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RESUMO 

Introdução: Na gestação a mulher passa por diferentes ajustes hormonais, hemodinâmicos, 

anatômicos e biomecânicos que requer cuidados especiais, a equipe multidisciplinar são essências 

para o auxilio e preparação para as gestantes e a  fisioterapia tem um papel importante nessa etapa. 

A fisioterapia é importante neste período gestacional no pré-natal sendo que irá aliviar as dores e 

desconfortos. Objetivo: Avaliar papel da fisioterapia no pré-natal e sua repercussão no trabalho de 

parto. METODO: O estudo se desenvolvera nas dependências da Interclínicas na Faculdade Max 

Planck. O delineamento de investigação apropriado é de estudo de ensaio clinico, onde as gestantes 

serão divididas em três grupos, sendo o primeiro grupo supervisionado (GS), segundo grupo de 

observação (GO), o terceiro grupo de referência (GR). Resultados: Acredita-se que os resultados 

através da mostra de dados sociodemográficos e antropométrico das mulheres que compõe o estudo 

no grupo GS com desvio padrão: idade: 4,47; Altura: 0,06; Peso avaliação inicial: 15,63; GO com 

desvio padrão: Idade: 7,9; Altura, 07; Peso avaliação inicial: 14,31; GR com desvio padrão: Idade: 

6,9; Altura: 0,07: Peso avaliação inicial: 22,76. Esperados dos três grupos sejam diferentes, sendo 

que o primeiro grupo supervisionado tenha a evolução esperada e assim comprovando a importância 

da fisioterapia na pré-natal e no trabalho de parto. 

INTRODUÇÃO  

Na gestação a mulher passa por diferentes ajustes hormonais, hemodinâmicos, 

anatômicos, biomecânicos, respiratório, e emocional 1.  

Os exercícios propostos para melhorar a qualidade de vida e o bem estar das 

gestantes são necessários o fortalecimento do assoalho pélvico, realizar a 

prevenção desse grupo muscular é essencial e a recuperação no pós- parto é 

satisfatório.  A fisioterapia na atuação do alivio da dor são usados algumas técnicas 

tais como: cinesioterapia, massoterapia e técnicas respiratórias 2.   

As equipes multidisciplinares são essenciais para a preparação e o 

acompanhamento da gestante na preparação do pré- natal e pós- parto, com a 

intenção de proporcionar um bem- estar e diminuir o tempo de trabalho de parto 3.  

OBJETIVO: 

Avaliar papel da fisioterapia no pré-natal e sua repercussão no trabalho de parto. 

MÉTODOLOGIA: 

Este estudo está sendo desenvolvido nas dependências da Interclínicas da 

Faculdade Max Planck, por meio de um ensaio clínico aleatorizado pragmático. 



O Critério de seleção das gestantes foi, ser atendida nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) próximas a instituição de ensino, na cidade de Indaiatuba-SP e que 

realizam pré-natal no mesmo serviço, com idade gestacional de 18 semanas, ao 

inicio da pesquisa, e primigestas. Após aceitarem participar e assinarem o TCLE as 

mulheres foram avaliadas por meio das técnicas de Perineometria, teste bidigital 

utilizando a escala de Oxford modificada e responderam a um inquérito estruturado. 

O estudo é constituído por 60 gestantes divididas em 3 grupos com 20 gestantes 

cada, sendo estes, Grupo supervisionado (GS) - realizam exercícios 

supervisionados pela fisioterapia em encontros semanais e em casa a partir de 

manual de orientação dos exercícios; Grupo Observacional (GO) – as gestantes 

foram instruídas de como utilizá-lo o manual de exercícios, mas os realizam de 

forma não supervisionada, em casa; Grupo referência (GR) - não receberam manual 

de exercícios e não realizaram atendimentos semanais. Estas gestantes, caso 

refiram alguma intercorrência, serão tratadas para a intercorrência referida.  

DESENVOLVIMENTO  

Até o presente momento as gestantes foram avaliadas pelos método da 

perineometria, teste bidigital e responderam ao inquérito. Houve uma demora para a 

seleção das participantes devido aos critérios de inclusão, sendo que ser primípara 

dificultou muito a finalização da amostra. As mulheres foram alocadas nos grupos 

GS, GO e GR por meio de randomização no site https://www.randomizer.org/ . As 

mulheres do grupo GS iniciaram tratamento e as do grupo GO receberam as devidas 

orientações para realização dos exercícios domiciliares. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

A Tabela 1 mostra os dados sociodemográficos e antropométrico das mulheres que 

compõe o estudo. Todos os grupos apresentaram mulheres com maioria Branca, 

casadas e com algum seguimento religioso. Quanto a escolaridade do Grupo GS a 

maioria terminou ensino médio, no GO 45% das mulheres finalizaram ensino médio 

e no GR 50% finalizou ensino médio. As mulheres do grupo GS apresentaram média 

de idade de 26,15 anos, altura de 1,60 metros e 72kg. O GO apresentou mulheres 

com médias de idade de 29,8 anos, 1,57 m de altura e 63,65 kg. Já o grupo GR as 

mulheres apresentaram médias de 28,3 anos, 63 metros de altura e 72,1 kg. 



Tabela 1: Dados Sociodemográfico e Antropométricos das mulheres avaliadas, por 

grupo 

  GS  GO GR 
  n % n % n % 
Cor da pele Branca 18 90 16 80 17 85 

Não 
Branca 

2 10 4 20 
3 15 

Situação 
Conjugal 

Casada 17 85 19 95 19 95 
Não 
casada 

3 15 1 5 
1 5 

Religião Com 
religião 

18 90 20 100 
20 100 

Sem 
Religião 

2 10 0 0 
0 0 

Escolaridade Sem 
instrução 

0 0 4 20 
2 10 

1˚ grau 
incompleto 

2 10 4 20 
4 20 

1 ˚ grau 
completo 

6 30 1 5 
2 10 

2 ˚ grau 
incompleto 

0  2 10 
2 10 

2˚ grau 
completo 

7 35 6 30 
7 35 

Superior 
incompleto 

2 10 0 0 
1 5 

Superior 
completo 

3 15 3 15 
2 10 

  GS  GO GR 
  Média DP Média DP Média DP 

Idade (anos) 26,15 4,57 29,8 7,9 28,3 6,9 
Altura (metros) 1,60 0,06 1,57 0,07 1,63 0,07 

Peso avaliação inicial (kg) 72,27 15,63 63,65 14,31 72,10 22,76 
DP= Desvio padrão 
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