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QUEIXAS DE DORES MUSCULOESQUELÉTICAS MAIS FREQUENTES NO PERÍODO GESTACIONAL

Introdução: A gestação é um período muito peculiar na vida de uma mulher, havendo necessidade de adaptação às 

mudanças físicas e psicológicas que acontecem ao longo da evolução da gravidez. Para manter o equilíbrio postural e o 

campo de visão, a gestante modifica a sua postura para se adaptar a essas alterações. Contudo, essas modificações 

podem resultar em dor e limitações das atividades diárias. . Estima-se que 25% das gestantes apresentam algum tipo 

de dor ou desconforto musculoesquelético, sendo estes sintomas temporariamente incapacitantes e suficientes para 

procurar atendimento médico e fisioterapêutico. Objetivos: Verificar as principais queixas relacionadas ao aparelho 

musculoesquelético, relatadas pelas gestantes e seu conhecimento sobre a atuação da fisioterapia no período 

gestacional. Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo com uma amostra de 37 gestantes que estavam em 

acompanhamento pré-natal em quatro Unidades Básicas de Saúde de Patrocínio/MG. Para a coleta de dados, utilizou-

se um questionário com dados referentes às variáveis sociodemográficas, história obstétrica e características da dor. 

Foram utilizados também, o Diagrama de Corlett, para a localização da dor e a Escala Visual Analógica, para a 

quantificação da dor. O presente estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio, através do Protocolo Nº 20161450. Resultados: Os resultados desse estudo 

demonstraram que 91,9% das gestantes são acometidas por algum tipo de dor, com predomínio da região lombar 

(40,2%). Quando relacionada a profissão com o local da dor, verificou-se que as gestantes Do Lar são as mais 

acometidas com dor intensa na região lombar (29,7%). 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 sobre a atuação da fisioterapia durante a gestação. Conclusão: 

Concluímos que a dor é uma queixa comum durante a gestação, sendo a dor na região lombar a mais frequente. O 

conhecimento sobre a atuação da fisioterapia nessa área ainda é pouco conhecida entre as gestantes, havendo a 



necessidade de ações estratégicas para melhorar a saúde da mulher. 
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