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RESUMO 
 
 
A dor lombar é considerada um sintoma frequente e habitual durante a gravidez, principalmente nos 
últimos meses de gestação. O que irá diminuir sua qualidade de vida no cotidiano.  O método da 
Reeducação Postural Global (RPG) tem sido utilizado em mulheres gravidas acometidas pelas dores 
lombares. Objetivo: estudar a reeducação postural global no alivio da lombalgia na fase de gestação, 
melhorando a qualidade de vida e capacidade postural das mulheres durante este período, devido às 
mudanças físicas e fisiológicas. Metodologia: o estudo foi feito por meio de revisão bibliográfica, 
realizado no período de Novembro de 2016 a Outubro de 2017, foram utilizados livros a partir do ano 
2007 e artigos disponíveis no Scielo, Medline, Pubmed, monografias, revistas de fisioterapia nos 
idiomas português e inglês do ano de 2011 a 2017. Resultados: O trabalho em pauta apresentou 
vantagens muito significativas para a reeducação postural global (RPG) no alívio da lombalgia, 
durante a gestação. Conclusão: foi possível identificar os efeitos que a RPG traz como tratamento 
para as gestantes com lombalgia. É necessário ainda mais estudos de ensaios clínicos aleatórios 
mais aprofundados, que permitam avaliar com maior precisão os ganhos alcançados com esse tipo 
de procedimento para a lombalgia na gravidez. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
 

Durante a gestação o corpo humano sofre várias mudanças no decorrer do período, 

tais como: aumento dos seios, do quadril e da curvatura lombar, o que acarreta uma 

mudança no centro da gravidade e com isso gerando dores na região da coluna 

vertebral 1.  

Nesse momento a mulher começa a adaptar sua postura para compensar a 

mudança na gravidez, isto dependerá dos fatores do corpo humano, como força 

muscular, extensão da articulação, fadiga e má postura. Estas posições se dão de 

maneira individual, a maioria tem as curvas lombares e torácicas aumentadas2. Nos 

estudos durante os 280 dias de gravidez, ocorrem no corpo variadas mudanças, 
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fisiológicas e anatômicas fundamentais para regular o metabolismo materno, 

ajudando no crescimento fetal e preparando a mulher para o parto e a lactação3. 

Conforme o aumento da sobrecarga dos músculos da coluna durante a gestação a 

um crescimento na tensão da musculatura paravertebral e os ajustes posturais são 

comuns no período gravídico os aparecimentos de algias, como a lombalgia, 

principalmente em mulheres que já apresentam essas queixas antes do período 

gestacional4.  

A RPG traz resultados satisfatórios para as gestantes que sofrem de lombalgia. Por 

não ser um método agressivo, não causa nenhum efeito colateral e melhora na 

diminuição das tensões musculares na cadeia posterior, sobretudo nos músculos 

paravertebrais5. A lombalgia é um problema que causa dificuldades físicas durante a 

gestação, tornando mais difícil as atividades diárias, tais comoː trabalhos 

domésticos, caminhadas e pode ocasionar inclusive insônia6. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde calcula – se que mais de 80% da 

população mundial sofre ou irá sofrer dores na coluna vertebral. E é a primeira 

causa mais frequente na vida das pessoas.  

A lombalgia pode levar à diminuição da qualidade de vida por meio do sofrimento, 

dependência de medicamentos, isolamento social, dificuldades no trabalho, 

alterações emocionais, além de limitar as atividades laborais, de lazer, reduzindo a 

capacidade funcional e ainda, podem levar à irritação, atrapalhando o sono, 

diminuindo o apetite e ocasionando graves consequências fisiológicas, psicológicas 

e sociais7.  

Os músculos do quadril e os da região lombar são de fundamental importância para 

o funcionamento da coluna vertebral. Um pequeno desequilíbrio dessa musculatura  

pode repercutir de forma dolorosa, causando impacto na qualidade de vida das 

grávidas, deixando - as afastadas da sociedade8. 

Na gravidez, as alterações posturais mais avaliadas são a anteroversão pélvica, 

lordose lombar, protrusão de ombros, aumento da cifose torácica e escoliose. Outra 

alteração que pode acontecer no período da gestação é a marcha devido ao 

deslocamento anterior do centro de gravidade pelo aumento do abdômen, do peso 

no útero, dos seios e da rotação externa dos membros inferiores, ao consequente 

aumento da base de apoio no final da gestação, gerando grandes ajustes na postura 

estática e dinâmica 4,9.  
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A má postura durante a fase gestacional causa dor na coluna lombar e nas 

articulações, causando dores intensas, dificultando a vida diária das gestantes. 

Essas alterações musculoesqueléticas ocorrem diariamente, tais como: cervicalgia, 

dorsalgia, lombalgia e dor sacrilíaca. A incidência álgica na região lombar pode 

chegar à média de 50%, enquanto que na coluna lombar chega a 80% da 

população10
.  

A fisioterapia tem muitas técnicas eficazes para tratamento na fase de dor lombar 

durante a gravidez, podendo ser utilizado também o pilates, iso-stretching, 

hidroterapia, mas o principal é o RPG que ajuda a melhorar a postura. Estão 

voltadas para prevenção, a reeducação postural, mudança de hábitos e o ensino à 

prática de atividades físicas diariamente. O tratamento fisioterapêutico auxilia muito 

com os exercícios e técnicas para o alívio da dor lombar, com atividades corporais 

que promovam o relaxamento, alongamento e fortalecimento da região acometida. 

Este trabalho possui como objetivo geral, estudar a reeducação postural global no 

alivio da lombalgia na fase de gestação, melhorando a qualidade de vida e 

capacidade postural das mulheres durante este período, devido às mudanças físicas 

e fisiológicas. 

Justifica-se que o tema em pauta é demonstrar o efeito da técnica RPG em 

mulheres com lombalgia no período de gestação, mostrando que as mesmas podem 

sim, continuar a realizar as suas atividades normais no dia – a – dia. 

 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 Lombalgia na gestação  

 

 Sintoma da lombalgia consiste em dor localizada na região da lombar, entre o último 

costal e a prega glútea. Para obter - se um resultado satisfatório vai depender do 

correto diagnóstico quanto à sua etiologia11. A região da coluna lombar é que sofre 

mais no período de gestação, levando uma hiperlordose, devido à sobrecarga 

imposta na musculatura lombar e também nos músculos posteriores da coxa, 

causando processo conhecido como lombalgia1.  

São três formas de se manifestar, tais como: dores intensas na coluna lombar, dores 

e dormências na pélvica posterior ou dores combinadas. Deve - se estar atentos 
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para a diferenciação entre dor lombar e dor na região da cintura pélvica, por ser de 

etiologias diferentes e necessitam de estratégias de tratamento adequado, sendo 

que o quadro clínico mais comum na lombalgia é a dor da musculatura paravertebral 

e com a amplitude de movimento na região lombar reduzinda12.    

A lombalgia durante a gestação pode ser provocada por várias causas, tais como: 

musculoesqueléticas, posturas inadequadas e traumas, podendo ocorrer também 

devido às alterações fisiológicas da gestante, por motivo das curvaturas da coluna 

vertebral, nos músculos e ligamentos que se distendem mais facilmente, e na 

adaptação da ergonomia da vida diária13.  

Tratamento medicamentoso durante a gravidez deve ser evitado o máximo possível, 

para não gerar problemas ao feto. Para obter - se um diagnostico detalhado da 

lombalgia, é recomendado exames complementares de alta resolução para 

identificação de alterações anatômicas.   

A coluna vertebral é o alicerce ósseo de sustentação do corpo humano. Tem 

importantes funções e é tido como base de resistência biomecânica e do neuroeixo. 

Concilia dois princípios mecânicos que aparentemente se divergem, a rígida 

estabilidade e a móvel flexibilidade14. Sua estrutura anatômica compõe-se de 33 

vértebras distribuídas em cinco regiões: sete vértebras cervicais, doze torácicas, 

cinco lombares, cinco sacrais e quatro coccígeas. Quanto a sua dimensão, cada 

vértebra é única. A maioria, no entanto, possui características capazes de identificar 

a região a que pertence15 

O ser humano, em função da evolução anatômica e postural, adquiriu sobrecarga do 

esqueleto axial, comprometendo de forma significativa na posição da ortostase e o 

bipedismo, repercutindo prejuízos limitantes na coluna vertebral, até certo ponto 

imprevisível16.  

 

2.2 A Reeducação Postural Global (RPG) 

 

O fisioterapeuta Francês Philippe Souchard, estudioso, com sua fenomenal 

inteligência, descreveu a técnica da Reeducação Postural Global (RPG),na década 

de 80, nascido da obra o Campo Fechado, levando aos seus pacientes um método 

de qualidade que pode ser aplicado em todas as patologias que precisam dessa 

técnica, como por exemploː Problemas morfológicos, má postura, dores nas 
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articulações, patologias reumáticas, sequelas neurológicas, problemas ortopédicos, 

doenças respiratórias, sendo muito importante durante a gravidez. 

Este método foi bastante estudado, sendo muito utilizado para tratar diversas 

condições musculoesqueléticas. A técnica da RPG é formada por cadeias 

musculares as quais atuam de maneira sinérgica para cumprir uma determinada 

função muscular, baseada em alongamentos dos músculos de manutenção postural, 

rotadores internos e inspiratórios5. 

Mais de 80% das mulheres gravidas sofrem com problemas posturais na fase da 

gestação, pelo fato da mudança corporal, algumas ficando obesas nesse período, 

outras ficam sedentárias ocasionando dores intensas na coluna vertebral, edemas 

nos membros inferiores, dificultando sua locomoção. A técnica de RPG pode ser 

iniciada a partir do 3º mês com a finalidade de diminuir o quadro álgico e resolver 

suas dificuldades no seu cotidiano, melhorando seu bem estar. 

A fisioterapia vem evoluindo no mercado de trabalho. O profissional fisioterapeuta 

com a técnica RPG tem o poder de auxiliar por meios de orientações posturais, 

ajudando a prevenir dor lombar, sendo que a RPG durante a fase da gravidez trás 

grandes benefícios para melhorar a qualidade de vida. Para obter êxito durante o 

tratamento, podem ser realizadas algumas orientações básicas para que as 

gestantes tenham muito cuidado em seus exercícios físicos, o máximo de conforto 

possível e um bom desempenho nas suas atividades diárias. 

No Brasil, a maioria dos fisioterapeutas utiliza a técnica da RPG como forma de 

tratamento para dores lombares sendo bastante utilizado também por profissionais 

de outros países5. A RPG trouxe aos profissionais da saúde uma técnica de 

qualidade para aplicar em seus pacientes durante seu tratamento tendo um 

resultado muito eficaz, principalmente em mulheres no período gestacional.  

São de importância fundamental atividades físicas nas gestantes. O RPG diminui e 

previne as lombalgias, ocasionadas pela postura incorreta e sofrem com dores e 

hiperlordose que surge durante a gravidez, em função da expansão do útero na 

cavidade abdominal e o consequente desvio do centro gravitacional. Nessa fase, o 

exercício físico ajudará para adaptação de nova postura física, contribuindo em 

maior habilidade para as gestantes9. 

Uma técnica importante no tratamento para lombalgia durante a gestação é o RPG 

que baseia - se em alongamento global dos músculos, melhorando a biomecânica 

ado corpo humano17. O tratamento com a reeducação postural global (RPG) está 
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bastante evoluído com técnicas de exercícios musculares uma vez que suas 

posturas visam restabelecer melhorias favorecendo o desempenho da biomecânica 

durante a gravidez.    

O alongamento global não se obtém com bastante rapidez já que alguns pacientes 

têm sintomas de dores crônicas e ou são muito frágeis para realizar certos 

movimentos, respeitando os limites de cada patologia, principalmente as gestantes 

com problemas de coluna vertebral18.   

Para que o tratamento nas gestantes com o método da RPG surta o efeito desejado 

é necessário que dure no máximo 60 minutos. A ultrapassagem deste tempo poderá 

ocasionar aumento da pressão respiratória. É preciso, na hora do tratamento, 

realizar a respiração diafragmática e contrações isométricas excêntricas, para não 

fadigar as musculaturas anatômicas19.  

O objetivo da técnica da RPG é tratar patologias, na área da fisioterapia, problemas 

morfológicos, neurológicos, ortopédicos, respiratórios e desportivos, sendo que o 

tratamento só pode ser efetuado após o fisioterapeuta realizar a anamnese e 

exames aprofundados, testes de mobilidade articular de amplitude de movimento e 

palpação18.  

Na Reeducação Postural Global (RPG), são utilizadas oito posturas de 

alongamentos corporais estáticas, onde são realizados, exercícios respiratórios, 

alongamento excêntrico das cadeias musculares de forma global, por isso é uma 

forma de tratamento seguro e eficaz durante a gravidez6. Essas oito posturas podem 

ser feitas deitada, sentada e de pé, para alongar melhor a cadeia anterior e 

posterior.  

Com a técnica da RPG a qualidade de vida da gestante torna – se melhor tanto na 

postura, quanto no desempenho físico, saúde e bem estar, proporcionando 

benefícios benéficos para o feto. Os movimentos leves e controlados, os fluidos dos 

exercícios promovem um sistema ideal de exercícios para a gravidez e para 

readquirir as formas após o parto 20.  

   

 

3. METODOLOGIA  

 

O presente estudo foi feito por meio de revisão bibliográfica, realizado no período de 

Novembro de 2016 a Setembro de 2017, envolvendo a RPG no alívio da lombalgia 
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em gestantes, disponibilizando desta forma informações sobre a patologia e a 

técnica aplicada, para acadêmicos e profissionais da área da saúde. Utilizaram-se 

os descritores em língua portuguesa: dor lombar; lombalgia; gestação; gravidez; 

gestante; mulheres grávidas; técnicas fisioterapêuticas; tratamento com RPG. 

Os critérios de inclusão foram livros do ano 2007 e artigos completos disponíveis no 

Scielo, Medline, Pubmed, monografias, revistas de fisioterapia que forneceram 

informações teóricas para a elaboração da discussão do tema, nos idiomas 

português e inglês, publicados no período de 2011 a 2017. 

Os critérios de exclusão foram artigos do ano 2005 a 2010 e tema fora do assunto 

abordado na pesquisa. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 
 
Os resultados obtidos através de pesquisas lidas para elaboração deste trabalho 

demonstram vantagens muito significativas para a reeducação postural global (RPG) 

no alívio da lombalgia, durante a gestação, controlando melhor a respiração, com 

técnicas de baixo custo e conquistas excelentes.  

A dor lombar durante a gestação apresenta sinais clínicos em grávidas mais jovens 

entre 20 anos e em mulheres com idade até 29 anos pelo fato de apresentarem 

sensibilidade às alterações que ocorrem nesse período, causado pela ação dos 

hormônios relaxina e estrógenos, ou à frouxidão mais pronunciada de colágeno. 

Pode – se observar que a maioria das mulheres gravidas, com lombalgia tem idade 

entre 20 e 29 anos12.  

Quando a mulher esta na fase da gestação cada uma tem sua experiência, algumas 

relatam dores nas pernas, outras na coluna lombar. Seu corpo reajusta e gera 

mudanças rápidas a adaptações, tanto na parte emocional quanto postural. Tudo 

isso acontece para melhorar o ambiente confortável para o bebê no ventre de sua 

mãe21.    

Entre o 4º e o 6º mês do período gestacional as mulheres sofrem com dores 

lombares, impossibilitando de realizar suas atividades em casa. Quando a gestante 

tem predisposição para adquirir lombalgia apresenta logo nos primeiros meses 

sintomas como diminuição de amplitude de movimentos, e dores intensas na coluna 
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lombar. Nesse período é a melhor época de trabalhar bastante a técnica da RPG, 

para prevenir as dores lombares e desconfortos nas futuras mamães.   

Conforme pesquisas, o tratamento fisioterapêutico para dor lombar durante a 

gestação é a Reeducação Postural Global (RPG). Em relação aos princípios da 

RPG, as cadeias musculares são constituídas por músculos gravitacionais que 

trabalham de forma sinérgica dentro da mesma cadeia. Exemplo, os músculos da 

cadeia posterior possibilitam a manutenção da posição ortostática contra a 

gravidade. Essa técnica ajuda a utilização de posturas específicas para o 

alongamento dos músculos organizados em cadeias musculares, sendo considerado 

um tratamento de longa duração, podendo ser aproximadamente 15 minutos em 

cada postura. Esses alongamentos são importantes para as grávidas com lombalgia, 

porque o aumento da lordose lombar é comum nesse período, e a RPG contribui 

para diminuir e harmonizar as tensões musculares na cadeia mestra posterior, 

principalmente nos músculos paravertebrais da região lombar18. Contribui também 

na qualidade de vida, ajuda a melhorar a respiração e o alinhamento das vértebras, 

na gravidez devido o aumento da massa corpórea provocando mudanças, 

prejudicando na postura e locomoção.     

Conforme as pesquisas realizadas para tratar dor lombar durante a gestação, 

interferindo com sua relação com as limitações funcionais, podem ser realizadas 

com relaxamento de estruturas tensas ou contraturadas e o fortalecimento muscular 

que podem ser proporcionados pelos exercícios isométricos, ativos livres e contra 

resistidos; as atividades programadas de terapia ocupacional proporcionam redução 

do edema e da inflamação, melhorando as condições circulatórias, acelerando o 

processo cicatricial e o relaxamento muscular, reduzindo a dor e a incapacidade 

funcional18. 

Foram comparados dois grupos de mulheres grávidas, entre a idade gestacional de 

20 e 25 semanas, na faixa etária de 18 a 40 anos, esse grupo foi submetido a 

tratamentos individuais de RPG e o outro grupo com a rotina do pré-natal no que se 

refere ao controle da dor lombar. A duração do tratamento foi de dois meses com 

sessões de 40 minutos. Já as gestantes do grupo de controle ficaram oito semanas 

em tratamento, foram avaliadas pelos profissionais de saúde às quatro e oito 

semanas depois de sua admissão a pesquisa. Foram realizadas duas técnicas 

posturais importantes da RPG nessa pesquisa: ativas (ambas para a cadeia 

posterior) e em contração isométrica. O resultado sobre a RPG foi significativo na 
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intensidade da dor no decorrer do estudo, apresentaram menores limitações 

funcionais do que as demais. Sendo que o tratamento medicamentoso no grupo 

controle foi 87% e o grupo de RPG foi 12%, mostra - se que a técnica funciona com 

prevenção e bastante benéfico, reduzindo o excesso de analgésico  na lombalgia 

durante a gestação6.    

O fisioterapeuta tem que ter o contato manual em seu paciente durante as sessões 

de RPG, como estimulação tátil e proprioceptiva, melhorando a sensibilidade dos 

movimentos posturais que necessitam ser corrigidas nas gravidas ao realizar os 

alongamentos5. Na realidade para obter um tratamento de excelência para dor 

lombar na gestação, engloba - se uma equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta tem a 

função de elaborar um plano de tratamento dos sinais e sintomas, se as alterações 

posturais, caso continuem até o momento do parto.  

Em outra pesquisa as gestantes relataram dores lombares sendo a queixa principal, 

e foram tratadas com a técnica de RPG durante 09 dias por cerca de 50 minutos, 

com apenas duas posturas, como rã no Chão com braços fechados e em pé no 

centro, apresentando resultados positivos quanto à melhora da sua capacidade 

funcional e presença de sintomas álgicos da coluna lombar22. Por isso, que a RPG è 

de grande relevância e faz a diferença no tratamento da dor lombar no período 

gestacional, diminuindo as dores e melhorando a qualidade de vida. 

No período gestacional a prática regular de atividades físicas, durante 30 minutos ao 

dia, trás uma qualidade de vida saudável nesse período da mulher. Nas pesquisas 

de outros autores foi comprovada que pelo fato de trazer vários benefícios físicos e 

psicológicos sem causar efeitos adversos para o feto ou recém-nascido, ajudando a 

gestante na adaptação de uma nova postura física, contribuindo em maior 

habilidade, maior destreza, máximo conforto e bom desempenho nas atividades de 

vida diária 23,9. 

A capacidade funcional, Saúde mental, vitalidade, aspecto social, proporcionam 

melhor qualidade de vida em gestantes. Fica subentendido que, a qualidade de vida 

é subjetivo, multidimensional e contém informações de avaliação, tanto positivos 

como negativos, dependendo da maneira de vida de cada pessoa24. Durante a 

gestação o ideal é fazer a RPG ou alguma atividade física para ter uma qualidade de 

vida saudável, sem dor. 

Foram ainda comprovadas no decorrer das pesquisas que a RPG pode ajudar no 

alivio da dor lombar durante o período de gestação, restringindo ao mesmo tempo as 
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limitações funcionais, o que realmente dificulta que as grávidas realizem suas 

atividades laborais no dia a dia. 

 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 
Com base nos estudos, a reeducação postural global (RPG) no alívio da lombalgia 

durante a gestação, proporciona uma qualidade de vida melhor e saudável, 

garantindo eficácia significativa do quadro álgico de dor. Concluímos que foi possível 

identificar os efeitos que a RPG traz como tratamento para as gestantes com 

lombalgia. É necessário ainda mais estudos de ensaios clínicos aleatórios mais 

aprofundados, que permitam avaliar com maior precisão os ganhos alcançados com 

esse tipo de procedimento para a lombalgia na gravidez. 
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