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1. RESUMO 

 

A dor lombar, pélvica e outras queixas, de origem musculoesquelética, são 

consideradas apenas como sintomas desagradáveis e comuns, porém muitas mulheres 

sofrem com altos níveis de dor e incapacidade com consequências sociais e 

econômicas. O objetivo desse projeto foi o de coletar dados referentes à intensidade da 

dor lombar e pélvica gestacional em mulheres brasileiras, residentes na cidade de São 

Paulo, para organizar a prevalência dessa disfunção. Prevalência é definida como a 

frequência de casos existentes de uma determinada doença, em uma determinada 

população e em um dado momento. A partir disso, foi feita uma pesquisa em artigos 

visando encontrar as prevalências da dor lombar gestacional no mundo, ampliando 

nossa visão sobre o assunto. Outros aspectos como, custos gerados pelos 

afastamentos, diagnósticos e tratamentos foram discutidos e estudados. A avaliação 

das gestantes foi realizada a partir do questionário de características demográficas e o 

preenchimento da Escala Numérica de Dor. Foi relatado a maior e a menor dor já 

sentida e a intensidade da dor no momento da avaliação. A amostra foi composta de 31 

gestantes com queixa de dor lombar e/ou pélvica gestacional em qualquer idade 

gestacional, que compreendem e falem a língua portuguesa, e não apresentam riscos 

com a gravidez. Observamos que a maioria das gestantes apresentou dor gestacional, 

com alta prevalência na dor lombopélvica. O nível de dor avaliado pela Escala 

Numérica de Dor apresentou médias elevadas sendo que o pico máximo trouxe valores 

altos, mostrando a gravidade dessa condição. 

 

2.  INTRODUÇÃO  

 

Durante toda a gravidez existem muitos desconfortos para a mulher. O efeito 

desse desconforto pode depender do estilo de vida dessas gestantes, podendo ser 

menor ou limitado. A dor lombar, pélvica e outras queixas de origem 

musculoesquelética são consideradas apenas como sintomas desagradáveis e 

comuns, porém muitas mulheres sofrem com altos níveis de dor e incapacidade com 

consequências sociais e econômicas. (1) A dor lombar é geralmente definida pela dor 



entre a 12ª costela e a prega glútea. Existe também a dor da cintura pélvica que é 

definida pela dor entre a crista ilíaca posterior e a prega glútea, em particular nas 

articulações sacroilíacas, podendo irradiar para a região posterior da coxa. (2) Por fim, 

temos a dor lombopélvica que se caracteriza por não apresentar nenhuma distinção 

entre a dor lombar e pélvica. (3) 

Um aspecto importante para avaliar na dor lombar em gestantes é em relação à 

prevalência e incidência. Prevalência é definida como a frequência de casos existentes 

de uma determinada doença, em uma determinada população e em um dado 

momento. Incidência é a frequência de casos novos de uma determinada doença ou 

problema de saúde num certo período de tempo, vindos de uma população sob risco 

de adoecimento no início da observação. (4)  

Estes desconfortos são comuns em muitas culturas durante a gravidez. Um 

estudo holandês mostrou que a prevalência durante a gravidez é de 45,00% para dor 

lombar e de 25,00% para dor pélvica, porém a diferença entre a dor lombar e pélvica 

não está clara. (5) Outro estudo realizado na Austrália apresenta uma prevalência para 

dor pélvica de 20,00%, e uma pesquisa de base populacional da dor lombar de 35,50% 

a 80,00%. (1) Dois estudos suecos apresentam uma prevalência de 54,00% para dor 

pélvica, 17,00% para dor lombar e de 29,00% a 72,00% para sintomas combinados. (6) 

Já no Irã relata-se que 28,00% das gestantes tiveram dor pélvica, 13,00% dor lombar e 

8,00% apresentaram sintomas combinados. Um estudo internacional concluiu que a 

dor pélvica não tem relação com aspectos geográficos ou socioeconômicos e 

apresentou as seguintes prevalências: 49,00% na Suíça, 66,00% na Tanzânia, 77,00% 

na Finlândia, e 81,00% em Zanzibar, com uma similaridade geral em locais dos 

sintomas e grau de dor. (7)  

 

3. OBJETIVOS 

 

Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a prevalência da intensidade da dor 

lombar e pélvica gestacional em mulheres brasileiras, residentes na cidade de São 

Paulo. 

 



4. METODOLOGIA 

 

 Amostra 

A coleta de dados deste estudo foi realizada no período de março de 2014 a 

julho de 2014, em um Consultório Particular de Ginecologia e Obstetrícia localizado na 

cidade de São Paulo. Todas as mulheres que realizaram pré-natal no consultório foram 

convidadas a participar voluntariamente do estudo. A amostra foi composta de 31 

gestantes com ou sem queixa de dor lombar e/ou pélvica gestacional, em qualquer 

idade gestacional, que compreendem e falem a língua portuguesa, assim como não 

apresentam 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 (3, 6), riscos de aborto e gestação gemelar 

(5). Caso as gestantes apresentassem 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 lombopélvica (8). 

 Avaliação e Procedimentos 

As gestantes responderam a um questionário de características demográficas e 

preencheram a intensidade da dor lombar e/ou pélvica na Escala Numérica de Dor. (9) 

O questionário de características demográficas foi produzido pelo grupo de 

pesquisa tendo estudos anteriores como base (7). As mulheres responderam sobre 

idade (6, 7, 10, 11), número de gestações anteriores (6, 7, 10, 11), uso de analgésicos 

(7, 12, 13) e número de licenças médicas (7). Outras informações também foram 

fornecidas no questionário, tais como: nível educacional (5, 7, 14), nível de trabalho 

físico com cargas ao longo da vida (7, 11), satisfação com o trabalho (6, 7, 11), índice 

de massa corporal (6-8, 13, 14), número de nascimentos anteriores (7, 11), dor lombar 

pré-gestacional e nas gestações anteriores (3, 7, 11, 13), início dos sintomas (10, 12, 

14), fetos muito pesados (3, 7, 14), peso e altura dos filhos anteriores (14), aumento do 

diâmetro abdominal (3, 7), disfunções musculares (3, 7), nuliparidade (12), 

hipermobilidade (14), amenorreia (14, 15), uso de contraceptivos orais (3, 12), histórico 

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



prática de exercícios físicos (7, 11), assim como os regimes de tratamento (11, 13), 

persistência da dor (11) e os horários de pior dor (dia ou noite). (12) 

Foi analisado o histórico da intensidade da dor durante a gestação, pela Escala 

Numérica de Dor, que é uma escala de 11 pontos em que zero significa “nenhuma dor” 

e 10 significa “a pior dor possível". (9) O intuito foi colher informações a respeito da 

intensidade da dor (3, 6-8, 10, 11, 13, 14) nos últimos 7 dias, o pico mínimo e máximo 

de dor e a dor no momento da avaliação (8). 

 Análise estatística 

Os dados descritivos do presente projeto foram apresentados por valores de 

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

as variáveis categóricas.  

 

5. RESULTADOS  

 

Foi feita uma pesquisa com gestantes questionando-as sobre dor lombar, 

pélvica, lombopélvica e incapacidade funcional devido à dor (n=31), onde a média de 

semanas gestacionais foi 24,70 (10,23) semanas. Dentro da amostra que coletamos 

71,00% relataram dor gestacional com início da dor em média com 12,61 semanas. As 

demais características demográficas e relacionadas à gestação da amostra estão 

apresentadas na Tabela 1. 

Buscando saber sobre os afastamentos no trabalho foi questionado sobre o 

trabalho atual se ele é cansativo e 61,50% responderam que sim levando a crer que o 

cansaço adquirido após um dia de trabalho pode aumentar a prevalência de dor. Por 

volta de 22,00% das gestantes precisaram de licença médica por causa da dor, mas o 

número de licenças encontrado foi baixo, com média de 1 licença. Outras variáveis que 

podem estar relacionadas com a presença da dor lombar ou pélvica gestacional estão 

apresentadas na Tabela 2. 

Ao aplicarmos a Escala Numérica de Dor, a média de pontos marcados nos 

últimos 7 dias foi de 6,09 (2,11) e no momento da avaliação 3,04 (2,99) pontos. Outras 

variáveis estão apresentadas na Tabela 3. 

 



6. DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da análise dos resultados foi possível observar que a prevalência de dor 

gestacional na lombar foi similar a de outro estudo selecionado no qual a prevalência é 

de 45,00%. Porém nesse mesmo estudo os valores de dor observados na região 

pélvica são diferentes, sendo eles 25,00% no estudo analisado e apenas de 4,50% no 

estudo atual. (5)  

Dois estudos suecos mostram que para dor lombopélvica, os números são de 

29,00% a 72,00%, sendo que os resultados do estudo em discussão se encaixam 

nesse parâmetro com 54,50%. (6, 14). Para dor pélvica existe um estudo no Irã que 

possui os números baixos e próximos ao desse estudo atual, sendo eles de 8,00% para 

4,50% respectivamente. (3) Outras prevalências para dor pélvica de estudos 

internacionais apontam números mais altos do que os encontrados na nossa análise, 

como 49,00% na Suíça, 66,00% na Tanzânia, 77,00% na Finlândia e 81,00% em 

Zanzibar. (12)  

Em relação ao afastamento devido à dor, estudos mostram que a maioria das 

gestantes precisa tirar pelo menos uma licença, o que contradiz com o que foi relatado 

em que apenas 22,70% pediram algum afastamento. (16) No estudo atual, dentro das 

gestantes que necessitaram de uma licença, a mesma durou em média 14,60 (21,81) 

semanas. 

Um estudo brasileiro obteve números bem próximos aos do estudo em 

discussão em relação à quantidade de gestantes com dor gestacional, sendo de 

79,80% para 71,00%, respectivamente. As gestantes também referiram dor em mais de 

uma região simultaneamente como lombopélvica com 57,30% no estudo analisado 

para 54,50% no estudo atual. Números bem próximos como estes mostram que a 

prevalência dessas dores está começando a ser conhecida. Em relação à idade 

gestacional, a prevalência de dor foi maior nas gestantes com até 12 semanas nesse 

estudo brasileiro e na nossa coleta a média foi de 12,61 semanas, existindo também 

uma semelhança. (17) 

Assim como no nosso estudo, em uma pesquisa brasileira, nenhuma gestante 

relatou praticar alguma atividade física durante o período gestacional, porém 45,20% 



realizavam algum exercício físico antes da gravidez nesse estudo atual. (18) Nossa 

análise mostrou que 72,70% das gestantes relataram que o pior horário da dor é à 

noite, sendo que nesse estudo realizado em Pernambuco as mulheres se queixavam 

que a pior dor era da tarde para noite. Esse estudo também mostra que 66,65% das 

gestantes relataram dor lombopélvica o que para nós foi de 54,50%, mostrando que os 

sintomas combinados também possuem uma grande prevalência em relação aos 

outros locais de dor. Também é analisada a importância do fisioterapeuta na vida 

dessas gestantes quando se observa, tanto no estudo pesquisado quanto no nosso 

estudo atual, que nenhuma das grávidas fazia qualquer atividade física, o que poderia 

ajudar na prevenção, redução e até eliminação dessa condição. Reeducação corporal, 

exercícios de relaxamento, orientações posturais em atividades diárias e medidas 

educativas como mostra o estudo, são essenciais para a reabilitação dessas mulheres 

buscando a prevenção da dor lombar pós-parto. (18) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dor gestacional é uma condição que pode levar a altos níveis de dor. Diferente 

do que a maioria pensa não são todas as mulheres que têm dor lombar na gestação e 

esses desconfortos não são normais e devem sim ser bem diagnosticados e tratados 

melhorando o dia a dia da gestante. 

Podemos concluir, dentro da nossa amostra, que a maioria das gestantes relatou 

dor gestacional e a maior prevalência ocorreu na dor lombopélvica. O nível de dor 

avaliado pela Escala Numérica de Dor apresentou médias elevadas sendo que o pico 

máximo trouxe valores altos, mostrando a gravidade dessa condição. Observamos que 

o trabalho atual da gestante influencia muito na existência e nos períodos da sua dor.  

Um fator importante é que ter relatado dor nas gestações anteriores não foi 

considerado risco, pois a maioria das gestantes não apresentou qualquer dor nas 

outras gestações. Porém se tinha dores antes da gestação, a chance de desenvolver a 

dor gestacional foi maior.  



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 
   Não 

 
16 (51,60) 
15 (48,40) 

Nº de gestações anteriores, n (%) 
   1 
   2 
   3 

 
9 (60,00) 
5 (33,30) 
1 (6,70) 

Nº de parto anterior, n (%) 
   0 
   1 
   2 

 
2 (13,30) 
11 (73,30) 
2 (13,30) 

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

 
22 (71,00) 
9 (29,00) 

Local, n (%) 
   Lombar 
   Pélvica 
   Lombopélvica 

 
9 (41,00) 
1 (4,50) 
12 (54,50) 

Início de dor em semana, média (DP) 12,61 (11,10) 
Horário da pior dor, n (%) 
   Dia 
   Noite 

 
6 (27,30) 
16 (72,70) 

Dor antes da gestação, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
10 (45,50) 
12 (54,50) 

Local, n (%) 
   Lombar 

 
10 (100,00) 

Dor em gestações anteriores, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
7 (31,80) 
15 (68,20) 

Local, n (%) 
   Lombar 
   Lombopélvica 

 
6 (85,70) 
1 (14,30) 

 

 

 

 



Tabela 2: Variáveis relacionadas com a presente dor gestacional 

Variáveis Valores obtidos 

Histórico familiar de dor gestacional, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
12 (38,70) 
19 (61,30) 

Diâmetro abdominal, n (%) 
   De acordo 
   Abaixo 

 
30 (96,80) 
1 (3,20) 

Disfunção muscular, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
18 (58,10) 
13 (41,90) 

Hipermobilidade, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
4 (12,90) 
27 (87,10) 

Amenorreia, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
21 (67,70) 
10 (32,30) 

Trabalho cansativo, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
16 (61,50) 
10 (38,50) 

Trabalho com carga pesada, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
9 (29,00) 
22 (71,00) 

Prática de exercício físico, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
14 (45,20) 
17 (54,80) 

Utilizava contraceptivo oral, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
9 (29,00) 
22 (71,00) 

Utiliza analgésico, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
12 (38,70) 
19 (61,30) 

Licença médica, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
5 (22,70) 
17 (77,30) 

Nº de licença médica, n (%) 
   1 
   2 
   3 

 
3 (60,00) 
1 (20,00) 
1 (20,00) 

Tratamento para dor, n (%) 
   Sim 
   Não 

 
7 (31,80) 
15 (68,20) 

  

 



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

Desfechos Valores obtidos 

Intensidade da dor nos últimos 7 dias (pontos), média 

(DP) 

6,09 (2,11) 

Intensidade da dor pico mínimo (pontos), média (DP) 2,63 (1,32) 

Intensidade da dor pico máximo (pontos), média (DP) 7,68 (1,75) 

Intensidade da dor momento da avaliação (pontos), 

média (DP) 

3,04 (2,99) 
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