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1. Resumo do Trabalho 

Dor lombar, dor pélvica e dor lombopélvica são sintomas comuns durante a 

gravidez, definidas como dor contínua ou recorrente por mais de uma semana. Existe 

uma variedade na taxa de prevalência relacionada à dor lombar, variando de 14% a 

90%, devido as diferentes definições de dor pélvica e lombar, metodologia de estudo, 

variedades de nomenclatura e limitações diagnósticas. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a prevalência da incapacidade causada pela dor lombar e pélvica gestacional 

em mulheres brasileiras. A amostra foi composta por 31 gestantes, com dor lombar e/ou 

pélvica gestacional. Foi respondido um questionário de características demográficas e o 

Questionário Roland Morris de Incapacidade. Os dados descritivos foram apresentados 

por valores de média e desvios-padrão para as variáveis contínuas, e de valores de 

frequência para as variáveis categóricas. Obtivemos como resultado uma alta 

prevalência de gestantes com dor lombopélvica, dessas gestantes uma pequena 

quantidade já possuía essa dor antes da gestação ou dor de gestações anteriores, o 

que acarreta em uma maior incapacidade da mesma, gerando um grande prejuízo 

socioeconômico e pessoal. É necessário incentivo para a prática de exercícios e 

alongamento para prevenção e redução da dor lombopélvica gestacional. 

2. Introdução 

Dor lombar, dor pélvica e dor lombopélvica (1) são sintomas comuns durante a 

gravidez, comprometendo a vida cotidiana da gestante (2). Assim, as gestantes 

possuem dificuldades nas realizações de atividades funcionais e distúrbios do sono (3), 

acarretando em prejuízos socioeconômicos como consequência do absenteísmo no 

trabalho (4). A dor lombar e a dor pélvica durante a gravidez foram definidas como dor 

contínua ou recorrente por mais de uma semana (3).  A dor pélvica está localizada da 

crista ilíaca posterior até a prega glútea, especialmente na região das articulações 

sacroilíacas (3). A dor lombar ocorre frequentemente no terceiro trimestre, mas também 

pode aparecer no primeiro trimestre (5), ocorre entre a décima segunda costela e a 

prega glútea (6). Já a dor lombopélvica é considerada quando não há diferença entre a 

dor pélvica e dor lombar (1). 

 Dor lombar e pélvica na gravidez são problemas substanciais (7). Incidência é 

quando há o risco de um indivíduo saudável ter a doença em um determinado tempo, e 



prevalência é o indicador da proporção de indivíduos em uma população que já possui 

a doença em um determinado tempo (8). Estudos suecos apresentam uma prevalência 

de 54% para dor pélvica, 17% para dor lombar e 29% para a combinação de sintomas, 

um estudo iraniano mostrou que 28% das grávidas tiveram dor pélvica, 13% dor lombar 

e 8% para a combinação de sintomas (9). Uma grande variedade de taxa de 

prevalência relacionada à dor lombar foi relatada durante os últimos 25 anos, variando 

de 14% a 89,9% (10).  Em alguns estudos a partir dos anos 1980 e 1990 muitas 

gestantes relatavam dor lombopélvica em algum momento durante a sua gravidez, 

tendo uma incidência de 78% (5). 

A dor lombar e pélvica em gestantes são um dos principais fatores que 

influenciam direta e indiretamente no impacto econômico. (11) Na Suécia a dor 

lombopélvica em gestantes é a principal causa de licença médica durante a gravidez, já 

estudos holandeses mostram que 41,4% das gestantes necessitam de afastamento do 

trabalho por mais de uma semana.  As causas desses afastamentos eram de 40% por 

fadiga e 28% por problemas musculoesqueléticos do quais metades eram preocupantes 

devido à dor pélvica. (12) Na Escandinávia mais de 80% de mulheres grávidas com dor 

nas costas possuem desconforto nas atividades diárias, trabalho doméstico, criação 

dos filhos e no desempenho no trabalho, este mesmo problema afetam as coreanas em 

45,8% (13). 

Para um melhor diagnóstico e tratamento é utilizada a história clínica da paciente 

(12), um mapa de referência de dor (14) e testes provocativos tendo uma melhor 

identificação das dores lombares e com confiabilidade de aceitável à excelente. Alguns 

testes utilizados são: provocação de dor nas articulações sacroilíacas (15), teste de 

Faber Patrick, teste de Gaenslen e para assegurar que a dor é na área pélvica, o 

paciente deve apontar o local exato em seu corpo, de preferência na área dolorida em 

um diagrama de localização de dor (14). 

 Gestantes com dor lombar que praticam exercícios durante o segundo e início do 

terceiro trimestre da gravidez, podem reduzir a intensidade da dor lombar (16) o que 

diminui a necessidade de licenças médicas e limitações funcionais (5). Esses exercícios 

fortalecem a musculatura paravertebral e abdominal que controla a estabilidade lombo-

pélvica (6) e devem ser feitos durante e após a gravidez, para prevenir e controlar as 



dores (11). Hidroginástica e acupuntura também fazem parte de tratamentos indicados 

para redução da dor lombar em gestantes (14).  

3. Objetivo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência da incapacidade causada pela 

dor lombar e pélvica gestacional em mulheres brasileiras.  

4. Metodologia  

Amostra 

A coleta de dados deste estudo foi realizada no período de março a junho de 

2014, em um consultório particular de ginecologia e obstetrícia, na cidade de São 

Paulo. A amostra foi composta por gestantes, com ou sem dor lombar e/ou pélvica 

gestacional, que compreendam e falem a língua portuguesa, assim como não 

apresentem riscos com a gravidez, tais como: doenças do sistema locomotor 

(inflamatórias e/ou sistêmicas), problemas medulares (confirmados por diagnósticos) 

nos últimos dois meses, histórico de fraturas, neoplasias ou cirurgias anteriores de 

abdome, coluna vertebral, pelve e fêmur (1, 15), riscos de aborto e gestação gemelar 

(12). Caso a gestante apresentasse sinais e sintomas de tais riscos e doenças 

específicas, observadas mediante história e exame físico, foram excluídas do estudo, 

visto que podem provocar dor na região lombo-pélvica (17). 

 Avaliação e Procedimentos 

As mulheres responderam a um questionário de características demográficas e 

ao Questionário Roland Morris de Incapacidade (18) (19), para quantificar o grau de 

incapacidade. O questionário de características demográficas foi produzido pelo nosso 

grupo de pesquisa tendo estudos anteriores como base (9). As mulheres responderam 

sobre idade (7, 9, 15, 20), número de gestações anteriores (7, 9, 15, 20), uso de 

analgésicos (9, 21, 22) e número de licenças médicas (9). Outras informações também 

foram fornecidas no questionário, tais como: nível educacional (2, 9, 21), nível de 

trabalho físico com cargas ao longo da vida (9, 20), satisfação com o trabalho (9, 15, 

20), índice de massa corporal (2, 9, 15, 17, 21), número de nascimentos anteriores (9, 

20), dor lombar pré-gestacional e nas gestações anteriores (1, 9, 20, 21), início dos 

sintomas (2, 7, 22), fetos muito pesados (1, 2, 9), peso e altura dos filhos anteriores (2), 

aumento do diâmetro abdominal (1, 9), disfunções musculares (1, 9), nuliparidade (22), 



hipermobilidade (2), amenorreia (2, 23), uso de contraceptivos orais (1, 22), histórico de 

tabagismo e de trabalhos extenuantes (14), histórico familiar de dor (2), hábitos de 

prática de exercícios físicos (9, 20), assim como os regimes de tratamento (20, 21) e 

persistência da dor (20) e os horários de pior dor (dia ou noite) (22). 

A incapacidade foi avaliada pelo Questionário Roland Morris de Incapacidade, 

que avalia a incapacidade funcional provocada pela intensidade dolorosa referida sobre 

a região lombar (18, 19, 24). Esse questionário foi traduzido e validado para o 

português-brasileiro em 2000 (19) e é composto de 24 perguntas com respostas 

dicotômicas (sim e não), cujo resultado final depende da somatória das respostas 

afirmativas. O resultado varia entre 0 (zero) e 24 (vinte e quatro), no qual zero significa 

um participante sem queixas, e 24 a máxima incapacidade possível (18, 19) . 

Análise estatística 

Os dados descritivos foram apresentados por valores de média e desvios-padrão 

para as variáveis contínuas, e de valores de frequência para as variáveis categóricas.  

5. Resultados 

Foram avaliadas 31 gestantes na cidade de São Paulo, com média de semana 

gestacional de 24,70 semanas (10,23). As demais características demográficas e 

relacionadas à gestação da amostra estão apresentadas na Tabela 1. Foi possível 

observar que 22 (71%) gestantes relatam que sentem dor na região lombar, pélvica ou 

lombopélvica, sendo que 10 (45,5%) relatam dor antes mesmo do período gestacional e 

uma pequena quantidade (7 gestantes, 31,8% da amostra) já se queixava de dor nas 

gestações anteriores (Tabela 1). Outras variáveis que podem estar relacionadas com a 

presença da dor lombar ou pélvica gestacional estão apresentadas na Tabela 2. A 

média de intensidade da dor no momento da avaliação foi de 3,04 pontos (2,99). 

Considerando a incapacidade, foi possível observar uma média de 14,09 pontos (4,90) 

(Tabela 3). 

6. Desenvolvimento  

Neste estudo a prevalência de dor lombar, pélvica e lombopélvica entre as 

gestantes foram de aproximadamente 71%, o que mostra estar compatível a outros 

estudos onde a dor lombar em gestantes tem como prevalência e incidência 

porcentagens que variam de 4% a 76%. (6) 



Tabela 1: Características demográficas da amostra 
 

Características demográficas Valores obtidos 

Semana gestacional (semanas), média (DP) 24,70 (10,23) 

Idade (anos), média (DP) 29,12 (5,36) 

Peso (Kg), média (DP) 70,60 (12,37) 

Altura (m), média (DP) 1,62 (0,06) 

Primeira gestação, n (%)  

   Sim 16 (51,60) 

   Não 15 (48,40) 

Nº de gestações anteriores, n (%)  

   1 9 (60,00) 

   2 5 (33,30) 

   3 1 (6,70) 

Nº de parto anterior, n (%)  

   0 2 (13,30) 

   1 11 (73,30) 

   2 2 (13,30) 

Dor lombar, pélvica ou lombopélvica gestacional, n (%)  

   Sim 22 (71,00) 

   Não 9 (29,00) 

Local, n (%)  

   Lombar 9 (41,90) 

   Pélvica 1 (4,50) 

   Lombopélvica 12 (54,50) 

Inicio de dor em semanas, média (DP) 12,61 (11,10) 

Horário da pior dor, n (%)  

   Dia 6 (27,30) 

   Noite 16 (72,70) 

Dor antes da gestação, n (%)  

   Sim 10 (45,50) 

   Não 12 (54,50) 

Local, n (%)  

   Lombar 10 (100,00) 

Dor em gestações anteriores, n (%)  

   Sim 7 (31,80) 

   Não 15 (68,20) 

Local, n (%)  

   Lombar 6 (85,70) 

   Lombopélvica 1 (14,30) 

   



  Tabela 2: Variáveis relacionadas com a presente dor gestacional 

Variáveis Valores Obtidos 

Histórico familiar de dor gestacional, n (%)  
   Sim 12 (38,70) 
   Não 19 (61,30) 
Diâmetro abdominal, n (%)  
   De Acordo 30 (96,80) 
   Abaixo 1 (3,20) 
Disfunção muscular, n (%)  
   Sim 18 (58,10) 
   Não 13 (41,90) 
Hipermobilidade, n (%)  
   Sim 4 (12,90) 
   Não 27 (87,10) 
Amenorreia, n (%)  
   Sim 21 (67,70) 
   Não 10 (32,30) 
Trabalho cansativo, n (%)  
   Sim 16 (61,50) 
   Não 10 (38,50) 
Trabalho com carga pesada, n (%)  
   Sim 9 (29,00) 
   Não 22 (71,00) 
Prática exercício físico, n (%)  
   Sim 14 (45,20) 
   Não 17 (54,80) 
Utilizava contraceptivo oral, n (%)  
   Sim 9 (29,00) 
   Não 22 (71,00) 
Utiliza analgésico, n (%)  
   Sim 12 (38,70) 
   Não 19 (61,30) 
Licença médica, n (%)  
   Sim 5 (22,70) 
   Não 17 (77,30) 
Nº de licença médica, n (%)  
   1 3 (60,00) 
   2 1 (20,00) 
   3 1 (20,00) 
Tratamento para dor, n (%)  
   Sim 7 (31,80) 
   Não 15 (68,20) 

 

 

 Tabela 3: Média da intensidade da dor e incapacidade (n= 31) 

Desfechos Valores obtidos 

Intensidade da dor (pontos), média (DP) 3,04 (2,99) 

Incapacidade (pontos), média (DP) 14,09 (4,90) 

 

 

 

 

 



Em relação ao local da dor, um estudo sueco apresenta uma prevalência de 54% 

para dor pélvica, 17% para dor lombar e de 29% a 72% para sintomas combinados (9). 

Já no nosso estudo, a dor referida pelas gestantes foi de 54,5% para sintomas 

combinados (lombopélvica), 40,9% para dor lombar e 4,5% para dor pélvica, que não é 

compatível com outros estudos por apresentar uma baixa porcentagem (9). 

Cerca de 72,7% das gestantes deste estudo relataram que a dor era mais 

predominante do período da noite, que pode ser devido ao cansaço e esforço durante 

todo o dia. Podemos observar que 61,5% das gestantes têm um trabalho cansativo e 

29% trabalham com cargas pesadas. Foi constatado que 45,5% das gestantes 

possuíam dor antes da gestação e uma minoria (31,8%) teve dores em gestações 

anteriores. Esse resultado já era esperado, pois se havia dor antes da gravidez, a 

queixa normalmente pode aparecer durante a gestação. (25)  

Com base em pedidos de licença médica, os holandeses mostram que 41,4% 

das gestantes necessitam de afastamento do trabalho por mais de uma semana (12). 

No nosso estudo 22,7% das gestantes necessitaram obter licenças médicas com 

duração média de  aproximadamente 12 semanas. Observamos neste estudo que a 

incapacidade entre as gestantes teve uma média de 14,09 pontos, o que é compatível 

com outro estudo, onde há um grande aumento de gestantes que possuem dificuldades 

nas realizações de atividades funcionais (3). Com a grande prevalência de dor 

gestacional, o nível de gestantes que não praticam atividade fisica também é grande, 

cerca de 54,8% das gestantes analisadas. Tendo em vista que a prática de 

condicionamento físico, exercícios de conscientização corporal, técnicas de 

relaxamento e orientações posturais em atividades diárias são essenciais na 

prevenção, redução ou eliminação da dor lombar gestacional. (26) 

7. Conclusão 

Este estudo possibilitou observar uma alta prevalência de dor lombopélvica 

durante a gestação na amostra estudada, o que acarreta em uma maior incapacidade 

da mesma, gerando um grande prejuízo socioeconômico e pessoal. É necessário um 

maior incentivo na prática de atividades, orientações posturais e técnicas que ajudem 

na prevenção, redução ou eliminação de dor e incapacidade nas gestantes. Além disso, 

são necessários estudos com amostra mais representativa sobre esse tema, 



principalmente no Brasil para contribuir para uma melhor qualidade de vida das 

gestantes. 
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