eu sinto que 

melhorei nesse sentido... Minha pressão se controlou... consegui entender melhor meu corpo’’. Conclusão: Conclui-se 



que, no caso apresentado, a intervenção fisioterapêutica desempenhou relevante papel no acompanhamento da 

gestante com PE, atuando de maneira positiva quanto à manutenção dos valores pressóricos, assim como 

características físico-funcionais.


