Cinesioterapia aplicada a lombalgia gestacional
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Resumo
Introdução: Durante o período gestacional, o corpo passa por intensas mudanças
fisiológicas e alterações posturais onde surgem o quadro álgico e incapacidades que
comprometem a qualidade de vida e as atividades diárias. Objetivo: descrever através
de revisão de literatura científica as principais técnicas em cinesioterapia aplicadas ao
tratamento da lombalgia em gestantes. Métodos: foram selecionados 65 artigos, dos
quais foram excluídos 22 que não continham informações relevantes para o tema. As
seguintes fontes de pesquisa fizeram parte do estudo: SciElo, Revista Fisioterapia em
Movimento e Dissertações publicadas entre o anos de 2010 e 2015. Resultados: dentre
as técnicas descritas nos trabalhos encontrados a hidrocinesioterapia demonstrou ser o
método mais frequente e eficaz no tratamento da lombalgia em gestantes. Discussão: as
técnicas demonstraram eficácia, sendo a hidrocinesiotarepia mais eficiente, mesmo se
comparada à cinesioterapia em solo. Conclusão: as diversas técnicas de intervenção
fisioterapêutica para o alívio da dor lombar gestacional.
Palavras-chave: Lombalgia gestacional, Cinesioterapia, Tratamento fisioterapêutico.
Resume
Introduction: During pregnancy, the body goes through intense physiological changes,
postural changes and with it come the painful picture and disabilities which affect the
quality of life and activities of daily living. Objective: To describe through scientific
literature review key techniques in kinesitherapy applied to the treatment of back pain
in pregnant women. Methods: We selected 65 articles, of which 22 were excluded

articles that did not contain information relevant to the theme. The following research
sources were part of the study: SciElo, Magazine Physiotherapy Moving and
Dissertations published between 2010 and 2015. Results: Among the techniques
described in the work found the hydrotherapy shown to be the most common and
effective methods in the treatment of low back pain in pregnant women. Discussion: the
techniques demonstrated efficacy, with the hidrocinesiotarepia more efficient, even
compared to kinesiotherapy on the ground. Conclusion: The various physical
therapeutic intervention techniques for the relief of lower back pain pregnancy.
Introdução
Durante a gestação, o corpo passa por intensas mudanças hemodinâmicas,
biomecânicas

e hormonais (1,2,3,4,5,6,7). Ocorre

relaxamento das articulações

pélvicas, principalmente devido ao aumento do hormônio relaxina(3).
O aumento constante de peso causa uma sensação de sobrecarga, fadiga e
desconfortos (1, 8, 9,6), levando a uma inatividade durante as atividades de vida diária e
profissional(11,13,14,15). “Dor lombar é qualquer dor persistente na região inferior da
coluna vertebral”(12). A lombalgia é o sintoma mais comum tratado por
Fisioterapeutas(17). Estudos comprovam que as mulheres possuem maior risco e maior
severidade para diversas condições clínicas de dor(18). Apontam ainda uma alta
prevalência de dor lombar entre as gestantes (10,19,20,16).
Ao longo da gestação a lombalgia tem sido uma das principais queixas
relatadas(2). A lombalgia pode alterar as informações sensoriais para o controle
postural, originadas da musculatura paravertebral (21). Torácio e Korelo(18),
descreveram que 90,9% das grávidas apresentavam dor lombar. Gomes et al(2)
observaram que diante da alta prevalência de lombalgia nas gestantes analisadas
(95,23%) é fundamental que medidas

educativas, preventivas e principalmente

reabilitadoras sejam tomadas, para a melhora da qualidade de vida das gestantes.
Madeira et al(17), relata prevalência de lombalgia em 73% das 269 grávidas
participantes do estudo, sendo maior freqüência a dor lombar de intensidade moderada,
"em pontada", com média de sete, segundo a EVA de dor.
Segundo Madeira et al (17), os serviços de saúde que trabalham com a mulher
gestante precisam considerar a lombalgia um sintoma que merece uma avaliação

adequada e que esse sintoma necessita de tratamento específico, dados os impactos
negativos que causam às grávidas nesse período especial.
Diante disto, o presente trabalho teve o objetivo de descrever através de revisão
de literatura científica as principais técnicas em cinesioterapia aplicadas nas lombalgias
em gestantes.
Materiais e métodos
Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram pesquisados os principais
métodos utilizados no tratamento fisioterapêutico das lombalgias gestacionais. Foram
encontrados 65 artigos científicos relacionados à incidência de lombalgia gestacional,
tratamentos fisioterapêuticos, qualidade de vida e incapacidades relacionadas a este
período. Foram selecionados 43 artigos, publicados no período de 2010 a 2015,
incluídos no trabalho. As seguintes fontes de pesquisa fizeram parte do presente artigo:
SciElo, Revista Fisioterapia em Movimento, dissertações e Trabalhos de conclusão de
curso em português, inglês e espanhol. As palavras-chaves "lombalgia", em combinação
com as palavras "gestante" e "tratamento" foram utilizadas como estratégia de busca.
Foram exclusos trabalhos acadêmicos anteriores à 2010, tratamentos farmacológicos,
cirúrgicos e trabalhos inconsistentes, conforme a tabela abaixo.

Resultados
Foram pesquisados 43 artigos, dos quais 21 foram selecionados para compor a
tabela, de acordo com a relevância do tema proposto.
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Os estudos descritos revelaram os benefícios do tratamento fisioterapêutico da
lombalgia na gestante pelos métodos de hidrocinesioterapia, Reeducação Postural
Global, Pilates e Isostretching, sendo a hidrocinesioterapia, o método de maior eficácia
se comparado a outros como a cinesioterapia em solo por exemplo (36).

Discussão
Exercícios físicos reduzem as dores lombares em gestantes, fato comprovado em
diversos estudos a respeito (23,24,33,36)
Através do levantamento de dados, foram encontrados os métodos de RPG,
Pilates e Hidroterapia como alternativa eficaz no tratamento da dor lombar em
gestantes, bem como seus benefícios na qualidade de vida(,32,34,35,37).
A Hidroterapia tem sido um método freqüentemente utilizado no tratamento
fisioterapêutico

das

(21,23,25,26,27,36). .

lombalgias

e

desconfortos

musculoesqueléticos

A execução dos movimentos, com o corpo submerso na água, diminui o impacto
sob as articulações e o risco de lesões(20).
Pesquisas apontam uma melhora na qualidade de vida das gestantes submetidas
à hidroterapia(20,24,27) e Atividades de Vida Diária AVD´s(21).
Sebben et al(20) em seu estudo de caso realizado com duas primigestas que
apresentavam dor lombar, observaram alta eficácia da hidrocinesioterapia na redução do
quadro álgico, minimização dos desconfortos músculoesqueléticos ocasionados pela
gestação, após 10 sessões. Concordando com os resultados positivos da hidroterapia,
Fernandes et al(21), relataram melhoras inclusive no aspecto físico das gestantes
pesquisadas.
O método pilates é eficaz para a melhora da dor e incapacidade(10,40).
Guimarães e Cervaens (14), também obtiveram resultados positivos no tratamento da
lombalgia gestacional, reforçando a eficiência do pilates. .
O

Pilates

é

lombálgica(14,30,31,40).

eficiente

no

controle

da

dor

e

incapacidade

em

Guimarães e Cervaens (14), em estudo experimental

quantitativo de caráter descritivo com 18 grávidas com diagnóstico de lombalgia,
observou que o Pilates mostrou-se eficiente no tratamento da lombalgia gestacional.
Corroborando com Dutra et al(31).
Gil et al(41), concluíram que esse tipo de tratamento pode ser vantajoso se
comparado a outros por ser uma técnica não invasiva, em concordância com o estudo de
Aguiar(29), Florindo e Lima(28) e Dalvi et al(6), reforçando a eficácia do método, pois
a Reeducação Postural Global, RPG, contribui para a solução e ajuda de pacientes
portadores de desarmonias posturais, por visar o indivíduo como um todo buscando
equilíbrio e harmonia..
Macedo e Debiagi (42), Concluíram que o método Isostretching mostrou-se
eficiente para diminuir a incapacidade e dor, bem como aumentar a resistência muscular
de abdominais, glúteo máximo e extensores de tronco nas pacientes com lombalgia.
Segundo Madeira(19)63,3% das grávidas que sofrem de lombalgia não
receberam qualquer informação a respeito de sua patologia.
Souza e Brogiolo (39), Ladeira(16) e Toledo(43) acreditam que um programa
de exercícios físicos bem elaborados e adequados para gestantes, pode sim contribuir
para uma gravidez mais saudável e com a diminuição dos sintomas surgidos neste
período, fato que deixa claro a importância do fisioterapeuta no tratamento da lombalgia
e desconfortos próprios da gestação.

Conclusão
Foram encontrados diversos métodos fisioterapêuticos utilizados no tratamento
da lombalgia gestacional, dentre eles: cinesioterapia, hidrocinesioterapia, pilates e RPG.
Todos os autores foram unânimes quanto aos benefícios dos métodos fisioterapêuticos,
principalmente a hidrocinesioterapia, no alívio do quadro álgico, possibilitando melhora
na qualidade de vida da gestante. É de interesse para os profissionais de saúde conhecer
mais profundamente as características das alterações ocorridas durante a gestação, com
a finalidade de propor e realizar novos estudos, onde se possa verificar a efetividade dos
diferentes tratamentos disponíveis que venha auxiliar ou amenizar sua repercussão sobre
o bem-estar da gestante e sua integração com as atividades pessoais, domésticas e de
trabalho (11).
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