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Introdução: A contribuição e orientação do profissional fisioterapeuta é de suma importância 

na melhoria da qualidade de vida das gestantes. Pois, a prática de exercícios físicos de baixa 

intensidade vem sendo muito utilizada além de serem uma medida terapêutica que traz 

benefícios cardiovasculares, contribuindo significativamente na prevenção da evolução de 

doenças após o parto e desenvolve estratégias para favorecer as ações preventivas para 

promoção da saúde¹. Dessa forma, é evidenciado que durante o período gestacional o 

organismo feminino sofre diversas alterações anatômicas e funcionais, por este motivo faz-se 

necessário que a gestante seja orientada a se preparar, fazendo com que a mesma passe por 

um trabalho de parto sem complicações. Por conseguinte, o Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (COFFITO), consiste em uma área de fisioterapia abrangente, que 

inclui conhecimentos em saúde, dos quais estuda vários tipos de distúrbios cinéticos e 

sinérgicos funcionais, dos quais podem acometem o sistema do corpo humano como um todo, 

devido traumas ou condições adquiridas ao longo da vida. Nesse seguimento, constata-se que 

o profissional fisioterapeuta se apresenta em total capacidade de colaborar e possibilitar à 

gestante uma melhor qualidade de vida². Portanto, a integração de acadêmicos de fisioterapia 

no âmbito hospitalar juntamente a comunidade se faz essencial pois, as atenções em saúde 

transformam os conhecimentos acadêmicos em ações práticas, beneficiando ambos os 

envolvidos. Objetivos: Relatar os benefícios e a importância da fisioterapia na atenção de 

gestantes de alto risco, através de práticas de educação em saúde realizadas durante o estágio 

supervisionado na área de fisioterapia obstétrica. Descrição da Experiência: A experiência 

ocorreu no segundo semestre de 2019, durante o período de estágio supervisionado na área de 

Fisioterapia Obstétrica, vivenciado por acadêmicos do oitavo período do curso de fisioterapia. 

As atividades foram desenvolvidas em um ambulatório de referência ao atendimento de 

gestantes de alto risco de um hospital de referência obstétrica do estado do Pará, por um 

período de 15 dias, no qual foi designado aos acadêmicos a elaboração de orientações de 

educação em saúde, que seriam repassadas para as pacientes durante o momento de espera 

para suas consultas diárias, onde a cada semanas utilizava-se um tema principal, sendo eles: 

educação postural, puerpério e vínculo afetivo. As orientações eram compostas de 

explanações sobre a temática, mitos e verdades, debates com as pacientes e demonstrações 

práticas de atividades de vida diária, além disso, após a execução das orientações, com o 

auxílio de um ficha de avaliação construída pelos acadêmicos, eram realizadas avaliações 

especificas com cada paciente, questionando-as sobre desconfortos, história gestacional, 

sintomas urinários e fecais, hábitos de vida e dores especificas, podendo assim recomendar 

atividades e exercício que poderiam ser feitos a fim de atenuar possíveis sintomas. Na 

primeira semana o tema escolhido foi Educação postural, visto que no período de gestação a 

mulher sofre diversas alterações fisiológicas, principalmente devido as ações hormonais, 

ocorrendo uma maior frouxidão ligamentar e mudanças biomecânicas, assim foram 

elaboradas orientações quanto aos posicionamentos do dia a dia, como sentar, deitar, lavar 
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roupa, fazer comida, e também posturas para melhorar o padrão respiratório, sempre buscando 

demonstrar na com imagens e na prática a forma correta de realizar a respiração 

diafragmática. Na semana seguinte passamos a discorrer sobre o tema do puerpério, 

explanando as alterações que o corpo sofre durante esse período, mitos e verdades que são 

taxadas como tabus, atividades que podem ser realizadas ou não, orientações sobre 

amamentação e outras atividades como higienização do bebê e troca de fralda, a prevenção de 

diástase abdominal, pois esse é um estiramento da musculatura que pode levar a uma flacidez 

e perda de força das fibras musculares, além de discutir sobre o tempo ideal para a prática de 

relação sexual e exercício que devem ser realizados nesse período, visando principalmente a 

reabilitação dos MAP’s, uma vez que esses são constituídos de ligamentos e fáscias que 

sustentam as vísceras pélvicas, além de proporcionar ação esfincteriana e permitir a passagem 

do bebê pelo canal vaginal. Por fim, na última semana as orientações foram destinadas a 

temática do vínculo afetivo com o bebê e técnicas de como isso pode ser desenvolvido, 

durante a orientação foram ensinadas técnicas que começam desde a gestação com carícias na 

barriga, falando com o bebê e após o nascimento o principal ato para de estimulação desse 

vínculo é a amamentação, por isso um bom posicionamento é fundamental, mas também pode 

ser concebido através de outras atividades, como tomar banho de sol, trocar fralda e dar 

banho, ressaltando da importância não apenas do vínculo com a mãe, mas sim com todos os 

indivíduos inseridos no contexto da criança. E assim se deu as atividades dos estagio. 

Resultados: A partir da experiência houve a equalização dos conhecimentos sobre a 

importância e os benéficos da fisioterapia atuando na atenção básica com o público de 

gestantes de alto risco, pois as pacientes apresentam dores e desconfortos que podem ser 

atenuados a partir de orientações básicas de como realizar atividades de maneira correta 

devido a condição fisiológica que se encontram. Além disso, muitas delas tem restrições a 

prática de exercício físico e nunca tiveram contato com a fisioterapia, contudo apresentam 

sintomas que podem ser melhorados com recursos fisioterapêuticos, como inchaço nos pés, 

perdas urinarias, dificuldade de evacuar e tais disfunções que com intervenções 

fisioterapêuticas podem ser melhoradas. Ademais, fomentando a necessidade de um 

fisioterapeuta na equipe do ambulatório, pois mesmo sendo multidisciplinar, não possui 

nenhum profissional fisioterapeuta em sua composição. Sob o ponto de vista acadêmico a 

experiência torna-se importante pois mostra um campo de atuação que deve ser explorado 

dentro da profissão, devido a sua relevância e seus resultados que são promissores. 

Conclusão: Portanto, constatou-se que a fisioterapia pode e deve ser inserida na atenção 

básica de gestantes de alto risco, pois mesmo sendo muitas vezes restritas das atividades 

física, as mesmas necessitam de cuidados, dos quais a fisioterapia dispõe de recursos para 

minimizar sinais e sintomas, melhorando a qualidade de vida dessas pacientes. Sendo assim, 

desperta-se um olhar para uma nova perspectiva de atuação na área de fisioterapia na saúde da 

mulher na atenção básica. 
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