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1. Resumo 

O período gestacional é marcado por alterações neuropsicomotoras, hormonais e 

até mesmo sócio-econômicas. Entretanto, a fase da vida onde a gestação acontece 

pode acarretar outras características a este evento. A gestação precoce nem 

sempre é um ato inconsequente, equivocado ou danoso. Às vezes pode ser fruto de 

um planejamento prévio consciente e correspondente a uma vida afetiva estável. 

Dentre os fatores que levam uma adolescente a engravidar, estão a negligência 

quanto ao uso de preservativo nas relações sexuais, o fato de acreditarem que 

nunca engravidariam e, também, ao desejo de serem mães. Estudos mostram, 

também, que atualmente está ocorrendo um crescimento no número de gestantes 

tardias. Relatam, ainda, que o aumento está diretamente relacionado à inserção do 

grupo feminino no mercado de trabalho. A mortalidade materna desenha uma curva 

em “J”, na qual as duas extremidades mais elevadas mostram maior risco de morte 

nos extremos de vida reprodutiva, sendo esse risco ainda mais elevado entre as 

mulheres com gestação tardia. Este estudo visa analisar as intervenções 

fisioterapêuticas em gestantes precoces e gestantes tardias para identificar as 

possíveis conseqüências maternas e fetais. O presente estudo realizou uma revisão 

bibliográfica tendo como diretriz a busca pelas palavras-chave: gestante 

adolescente, gestante idosa, pregnancy adolescent e old pregnancy, nos idiomas 

português e inglês. Foram encontrados vinte artigos, dos quais três foram excluídos 

por apresentarem apenas dados preliminares. Os artigos selecionados relatam 

diversas demandas de gestantes e, para melhor compreensão, o presente trabalho 

foi separado de acordo a especificidade dos grupos estudados pelos autores. 

Palavras – chave: gestação precoce; gestação tardia; saúde materna e fetal; saúde 

pública; fisioterapia 

2. Introdução 

Adolescência: A adolescência é uma fase caracterizada por diversas mudanças 

físicas, hormonais, psicológicas e sociais. Segundo dados da OMS (Organização 

Mundial de Saúde) a adolescência compreende o período de 10 a 19 anos, dados 

que também são adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

e Ministério da Saúde - MS. Mas, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente – 

ECA o período correspondente é de 12 a 18 anos. BRASIL (1997) considera 
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adolescência o período de 10 a 19 anos de idade, o qual é denominado puberdade. 

No biótipo feminino, ocorre a partir da primeira menstruação que caracteriza a 

menarca e tem o início dos ciclos ovulatórios. É, também, marcado pela evolução da 

fase infantil para a adulta, transição de um estado de dependência para outro de 

relativa autonomia. 

 Devido à baixa orientação sobre o assunto, as adolescentes estão 

começando precocemente as atividades sexuais, aumentando, assim, as chances 

de uma gravidez indesejada. Quando ocorrida, uma das opções encontradas é o 

aborto, que na maioria das vezes é de forma clandestina. Entretanto, essa gestação 

precoce pode gerar problemas imediatos e tardios, já que a adolescente se encontra 

em importantes transformações físicas, emocionais e comportamentais. 

Gestante idosa: O Conselho da Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia definiu, em 1958, como primíparas idosas as pacientes com 35 anos ou 

mais. Atualmente, as gestações após 35anos são denominadas gestações tardias, 

Prysak (1995). E estudos mostram que essa classe de gestante está cada vez mais 

comum no Brasil e em outros países. Com o aumento expressivo do numero de 

gestantes tardias pesquisadores estão realizando diversos estudos que mostram 

quais os principais fatores que levam a gestação tardia e seu risco. Bianco (1993) 

mostrou que os dados publicados sobre os riscos associados à gestação acima de 

35 anos são inconsistentes e conflitantes, devido a outras variáveis de confusão 

como paridade e doenças preexistentes. Assim, prejudicando a avaliação dos riscos 

associados, isoladamente, com a gestação tardia.   

Pinto e Bahamondes (2005) dizem que os nascidos de mulheres com mais de 35 

anos tem aumentado de forma consistente, tendência observada principalmente nos 

países industrializados. As mudanças nos hábitos e na expectativa de vida da 

mulher estimulam a postergação do momento da primeira gravidez, que acaba 

acontecendo em idades superiores, após serem atingidos outros objetivos de vida, 

de aspectos pessoais e profissionais. Dados de 2006 do DATASUS mostram um 

aumento de 7,9 para 9,6% de gestações neste período da vida. As mulheres que 

engravidam mais tardiamente, em grande parte dos casos, apresentam ótimo estado 

de saúde, gestações planejadas e desejadas, muitas vezes de reprodução assistida, 
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não raro pela redução de fertilidade que a idade representa, segundo Silva e Surita 

(2005). 

3. Objetivos 

Analisar as intervenções fisioterapêuticas em gestantes precoces e gestantes 

tardias para identificar as possíveis conseqüências maternas e fetais. 

4. Metodologia 

O presente estudo realizou uma revisão bibliográfica tendo como diretriz a busca 

pelas palavras-chave: gestante adolescente, gestante idosa, pregnancy adolescent e 

old pregnancy, nos idiomas português e inglês. A seleção dos descritores utilizados 

foi adotada mediante consulta no DeCS (Descritores de Ciências da Saúde) da BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde). As bases de dados nas quais a busca se deu estão 

descritas a seguir: Scielo, Science Direct, Elsevier, Medline/Pubmed e Google 

Acadêmico, no período de 1993 a 2014, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE - 2006), World Health Organization (WHO – 1975) e Ministério da 

Saúde: Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (1997). Através deste 

procedimento, foram encontrados vinte artigos elegíveis. Seguem os critérios de 

inclusão: ter participantes gestantes com idade a partir dos 10 anos de idade para o 

grupo gestação precoce e a partir de 35 anos de idade para o grupo gestação tardia. 

Os critérios de exclusão foram: apresentar apenas dados preliminares ou 

metodologia incompleta. Após a análise inicial, com leitura dos títulos e resumos, 

foram excluídos três artigos, sendo assim apenas dezessete artigos foram 

considerados para este estudo. 

Os artigos elegíveis foram avaliados obedecendo aos objetivos deste estudo. 

Desta forma, foram identificadas 05 (cinco) categorias: fatores que levam a gestação 

precoce; gestação precoce: um problema de saúde pública; gestação precoce e 

seus riscos; fatores de riscos na gestação tardia. 

5. Desenvolvimento 

Fatores que levam a gestação precoce 

A gestação precoce nem sempre é um ato inconsequente, equivocado ou 

danoso. Às vezes pode ser fruto um planejamento prévio consciente, 
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correspondente a uma vida afetiva estável. Segundo Lima e Tocci (2001), mais de 

50% das adolescentes não engravidam pelo desejo da maternidade em si, mas sim 

por outras causas, como: receio de perder o companheiro; para saírem da casa dos 

pais e evitarem o clima desfavorável ou para afirmar a feminilidade.  Barreto et al 

(2011)  relatam que a gravidez precoce representaria a possibilidade de 

reconhecimento e/ou status social almejado, numa tentativa de reconhecimento 

social ou uma resposta adaptativa à situação de pobreza. Um estudo, realizado por 

Barbosa et al,  com 25 gestantes adolescentes do município de Belém atendidas em 

uma UBS, cujo objetivo era estudar as principais causas da gestação precoce teve 

como resultado as seguintes causas: 74,4% não estavam usando preservativo; 

46,5% acreditavam que nunca engravidariam; 34,9% queriam ser mães; 27,9% 

decorrentes do desejo do parceiro pela gravidez; 11,6% por falta de informação 

adequada; 9,3% queriam antecipar o casamento; 4,7% pela influência dos meios de 

comunicação incentivando o sexo precoce; 2,3% ocorreu por violência sexual; 9,3% 

outros. Concluíram que, dentre os fatores que levam uma adolescente a engravidar 

estão a negligência quanto ao uso de preservativo nas relações sexuais, o fato de 

acreditarem que nunca engravidariam e, também, ao desejo de serem mães.  

Gestação precoce: um problema de saúde pública. 

Conde, Belizan e Lammers (2005), relatam que, cerca de 20% de todos os 

nascimentos ocorram em mulheres adolescentes e, embora a frequência de partos 

em adolescentes esteja em declínio nos países desenvolvidos, há somente modesto 

declínio ou até ascensão nestas taxas nos países em desenvolvimento. Portanto, a 

gestação na adolescência persiste como importante problema de saúde pública 

nestes países. Dados recentes do Ministério da Saúde apontaram que, apesar da 

redução de 20% dos partos em adolescentes no período de 2003-2009, em 2009 

foram realizados mais de quatrocentos mil partos na rede pública de saúde em todo 

o território nacional. Mostrando que mais ações devem ser realizadas, com objetivo 

de reduzir esses números.  

Gestação precoce e seus riscos 

Martins et. al. (2011) e Magalhães et. al. (2006) realizaram estudos com a 

mesma metodologia onde compararam algumas variáveis entre dois grupos de 

gestantes, um chamado de adolescentes e outro chamado de adultas. O objetivo 
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principal era associar a gravidez precoce com a prematuridade. Os autores, em 

ambos os trabalhos relataram algumas complicações encontradas nas parturientes 

adolescentes que justificam a prematuridade. Dentre eles, destacam-se: Anemia: 

devido à necessidade de um aporte nutricional suficiente de ferro para mãe e feto; 

Doença Hipertensiva Exclusiva da Gestação podendo aparecer nas suas diversas 

formas: pré-eclâmpsia e eclampsia; Desproporção Céfalo-Pélvica: que pode estar 

relacionado à imaturidade da pelve da adolescente ou macrossomia do feto; Baixo 

peso ao nascer: está diretamente relacionado à maior incidência de anemia. Pode 

prejudicar as trocas materno-fetais, além do risco aumentado do parto pré-termo. 

 Raatikainen et al relatam que a atenção pré-natal é reconhecidamente 

importante na investigação de riscos biológicos de gestantes adolescentes, tais 

como colo curto, infecções, nutrição inadequada e abuso de drogas ilícitas, fatores 

implicados na ocorrência de parto prematuro. O suporte psicossocial de mães 

adolescentes pode prevenir marginalização econômica, educacional e social e não 

se limitar apenas ao atendimento médico necessário. Além do mais, como 

parturientes adolescentes são mais frequentemente desempregadas que outras 

mulheres de sua idade, suas crianças podem necessitar de suporte e vigilância 

adicional. 

Fatores de risco na gestação tardia 

A FEBRASGO (Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - 1995) 

define climatério como sendo a fase da vida da mulher na qual ocorre a transição 

entre o período reprodutivo para o não reprodutivo. Bossemeyer (1997) propõe que 

o climatério tenha início aos 35 anos, mas não é um início arbitrário, e o subdivide 

em três décadas: 1) fase inicial ou precoce, dos 35 aos 45 anos; 2) fase peri-

menopausal, dos 45 aos 55 anos, período em que ocorre a menopausa, por volta 

dos 50 anos; e 3) fase tardia do climatério, dos 55 aos 65 anos.  

As alterações hormonais induzem a diminuição da capacidade reprodutiva da 

mulher e Lobo (1998) define esse período como falência ovariana gametogenica. 

Quando a gestação ocorre nesse período é considerada gravidez de alto risco. 

Scholz et. al. (1999) realizaram a análise dos prontuários de 59 gestantes primíparas 

com idade avançada (igual ou superior a 40 anos) e 59 gestantes primíparas com 

idade entre 20 e 30 anos. Concluíram que, as gestantes primíparas com idade 
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avançada apresentaram complicações obstétricas devido ao alto índice de partos 

cesáreas, pré-eclâmpsia e morte peri-natal. Os autores sugerem que mulheres que 

compõem essa classe realizem o pré-natal e, no terceiro trimestre tenham um 

cuidado redobrado, pois, é o período onde podem ser detectadas contrações 

prematuras e sinais de pré-eclâmpsia. 

Callaway et. al. (2005) realizaram uma retrospectiva coorte onde analisaram 

prontuários médicos de 76 mulheres acima de 45 anos de idade com período 

gestacional acima de 20 semanas. Para comparação, analisaram também, 

prontuários de mulheres entre 20 e 29 anos, nas mesmas condições. Os resultados 

encontrados mostram que, a maioria das gestantes com idade avançada apresentou 

bom estado de saúde ao longo da gravidez, assim como os bebês. Porém, 

ressaltam o aumento de parto do tipo cesárea, diabetes gestacional ou quadros de 

desordens hipertensivas quando comparados às análises dos prontuários de 

mulheres mais jovens. Corroborando, Jacobsson et. al. (2004) realizaram um estudo 

coorte bem parecido, onde encontraram os mesmos resultados no que se refere ao 

nascimento de pré-termos e ocorrências de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia.  

Um estudo realizado na Coréia do Sul, por Koo et. al. (2012), em uma 

instituição especializada em saúde da mulher mostrou os seguintes resultados: de 

29760 gestantes analisadas, apenas 649 tinham idade superior a 40 anos, as quais 

apresentavam multiparidade ou histórico de abortos espontâneos e, em alguns 

casos, tentativa de fertilização in vitro. Os resultados obtidos sobre as condições de 

saúde dessas mulheres mostram o risco de diabetes gestacional e desordens 

hipertensivas em todas as faixas etárias. Desta forma, os autores questionam a 

determinação de uma idade cronológica precisa para indicar o avanço da idade 

maternal. Afirmam, ainda, que é totalmente relativo e subjetivo a influência da idade 

com complicações pré, peri e pós natais. 

Um estudo realizado no Nepal, por Giri et. al.(2012) mostra a comparação dos 

aspectos gestacionais de mulheres com idade maternal avançada (idade igual ou 

superior a 35 anos) com os de mulheres com idade gestacional não avançada. Os 

autores afirmam que o aumento de gestantes tardias se dá ao fato de maior grau de 

instrução nos países ocidentais. Entretanto, no Nepal, esse fator se dá pela busca 

do aumento da família ou a busca de um bebê do sexo desejado. 
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Silva e Surita (2009) mostram que a mortalidade materna (MM) desenha uma 

curva em “J”, na qual as duas extremidades mais elevadas mostram maior risco de 

morte nos extremos de vida reprodutiva, sendo esse risco ainda mais elevado entre 

as mulheres com gestação tardia.  Em países desenvolvidos, o risco de MM é duas 

vezes maior, quando a mulher engravida após os 35 anos e cinco vezes maior após 

os 40 anos. 

Hassold (1985) relata que o abortamento espontâneo ocorre com maior 

frequência entre as gestantes mais idosas. Esse risco chega a 25% nas mulheres 

entre 35 e 40 anos e a 51% nas mulheres com mais de 40 anos. Segundo Cleary-

Goldman (2005), que realizou um estudo desenhado para avaliar o impacto da idade 

materna sobre os resultados obstétricos em um banco de dados de origem 

multicêntrica com 36.056 gestações, o risco de abortamento espontâneo após dez 

semanas de gestação foi de 0,8 para mulheres com menos de 35 anos, 1,5 para 

mulheres entre 35 e 40 anos e 2,2 para mulheres com mais de 40 anos.  

Existem técnicas que ajudam na concepção da gravidez, como a doação de 

oócitos, que é um dos recursos disponíveis para mulheres que desejam engravidar. 

E, foi a análise de 77 mulheres pós menopausadas que receberam a fertilização in 

vitro que Paulson et. al. (2002) fizeram. Os autores concluíram que, mulheres sem 

histórico de doenças, em sua sexta década de vida podem engravidar através dessa 

técnica e vivenciar as mesmas experiências que as mulheres mais jovens, inclusive, 

os riscos. Há, entretanto, risco de desenvolvimento de diabetes gestacional e pré-

eclâmpsia, assim como de o parto ser do tipo cesárea. 

6. Resultados 

Intervenções fisioterapêuticas na gestação precoce e gestação tardia 

Barbosa (2012) observou que a fisioterapia pode atuar de forma excelente em 

alguns fatores de risco da DHEG, no que se refere à obesidade. As gestantes 

devem ser orientadas quanto aos aspectos nutricionais e prática de atividade física 

com a finalidade de controlar o ganho de peso corporal. Em nosso sistema de saúde 

e sociedade, a fisioterapia obstétrica não está incluída no acompanhamento do 

parto. Porém este profissional tem grande importância na orientação e 

conscientização da gestante durante as fases do parto.  
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As alterações posturais e do padrão de marcha em gestantes devido à 

mudança do centro de massa são notadamente conhecidas. Uma das orientações 

que o profissional da Fisioterapia pode trabalhar com essa demanda é a reeducação 

postural. Pode, ainda, associar essas orientações com técnicas de alongamentos e 

exercícios respiratórios. Júnior (2007) descreve essas intervenções como práticas 

fisioterapêutica em atendimentos realizados no Sistema Único de Saúde. 

Arizabaleta et. al. (2010) afirmam que exercícios aeróbicos são recomendados 

para gestantes precoces e jovens adultas (16-30anos) com a finalidade de 

acrescentar ou aumentar a qualidade de vida da gestante. 

7. Considerações finais 

A gestação precoce, por ser considerada um problema de saúde pública, 

necessita de orientações de profissionais da área da saúde. Portanto, o 

fisioterapeuta, que está inserido na atenção básica à saúde, tem de orientar sobre 

métodos contraceptivos com objetivo de prevenção. Além da parte preventiva, a 

fisioterapia atuará através técnicas específicas como: hidroterapia, cinesioterapia e 

ortopedia, na redução e prevenção das complicações inerentes à gestação precoce 

e tardia. Visando sempre o bem estar da gestante e do feto.  

Espera-se que este estudo, apesar de suas limitações, possa contribuir para uma 

síntese dos resultados que a literatura apresenta sobre a intervenção fisioterapêutica 

nas gestações precoces e tardias e as conseqüências que tais gestações podem 

causar às mães e aos fetos. 
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