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Introdução: Durante a gestação o corpo da mulher sofre diversas modificações causando 

desconfortos e possíveis limitações funcionais. As principais alterações fisiológicas são as 

hormonais que promovem maior flexibilidade e extensibilidade das articulações e aumento de 

retenção hídrica, afetando o sistema músculo esquelético, causando alterações mecânicas. Em 

decorrência do aumento de massa corporal, ocorre sobrecarga na coluna vertebral, 

principalmente na lombar, diminuição de equilíbrio e alterações na deambulação¹. Após o 

nascimento também acontecem transformações no corpo da mulher, pois este busca retornar 

ao estado pré-gravídico, nesta fase é indispensável que as mulheres passem por cuidados 

específicos voltados à saúde. Por isso, a assistência multiprofissional e a capacitação de 

profissionais na área da saúde são de extrema importância, uma vez que muitas mulheres não 

recebem as orientações necessárias para vivenciar esse período com uma melhor qualidade de 

vida. Assim, as intervenções realizadas pela fisioterapia são iniciadas doze horas após o parto 

cesárea e seis horas após o parto normal, desta forma o profissional fisioterapeuta está apto 

para atuar na área uroginecológica e obstétrica, afim de promover e atuar na promoção e 

prevenção a saúde². A atuação da fisioterapia no pós-parto imediato visa promover a 

estimulação da tonicidade muscular abdominal e pélvica, estimulando o metabolismo, 

prevenindo distopias, evitando o surgimento de tromboses vasculares, além de conscientizar 

as pacientes sobre a importância da continuidade dos exercícios iniciados neste período³. A 

fisioterapia obstétrica presta assistência às gestantes e puérperas, visando o uso ativo do 

próprio corpo, sendo este um fator que desenvolve uma melhor conscientização corporal, 

melhor recuperação e diminuição do tempo de internação. Portanto, faz-se necessária as 

intervenções fisioterapêuticas em puérperas no âmbito hospitalar. Objetivos: Relatar a 

vivência de graduandos em estágio curricular realizado na enfermaria de um hospital de 

referência em obstetrícia do Estado do Pará. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

relato de experiência sobre a vivência de universitários do oitavo semestre de fisioterapia, 

realizada na enfermaria de um hospital de referência em obstetrícia do Estado do Pará, 

acompanhada da fisioterapeuta responsável da unidade ao longo de todo o período de estágio 

que durou duas semanas, durante o período da tarde de 14:00 às 18:00 horas. No primeiro dia 

de estágio, a preceptora participou aos alunos orientações quanto ao papel da fisioterapia no 

puerpério imediato por meio da discussão de um artigo, no dia seguinte os alunos foram 

liberados para atender as puérperas da enfermaria, sendo supervisionados pela fisioterapeuta 

responsável. O atendimento foi iniciado com a coleta de dados como: nome, idade, história da 

gestação e do parto. Na avaliação foram observados os sinais vitais e realizado o exame físico, 

verificando o padrão respiratório, a mobilidade diafragmática, expansibilidade torácica e 

percussão abdominal. Nos membros inferiores foram avaliados os maléolos e fossa poplítea 

em busca de sinais de formação de trombos, bem como a presença de edemas e varizes. Com 

relação às mamas, eram inspecionadas quanto ao seu aspecto geral de simetria, condições 
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mamilares e da presença ou não de dores. Quanto a conduta foram feitas reeducação da 

função respiratória com a paciente em decúbito dorsal, onde era solicitado que a mesma 

colocasse as mãos sobre o tórax e sobre o abdome enquanto respirava profundamente 

utilizando a musculatura diafragmática, realizando repetições respiratórias o quanto fosse 

necessário para a conscientização corporal da paciente; estimulação do sistema circulatório 

com exercícios metabólicos que eram realizados através de deambulação nos corredores da 

enfermaria ou com exercício de plantiflexão com a perna elevada para melhorar o retorno 

venoso realizados duas series de dez repetições; reeducação dos músculos abdominais com 

exercícios de contrações isométricas de abdômen efetuando três repetições durante cinco 

segundos com a paciente em decúbito dorsal; reeducação da musculatura de assoalho pélvico 

com exercícios de mobilidade pélvica de antero e retroversão associado a contração dos 

MAP`s e orientações gerais em relação aos cuidados com as mamas, quanto às posturas 

assumidas durante o cuidado com o bebê e quanto a postura correta da paciente no leito, como 

por exemplo, o decúbito lateral para facilitar a eliminação dos flatus, foi incentivado também 

a deambulação precoce e evitar posturas antiálgicas, aliviando as tensões musculares, 

estimulando sempre uma postura correta. Resultados: A experiência desenvolvida pela 

universidade muito contribuiu para a formação profissional das acadêmicas proporcionando-

as uma integração com a comunidade e com os profissionais que atuam no ambiente 

hospitalar, potencializando o conteúdo teórico-prático oferecido pela graduação acadêmica e 

gerando uma ampliação do senso crítico e do raciocínio científico, agregando assim valores à 

formação acadêmica e pessoal, pois percebe-se que durante o processo de aprendizagem 

educacional, as discentes possuem a necessidade de maiores integrações com os profissionais 

e o ambiente de trabalho pertencentes a área em que pretendem ter formação profissional para 

obterem maior conhecimento quanto à carreira que pretendem seguir e a importância da 

atuação que exercerão como profissionais na sociedade. Além do mais as experiências 

práticas também são de grande valia para o público composto pelas puérperas, uma vez que a 

partir do contato com a fisioterapia as mesmas tiveram seus sintomas melhorados com a 

utilização dos recursos fisioterapêuticos, tais sintomas como inchaço nos pés, perdas 

urinarias, dificuldade de evacuar, disfunções pélvicas e posturais foram atenuadas pelas 

intervenções fisioterapêuticas. Portanto, este estágio tornou-se um importante meio de 

fornecimento de experiência prática com a vivência em que ofertou, integrando-a desta forma 

com o ensino acadêmico e o conhecimento científico, contribuindo assim para o crescimento 

pessoal e profissional das alunas por meio do desenvolvimento de habilidades técnicas e 

relacionais complementares a formação ofertada pela instituição de ensino em que exercem a 

graduação. Além disso, a vivência despertou maior interesse de atuação profissional na área 

de gineco-obstetrícia pois foi possível observar a importância do fisioterapeuta dentro do 

período do puerpério. Conclusão: A vivência hospitalar ofertada pela universidade tornou-se 

uma experiência única, especialmente no período acadêmico onde o processo de aprendizado 

nem sempre fornece aos graduandos oportunidades práticas, portanto compreende-se a 

importância das práticas clínicas no desenvolvimento de senso crítico, reflexivo e analítico, e 

desenvolvimento de competências e habilidades enriquecedoras para a formação pessoal e 

profissional de maior contato com a comunidade. 

 

Descritores: Fisioterapia, Período pós-parto, Estágio clínico. 
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