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Resumo 

Este artigo aborda a fisioterapia uroginecológica e enfatiza a sua influência na gestação por 

meio de revisão de literatura. A fisioterapia é a ciência da saúde responsável pelo tratamento 

dos distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, 

gerados por alterações genéticas, traumas e doenças adquiridas. No início suas ações eram 

concentradas em diagnóstico, tratamento de doenças, reabilitação e limitação de danos, 

contudo vem passando por processo de expansão e adquirindo nova concepção mais 

abrangente. Atualmente suas ações são desenvolvidas em todos os âmbitos de atenção à 

saúde. E nesse ambiente, encontra-se a gestante, que precisa de cuidados e orientações, pois 

seu organismo sofre diversas alterações fisiológicas. Uma delas é a sobrecarga no assoalho 

pélvico, que pode desencadear alteração anatômica ou alterar a função de sustentação dos 

órgãos pélvicos e de controle miccional. De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Fisioterapia (ICS) 69% das gestantes apresentam algum episódio de incontinência urinária 

durante a gravidez. A fisioterapia ajuda a mulher a ajustar-se às mudanças físicas do começo 

ao fim da gestação e do puerpério de modo que este estresse seja minimizado. É função do 

fisioterapeuta acompanhar a gestante desde problemas musculo- esqueléticos até os 

relacionados ao assoalho pélvico.Foram pesquisados artigos publicados no período de 2002 

a 2012 nas bases de dados Scielo e Bireme. A fisioterapia uroginecológica melhora o apoio 

estrutural do assoalho pélvico, aumentando a resistência e força muscular. Desta forma é 

possível reduzir a prevalência das disfunções do assoalho pélvico relacionadas à gravidez e 

minimizar  o impacto negativo na qualidade de vida dessas mulheres e o custo financeiros 

com a saúde. 
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Introdução 

 

A fisioterapia é a ciência da saúde que tem suas ações fundamentadas em seus próprios 

mecanismos terapêuticos que são sistematizados pelos estudos da biologia, ciências 

morfológicas, ciências fisiológicas, patologias, da bioquímica, biofísica, biomecânica, 

cinesiologia, sinergia funcional e cinesiopatologia de órgãos e sistemas do corpo humano.  

O instrumento de trabalho do fisioterapeuta são suas mãos apoiadas em estratégias técnico-

científicas cujo objetivo é a prevenção, tratamento e recuperação da saúde do paciente. E 

entre esses pacientes, pode-se citar a gestante, que durante o período gestacional sofre 

diversas alterações fisiológicas no seu sistema hormonal, musculoesquelético, cardiovascular, 

respiratório, tegumentar, urinário, gastrointestinal e psicológico. Dentre essas alterações está a 
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sobrecarga no assoalho pélvico, importante estrutura no suporte uretral e no mecanismo de 

continência urinária. 

As alterações na gestação como aumento do peso do útero e frouxidão da musculatura pélvica 

podem acarretar outros problemas para a gestante. Com base nesse contexto, esse estudo 

levantou o seguinte problema: quais são as técnicas de fisioterapia uroginecológica durante a 

gestação?  

Obteve-se como objetivo geral, descrever os benefícios das técnicas de fisioterapia 

uroginecológica durante a gravidez. Para isso, estabeleceu os seguintes objetivos específicos, 

desenvolver revisão de literatura sobre o tema; relacionar os fatores prevalentes e demonstrar 

a importância da fisioterapia uroginecológica para a gestação.  

A relevância do tema encontra-se na abrangência das ações da fisioterapia que se fundamenta 

em outras ciências para oferecer saúde às pessoas e em especial à mulher grávida, que sofre 

várias alterações em seu organismo. 

Os procedimentos metodológicos utilizados consistiram em uma pesquisa bibliográfica para 

alcançar o objetivo proposto e responder ao questionamento levantado, cuja busca dos artigos 

foi realizada nas bases de dados do Scielo e Bireme, e ocorreu mediante os seguintes 

descritores: Fisioterapia uroginecológica; gestação e técnicas fisioterápicas para gestantes. 

 

Fundamentação teórica 

 

Um momento sublime na vida de qualquer mulher é a gravidez, momento este que 

proporciona diversas modificações  e  alterações  no  organismo materno,  gerando  diversas  

adaptações  fisiológicas,  que  geralmente  são atribuídas  a  mudanças  hormonais,  aumento  

do  útero  e  de  tecidos, mudanças essas necessárias para a adaptação e crescimento do 

embrião e depois do feto durante o período gravídico (CANESIN, 2010). 

Durante a gestação ocorrem algumas alterações metabólicas produzidas por três fatores: o 

primeiro é o sistema enzimático e hormonal, que causa efeito direto sobre os órgãos 

reprodutores, condicionando ao mesmo tempo reações colaterais como a retenção hídrica; o 

segundo fator é o volume e circulação no útero, que são expressivamente aumentados, 

causando alterações estáticas na mulher, nos fenômenos circulatórios sistêmicos e na 

respiração; e o terceiro e último fator, consiste no aumento das exigências de oxigênio e 

elementos nutritivos, que provoca diversos distúrbios no metabolismo materno. Essas 

mudanças são tão significativas, que requerem importante conhecimento das adaptações 

fisiológicas do organismo materno, para diferenciar e diagnosticar situações normais das 

patológicas (SOUZA et al., 2010). 

Durante a gestação observa-se que o aparecimento de algias posturais, também chamadas de 

dores nas costas e principalmente as lombalgias, é muito comum. Essas dores aumentam 

principalmente se a mulher apresentava esta queixa antes de engravidar. Além disso, esse 

sintoma pode perdurar no período puerperal e continuar interferindo com sua rotina diária e, 

conseqüentemente, em sua qualidade de vida.  

O seguimento de mulheres durante anos após o parto concluiu que a dor pré-gestacional nas 

costas referida por 18% das mulheres, e a dor durante o período gestacional, em 71% das 

gestantes, foram reduzidas para 16% durante o período de observação. Destaca-se o tempo 

lento de redução deste sintoma nas mulheres que apresentavam queixa pré-gestacional e 

grande intensidade de dor durante a gestação. 

A limitação funcional para as atividades da vida diária e prática também pode ser prejudicada 

durante a gestação e após o parto. Após três anos, 20% das mulheres que apresentaram algias 

lombar e pélvicas posteriores associadas ainda persistiam com esta queixa. 

Embora a prática da fisioterapia aplicada a mulheres seja tão antiga quanto à própria 

fisioterapia, a aplicação de técnicas fisioterápicas nos domínios da ginecologia e obstetrícia é 
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relativamente recente. A idéia do fisioterapeuta tendo algo a oferecer à gestante é mais 

firmemente estabelecida em países como Inglaterra, África do Sul Austrália e Canadá. 

(Stepherson,2004)  

Hall (2001), afirma ser o fisioterapeuta, o profissional mais apropriado para lidar com as 

múltiplas alterações musculoesqueléticas que ocorrem em resposta à gravidez. Muitas dessas 

alterações podem tornar a mulher grávida mais vulnerável à dor e às lesões. 

O trabalho da fisioterapia obstétrica, fazendo parte da equipe multidisciplinar, tem a intenção 

de melhorar a qualidade de vida da grávida tanto no pré como no pós-parto imediato e/ou 

tardio. A boa qualidade de vida, eficiência, freqüência e extensão da assistência pré-natal 

revelam o grau de desenvolvimento de uma nação. Estes são indispensáveis porque a gestação 

é um dos estudos chamados fisiológicos em que mais ocorrem anomalias. 

Baracho (2002) também afirma que as caminhadas são benéficas, desde que realizadas 

corretamente, em terrenos planos. Devem-se praticá-las com movimentos harmônicos, 

mantendo os músculos do abdome levemente contraídos, posicionando os ombros para trás e 

a cabeça erguida em posição neutra. Também é imprescindível o uso de tênis adequado 

exigindo o máximo de conforto. Indispensável o uso de filtro solar, devendo ser prescrito pelo 

médico que a acompanha, além de viseiras, chapéus ou bonés que impedirão o agravamento 

de manchas (cloasma) que surgem durante a gravidez.  

Inclui-se nos cuidados para uma caminhada saudável, o aporte de uma garrafinha de água 

durante o percurso garantindo a hidratação do corpo. No início, as caminhadas poderão ser 

feitas três vezes por semana, com duração aproximada de 30 a 45 minutos com passos ligeiros 

e cautelosos. Após um mês de prática, poderão passar para um período de até 60 minutos. 

Constitui-se de uma atividade física segura e relativamente livre de lesões e além de ser 

importante, previne contra o excesso de peso corporal e melhora a sensação de bem-estar 

físico e emocional. 

Polden (2000) já sugere a natação como possivelmente o exercício perfeito para a gravidez. 

Mesmo as que não sabem nadar, podem se beneficiar de um programa de exercícios e 

relaxamento em uma piscina. A flutuação na água ajuda no aumento do corpo do peso da 

mulher, capacitando-a a continuar a excelente atividade harmonizante e fortalecida. Aumenta 

ainda sua adaptação física e tolerância, bem como promove seu bem-estar. A nadadora regular 

deve ser encorajada a continuar com sua rotina normal, adaptando suas braçadas e as 

distâncias nadadas à sua gravidez em avanço. Como com todos os outros esportes, ela deve 

prestar atenção ao que “seu corpo diz” e diminuir o necessário. Recomenda-se que três 

sessões de 20 minutos por semana são preferíveis a uma sessão de 1 hora de duração. As 

mulheres devem se aquecer antes de nadar e resfriar-se depois. Uma sessão de relaxamento 

junto à flutuação na água pode ser mais terapêutica, particularmente, no último trimestre. Para 

as que não sabem nadar, um programa de exercícios adequados pode ser sugerido, o que 

incluiria atividades para pernas, braços e tronco, tão bem como “andar dentro da água” e 

relaxamento.  

De acordo com Bispo Júnior (2010), nas gestantes ocorrem importantes repercussões na 

postura corporal, na marcha e no retorno venoso, dores lombares e desconforto respiratório. 

Por causa dessas alterações no corpo da mulher grávida, o fisioterapeuta pode atuar em 

grupos de gestantes, com o objetivo de orientar sobre posturas corporais, exercícios de 

alongamento, relaxamento e auxílio ao retorno venoso, orientações sobre exercícios 

respiratórios, além de incentivo ao aleitamento materno e orientações dos cuidados com a 

criança. 

Castro et al. (2012) ressaltam que a mulher sofre diversas alterações fisiológicas em seu 

organismo durante o período de gestação, tais como: alteração no sistema hormonal, 

musculoesquelético, cardiovascular, respiratório, tegumentar, urinário, gastrointestinal e 
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psicológica. Com isso, é necessário que haja cuidados especiais durante esse período para não 

colocar em risco a vida da mãe e do filho. 

Sobreira (2010) explica que durante a gestação, a mulher pode sofrer uma sobrecarga no 

assoalho pélvico e desencadear alteração anatômica e/ou alterar a sua função de sustentação 

dos órgãos pélvicos e de controle miccional. Os partos naturais também podem aumentar o 

risco de incontinência urinária - IU, pois podem surgir lesões de fibras musculares e nervosas 

no assoalho pélvico. A IU gestacional e IU pós-parto podem surgir devido a neuropatia 

resultante do estiramento e pressão sobre o nervo pudendo. 

De acordo com Lima (2010), muitas mulheres podem ser afetadas pela incontinência urinária 

durante o período de gestação e puerperal, devido o trato urinário sofrer modificações. 

Primeiramente, ocorre o crescimento do útero grávido, com isso, há um aumento de 

sobrecarga no assoalho pélvico, alterações biomecânicas e hormônios que diminuem o tônus e 

a força muscular. No período puerperal, podem ocorrer danos causados pelo parto vaginal ao 

assoalho pélvico, caracterizado pela denervação do mesmo e secção da musculatura estriada-

esquelética. 

Conforme Castro et al. (2012), as gestantes podem sofrer incontinência urinária –IU, tanto no 

período gravídico quanto no puerperal, uma vez que nessa fase o organismo da mulher sofre 

modificações que as deixam mais susceptíveis à incontinência urinária. Dessa forma, os 

autores afirmam que a Fisioterapia pode ser a primeira escolha para o tratamento da 

incontinência urinária, visto que requer recursos mais simples e apresenta resposta bastante 

positiva. 

Moreno (2009) alerta que como o aparecimento de infecção urinária é comum em gestantes, 

os fisioterapeutas devem estar atentos quanto aos seus sintomas característicos, tais como 

ardor durante a micção e mudanças na coloração e odor da urina. Muitas vezes as gestantes 

podem atribuir complicações gestacionais a programas de exercícios prescritos pelo 

fisioterapeuta, quando, na verdade, foram desencadeados por outros fatores, como infecção 

urinária. 

Figueiredo (2008) explica que a incontinência urinária é descrita pela Sociedade Internacional 

de Continência como um sintoma da observação urodinâmica e pode ser classificada em 

incontinência urinária de esforço - IUE, urge-incontinência ou incontinência urinária mista. 

Dados referentes à população brasileira apontam a prevalência de mulheres grávidas e não 

grávidas com incontinência urinária de aproximadamente 30 a 43%. Esses sinais e sintomas 

mais comumente identificados entre essas mulheres com são: urgência, polaciúria, noctúria, 

enurese noturna, urge-incontinência e perda aos esforços. Esses sintomas são usados para 

nortear o diagnóstico e a intervenção terapêutica nessa população. 

Durante a gestação a musculatura do assoalho pélvico (MAP)  sofre extrema  tensão,  

sustentando  o  peso  extra  durante  as  36  semanas gestacionais,  além  de  serem  fortemente  

distendidas  especialmente  pela cabeça fetal durante o parto. É durante o período expulsivo 

do trabalho de parto que os músculos passam pela maior  agressão  de  sua  existência 

(SILVA, 2011) 

Novamente sob a ótica de Lima (2010), as ações de fisioterapia por meio dos exercícios para 

o assoalho pélvico, também conhecido como exercícios de Kegel, podem minimizar ou parar 

totalmente as perdas urinárias. Nos exercícios as mulheres aprendem a contrair ou pré-contrair 

o assoalho pélvico antes e durante a realização de algum esforço físico, que gere o aumento na 

pressão abdominal. O fortalecimento muscular promove o aumento do volume muscular e 

com isso melhora o apoio estrutural do assoalho pélvico, e o treinamento muscular 

abdominal, indiretamente, fortalece o assoalho pélvico. Os resultados obtidos com os 

exercícios para o assoalho pélvico em pacientes resultam no aumento na resistência e força 

muscular, porém, esses exercícios são mais efetivos quando a paciente é acompanhada por um 

fisioterapeuta. 
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Em gestantes, conforme Almeida (2012), os exercícios de Kegel consistem basicamente, na 

contração e relaxamento dos músculos do assoalho pélvico no mínimo três vezes ao dia, 

alternando as posições, sentada, em pé e deitada durante a sua realização. Os resultados desses 

exercícios são observados a partir do terceiro mês após a sua execução. O autor recomenda o 

auxilio de um médico ou enfermeiro para a paciente que estiver iniciando esse tipo de 

tratamento, no sentido de receber auxílio para identificar os músculos e ensinar a técnica 

correta. 

Para D’ancona (2001), a maior dificuldade encontrada na realização de exercícios para a 

musculatura do assoalho pélvico – MAP é saber qual músculo contrair e de que forma. 

Tecnicamente esta percepção recebe o nome de propriocepção. A MAP possui três ações: 

controle da uretra para o fluxo urinário, controle de esfíncter anal e constrição da vagina. 

Baracho (2007) cita um dos exercícios para o Assoalho Pélvico - AP elaborado por Kegel, 

utilizado para propriocepção. A paciente encontra-se de pé (posição ortostática) ou sentada 

(em sedestação) e imagina que está urinando, e procura segurar abruptamente o jato de urina 

para não deixar escapar. O exercício deve ser realizado em três séries de 10 repetições, com 

intervalo de 60 segundos entre as séries. Outro exercício para a MAP é conhecido por Ponte. 

A paciente em decúbito dorsal flexiona os joelhos e eleva o quadril, ficando apoiada apenas 

sobre os ombros e os pés. A contração dos glúteos é realizada contando até três segundos e 

relaxar a musculatura. O exercício é repetindo em três séries de 10 vezes. Para mulheres que 

usam os músculos acessórios, como os adutores, é preciso fazer uso de almofada, ou 

travesseiro, ou até mesmo uma bola pequena e flexível, para isolar a musculatura e dar a 

noção exata da real musculatura a ser utilizada. 

Korelo et al. (2011) citam a cinesioterapia, que consiste em uma técnica fisioterápica, com ou 

sem o uso de recursos auxiliares com o objetivo de controlar a musculatura do assoalho 

pélvico e promover a contração e o relaxamento de forma voluntária. Os autores citam 

também outro recurso utilizado por mulheres grávidas. São os dilatadores vaginais, que 

consiste em uma técnica de dilatação gradual do assoalho pélvico nos últimos meses de 

gestação. Como exemplo temos o epi-no, Dilatador de silicone ou de material emborrachado 

lubrificado que é inserido no canal vaginal por meio de uma sonda. Esta sonda será insuflada 

gradativamente com o objetivo de aumentar a elasticidade do períneo e evitar lacerações. 

Baracho (2003) explica que os exercícios inibem reflexamente o detrusor e abortam as 

contrações involuntárias. Quando a paciente apresenta dificuldade em isolar a contração do 

assoalho pélvico, pode-se instituir o biofeedback, que por meio de estímulos visuais, auditivos 

e táteis conscientizará o mesmo da contração. 

Nas gestantes, conforme Batista et al, (2011), o biofeedback pode ser utilizado em gestantes 

com mais de18 semanas, pois melhora a atividade muscular do assoalho pélvico. Estudo 

realizado em 19 gestantes, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina em Ribeirão 

Preto em São Paulo, mostrou que três sessões de exercícios com biofeedback promoveram 

melhora na atividade eletromiográfica, sugerindo melhora na função muscular. Contudo os 

autores ressaltam que talvez os mesmos resultados pudessem ser obtidos utilizando a 

apalpação vaginal, como forma de incentivo à contração. 

Para Moreno (2009) Apesar da literatura não apontar contra-indicação absoluta para 

realização do toque endovaginal, para uso do perineômetro e do biofeedback para avaliação 

funcional do assoalho pélvico durante a gestação é preferível não utilizar na prática clínica. 

Além disso,  não é recomendado seu emprego para tratamento ou prevenção de incontinência 

urinária durante esse período, por causa do risco de infecção urinária pela manipulação do 

canal vaginal. 

Moreno(2009) Ressalta que a aplicação de eletroestimulação é contra-indicada, dado seu 

efeito desconhecido ao desenvolvimento fetal. Recomenda que durante a o período 

gestacional, seja empregada a cinesioterapia do assoalho pélvico. 
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Lima (2010) cita que em mulheres que apresentam incontinência urinária durante o período 

pós-parto podem se beneficiar com os exercícios fisioterapêuticos. Estes são recomendados 

por apresentar resultados positivos. Com base em alguns estudos randomizados, os efeitos dos 

exercícios para o assoalho pélvico se mostraram eficientes na prevenção e tratamento da 

incontinência urinária, e a prática de exercícios para o assoalho pélvico diminuem a 

probabilidade de incontinência urinária no pós-parto. 

Conforme Koreloet al. (2011), o tratamento fisioterapêutico aborda técnicas manipulativas e 

exercícios para o assoalho pélvico, e observa que apesar de ser indicado como intervenção 

primária, ainda é pouco explorado em estudos clínicos. Logo, é necessário estudar mais sobre 

os recursos e técnicas empregados por fisioterapeutas para esclarecimentos de quais técnicas 

devem ser utilizadas na terapêutica, bem como seus mecanismos de atuação e quando indicá-

las. 

A fisioterapia, por meio da cinesioterapia, também traz muitos benefícios às gestantes por 

meio da proposta de adaptações osteoarticulares da mãe. É uma técnica que deveria ser 

incluída em programas de assistência multidisciplinar por serem práticas, de baixo custo e 

proporcionarem significativa melhoria na qualidade de vida nesse período da mulher (CONTI 

et al., 2003) 

Moreno(2009) descreve a abordagem inovadora do método Pilates em gestantes, como forma 

de prevenção das disfunções no assoalho pélvico e na coluna, as quais podem se instalar em 

decorrência das alterações  nessas estruturas ósseas e musculares ocasionadas pela gestação. 

Uma vez que a técnica de exercícios desenvolvida por Pilates ativa de forma diferenciada  a 

musculatura respiratória e a do assoalho pélvico, questiona-se se esses exercícios podem 

representar mais uma opção para o fortalecimento destas últimas estruturas. 

As grávidas que apresentam restrições relativas como anemia, doenças tireoidianas, diabetes 

mellitos descompensado, obesidade mórbida e sedentarismo, ao serem liberadas  para  a  

atividade física devem  ser  muito  bem  monitoradas  (LIMA; OLIVEIRA, 2005). 

Os exercícios fisioterapêuticos para fortalecer o assoalho pélvico e a eletroestimulação têm 

apresentado resultados positivos em até 85% dos casos. Esses exercícios têm como objetivo 

principal o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, uma vez que, a melhora da força 

e da função desta musculatura favorece uma contração consciente e efetiva nos momentos de 

aumento da pressão intra-abdominal, evitando assim, a incontinência urinária. Contribuem 

também na melhora do tônus e das transmissões de pressões da uretra, reforçando o 

mecanismo de continência urinária (RETT, 2007). 

Quanto ao uso da eletroestimulação em gestantes foi observado conflito de ideias entre dois 

autores. Segundo Roeder (2012), a eletroestimulação pode ser realizada em gestantes a partir 

do 5º mês, uma vez que esse método contribui para o fortalecimento da musculatura pélvica, 

evitando a incontinência urinária e até a episiotomia, que consiste em uma incisão na região 

do períneo. 

Por outro lado, Moreno (2004)afirma que a eletroestimulação é contra-indicada em pacientes 

grávidas ou com suspeita de gravidez, pois o ganho da força muscular somente ocorre pela 

combinação do recrutamento de grande número de unidades motoras, frequências pequenas 

de exercícios e contrações progressivamente mais fortes.  

Segundo De Conti (2003), exercícios para mulheres em períodos de gestação podem 

assegurar o controle sobre seu corpo e sua gestação, e resultar em equilíbrio físico e psíquico, 

com consequente sensação de bem-estar. Os benefícios são atribuídos à diminuição dos 

sintomas de desconfortos da gravidez, controle da ansiedade e depressão, menor tempo de 

evolução do trabalho de parto e menor índice de indicação de parto cesárea. Os exercícios de 

cinesioterapia ajudam na manutenção da postura da coluna vertebral, promovem adaptações 

biomecânicas mais eficientes, atuando na prevenção ou controle do estresse e das dores 

referidas nos segmentos lombar e pélvico. 
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A presença do fisioterapeuta no acompanhamento do trabalho de parto não é uma prática 

estabelecida na nossa sociedade e nem incluída no sistema de saúde. Porém, este profissional 

tem a importante função de orientar e conscientizar a mulher para que ela desenvolva toda a 

sua potencialidade, que será exigida neste momento, tornando-a segura e confiante 

(Bavaresco et al., 2011, p. 3263). 

Conforme Almeida et al. (2005), o fisioterapeuta pode estimular e auxiliar as gestantes com 

posturas para o trabalho de parto, para que haja maior relaxamento, principalmente da 

musculatura dorsal, do assoalho pélvico e do canal vaginal. Bavaresco et al. (2011) explicam 

que a bola suíça é um método que pode ser usado como recurso pelo fisioterapeuta durante o 

estágio inicial do trabalho de parto. Esta técnica tem a finalidade de melhorar a percepção da 

tensão e do relaxamento do assoalho pélvico da gestante por meio da realização de 

movimentos associados à respiração, que promovem o relaxamento geral da grávida. Este 

recurso com o uso da bola suíça é importante e de acordo com os autores, precisa ser 

incentivado, por tratar-se de mais uma opção para a promoção de conforto para a parturiente 

durante o trabalho de parto. 

Sob a ótica de Canesin e Amaral (2010), durante o trabalho de parto, como medida não 

farmacológica, utiliza-se a eletroestimulação nervosa transcutânea - TENS, comprovadamente 

segura de baixo custo, não-invasiva e facilmente aplicável. Outra técnica de analgesia é a 

massagem local, que diminui a dor, o estresse emocional e aumenta o efeito do relaxamento 

com o toque. 

A fisioterapia tem por objetivo diminuir o uso de medicamentos e estreitar o tempo de 

trabalho de parto. É um método muito importante na preparação do assoalho pélvico durante a 

gravidez e da sua reeducação no pós-parto, e tem como ação, no atendimento à gestante, a 

preparação para um parto tranquilo e prevenção de complicações. 

A respiração é normalmente involuntária; ela prossegue, em taxas e profundas diversas, 

dependendo do que estejamos fazendo, desde a hora do nascimento até o momento da morte. 

Entretanto, ela pode ser também uma atividade voluntária controlada e manipulada de modo 

consciente. Chama a atenção para os muitos ajustes fisiológicos que ocorrem nos sistemas 

cardiovascular e respiratório durante a gravidez (Polden e Mantle, 2000). 

Canesin e Amaral (2010) citam os benefícios da fisioterapia no período de gestação; São eles: 

diminuição dos sintomas de desconfortos da gravidez, controle da ansiedade e depressão, 

menor tempo de evolução do trabalho de parto e menor índice de indicação de parto cesárea. 

O fisioterapeuta orienta a gestante no período pré-natal e pós-parto na tentativa de corrigir 

posturas antálgicas, aliviar tensões, direcionar o posicionamento durante o parto, incentivar o 

relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e oferecer maior conforto à parturiente. 

 

Métodos 

Trata-se de revisão de literatura. Foi embasada por meio de pesquisa bibliográfica, que 

conforme Fachim (2001), consiste em um conjunto de conhecimentos que conduz o leitor ao 

tema e a reprodução e utilização dessas informações coletadas. A busca dos artigos foi 

realizada nas bases de dados eletrônicos como o Scientific Electronic Library Online – Scielo 

e Biblioteca Virtual em Saúde - Bireme. A busca dos artigos ocorreu mediante os seguintes 

descritores: Fisioterapia uroginecológica; gestação e técnicas fisioterápicas para gestantes. 

Foram previamente selecionados 24 artigos na língua portuguesa publicados no período de 

2002 a 2012 e utilizou-se 19 para a construção do referencial teórico, cujo conteúdo, atendia 

os critérios de inclusão determinados para alcançar o objetivo estabelecido. 

Resultados e Discussão 
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Os dados observados nesse estudo indicam que a fisioterapia uroginecológica é uma técnica 

muito importante para as gestantes (BISPO JÚNIOR, 2010). O fisioterapeuta pode atuar em 

grupos de gestantes com o objetivo de orientar sobre posturas corporais, exercícios de 

alongamento, relaxamento, auxílio ao retorno venoso, orientações sobre exercícios 

respiratórios e para os músculos do assoalho pélvico. 

Durante o período gestacional a mulher sofre diversas alterações, e de acordo com Castro et al 

(2012), ocorrem alterações no sistema hormonal, musculoesquelético, cardiovascular, 

respiratório, tegumentar, urinário, gastrointestinal e psicológica. 

A estabilidade da  gestante,  comprometida  pelo  aumento  de  carga  sobre músculos  e  

ligamentos  da  coluna  vertebral,  pode  provocar  indisposições e  desconfortos  

musculoesqueléticos, com prejuízo da sensação de bem-estar físico. 

Moreno(2009), cerca de 80% das mulheres apresentam dilatação de ureteres e pelves renais, 

consequência da ação da progesterona sobre a musculatura lisa. Essa dilatação é mais 

proeminente à direita, acreditando-se estar relacionada à dextrorrotação do útero gravídico 

causando um efeito obstrutivo mecânico na bexiga e no ureter direito que desencadeiam 

alterações no trato urinário devido a sobrecarga no assoalho pélvico, e segundo Sobreira 

(2010), pode desencadear alteração anatômica e/ou alterar a sua função de sustentação dos 

órgãos pélvicos e de controle miccional.  

A incontinência urinária é um dos problemas que pode afetar a gestante, Lima (2010) explica 

que com o crescimento do útero grávido, há um aumento de sobrecarga no assoalho pélvico, 

alterações biomecânicas e hormônios que diminuem o tônus e a força muscular. 

As ações de fisioterapia podem amenizar esse problema, pois conforme Rett (2007), os 

exercícios têm como objetivo principal o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, e 

a melhora da força e da função desta musculatura, favorecendo a contração consciente e 

efetiva nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal, evitando assim, a 

incontinência urinária.  

De Conti (2003) ressalta que exercícios para mulheres em períodos de gestação podem 

assegurar o controle sobre seu corpo e sua gestação, e resultar em equilíbrio físico e psíquico, 

com consequente sensação de bem-estar. 

Moreno(2009) através de estudos investigativos de um programa de cinesioterapia para o 

assoalho pélvico, realizado num período gestacional para prevenção e/ou tratamento de 

incontinência urinária na gravidez e no pós-parto mostraram eficácia na prevenção ou redução 

dos sintomas nas mulheres submetidas a ele, em comparação às mulheres submetidas à 

cuidados pré-natais usuais. Esses cuidados indicam a eficácia de tal intervenção a necessidade 

de implementação para todas as gestantes, de um programa de cinesioterapia para o assoalho 

pélvico, mesmo na ausência de sintomas como parte de uma ação preventiva. 

Segundo Polden (2000), o modo com que as mulheres se deslocaram e as posições que 

adotaram durante a primeira etapa do parto e depois, para o nascimento de seus bebês, foram 

história e antropologicamente registrados. Muitas autoridades chamaram a atenção para as 

posições que as mulheres acharam confortáveis e que pareciam facilitar o andamento do 

parto. Existe agora uma ampla gama de pesquisas sobre as vantagens ou, de outra forma, do 

que pode ser obtido, como movimentação no parto, na ajuda dada por freqüentes mudanças de 

posição e a adoção de posturas de inclinação para frente. Embora não haja consenso de 

opinião, um fato surge repetidamente: o conforto da mãe e o seu sentimento de liberdade e 

bem-estar é o mais importante. Todas as autoridades recomendam o estímulo às mulheres que 

acham que a deambulação e o uso de posições diferentes lhes permitam enfrentar melhor o 

parto. O fisioterapeuta também irá acompanhar a gestante na fase em que se prepara para ”dar 

à luz", orientando quanto ao mecanismo de solucionar o ciclo de “me-do-tensão-dor” (Polden 

e Mantle,2000) 
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Polden e Mantle,(2000) dizem que a dor nas costas incomoda bastante à parturiente, 

sobretudo na primeira fase do parto, ou quando o feto está na posição occipto-posterior. Ela se 

localiza na região lombo-sacra e aumenta à medida que o parto se realiza. Às vezes, a dor do 

parto pode ser sentida nas coxas, propiciando câimbra na panturrilha. A massagem suave 

deverá trazer alívio, assim como no períneo, que pode ser feita na segunda fase do parto para 

estimular o estiramento da pele e músculo, evitando assim rasgaduras e episiotomia (Polden e 

Mantle,2000) 

Os exercícios aplicados (cinesioterapia - terapia por movimento - recurso amplamente 

difundido entre fisioterapeutas) ajudam na manutenção da postura da coluna vertebral, 

promovem adaptações biomecânicas mais eficientes e atuam na prevenção ou controle do 

estresse e das dores referidas nos segmentos lombar e pélvico. 

As mulheres grávidas que não possuem contra-indicações devem ser incentivadas a realizar 

exercícios aeróbicos, de resistência muscular e alongamento. As atividades escolhidas não 

devem apresentar risco de perda de equilíbrio e traumas. Esportes de contato, com alto risco 

de colisão não são indicados (Davies et al., 2003; Lima; Oliveira, 2005). 

A gestante deve ser encaminhada ao fisioterapeuta e passar por uma avaliação completa antes 

do início das sessões. No exame postural, o fisioterapeuta poderá observar a  gestante  em  

várias  posturas  durante  a  realização  de  alguns movimentos  e  também  ao  caminhar,  

detectando  assim  as  principais  dificuldades da gestante para então elaborar uma conduta 

fisioterápica (Anjos; Passos; Dantas, 2003). 

É importante observar que a atividade física na gestação não afeta significantemente o peso 

fetal, mas mostra uma tendência a um menor peso em fetos de gestantes a termo e que se 

mantiveram ativas durante todo o terceiro trimestre da gravidez (Shima, 1990; Dertkigil et al., 

2005). 

Moreno(2009) cita um ensaio clínico randomizado que investigou o efeito de exercícios de 

fortalecimento do assoalho pélvico realizados durante a gravidez sobre o mecanismo do parto 

vaginal mostrou menor  duração  na fase expulsiva do trabalho de parto. Moreno cita ainda 

que o fisioterapeuta pode por meio da massagem perineal, intervir e aumentar o alongamento 

das fibras musculares perineais da gestante, como forma de prepara-la para o parto. 

Baracho(2007)As consequências do parto em relação às funções sexual e uroginecológica 

estão entre as fantasias e medos que permeiam as gestantes durante todo o período  da 

gravidez. Os prolapsos dos órgãos pélvicos, a incontinência urinária e a dispaurenia, por 

exemplo, são preocupações comuns em mulheres que experimentam parto por via vaginal. 

Moreno(2009) Durante a gestação, o fisioterapeuta  pode por meio da massagem perineal, 

intervir e aumentar o alongamento das fibras musculares perineais da gestante, como forma de 

prepará-la  para o parto. A massagem perineal mostra efeitos benéficos na elasticidade do 

músculo, prevenindo traumatismos e relatos de dor perineal. É função do fisioterapeuta 

orientá-la e conscientizá-la para que desenvolva toda potencialidade de sua musculatura 

pélvica e abdominal, cujo controle e coordenação serão solicitados no momento do parto 

(Coelho et al., 2001). 

O relaxamento da musculatura do assoalho pélvico e a contração devem estar em sincronia 

com a evolução das fases do parto (Polden e Mantle, 2000). 

Baracho(2007) O papel da fisioterapia durante o trabalho de parto, no entanto , vai além  das 

orientações oferecidas no pré-natal. O acompanhamento da paciente durante todo o processo 

na maternidade deve ser feito na tentativa de corrigir posturas antálgicas, aliviar tensões, 

direcionar o posicionamento durante o parto, incentivar o relaxamento dos músculos do 

assoalho pélvico e oferecer maior conforto à parturiente. 

 

Considerações Finais 
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A Fisioterapia em uroginecologia e obstetrícia é um tratamento de uso terapêutico preventivo. 

Os exercícios são de embasamento terapêutico e não há prática de exercícios aleatoriamente 

sem devida avaliação e orientação. A gestante é um ser complexo que sofre várias alterações 

durante o período gestacional, dentre elas a sobrecarga no assoalho pélvico que pode 

desencadear alteração na função de sustentação dos órgãos pélvicos e de controle miccional, 

com isso, a fisioterapia uroginecológica é a primeira indicação de tratamento. 

A fisioterapia aplicada ao fortalecimento perineal para a gestante oferece técnicas como 

exercícios de Kegel, biofeedback na intenção de ensinar a musculatura perineal a tarefa de 

contrair e relaxar para posteriormente fortalecer e assim evitar complicações uroginecológica 

decorrentes da gestação. O fortalecimento muscular promove o aumento do volume muscular, 

melhorando o apoio estrutural do assoalho pélvico, aumentando a resistência e força 

muscular. A fisioterapia uroginecológica é importante para a gestante, pois minimizam casos 

de incontinência urinária causada pelo aumento na pressão abdominal. 

Durante a gestação, o fisioterapeuta pode por meio da massagem perineal, intervir e aumentar 

o alongamento das fibras musculares perineais da gestante, como forma de prepará-la para o 

parto. A fisioterapia é indicada durante todo o trabalho de parto com o objetivo de corrigir 

posturas antálgicas, aliviar tensões, direcionar o posicionamento durante o parto, incentivar o 

relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e oferecer maior conforto à parturiente. Sendo 

assim, a fisioterapia em uroginecologia e obstetrícia é área de grande importância na vida da 

mulher grávida desde o primeiro mês até o trabalho de parto, corrigindo alterações 

musculoesqueléticas, fortalecendo períneo, aliviando a tensão e a dor na hora do trabalho de 

parto além de evitar que a mulher tenha complicações no pós- parto. 

A gestante deve receber orientações quanto a respiração que beneficie tanto a própria 

oxigenação, quanto a do concepto. Valendo ressaltar também a importância da fisioterapia em 

grupos de gestantes , que garante  trabalho seguro além de orientações desde a postura até o 

aleitamento materno. 
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