
 
 

Bárbara Arantes T. Otoni 

Daniela Marques de Carvalho 

Isabela Colen de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA DOR LOMBAR E QUALIDADE DE VIDA EM 
GESTANTES: revisão narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional/UFMG 

2017 



 
 

Bárbara Arantes T. Otoni 

Daniela Marques de Carvalho 

Isabela Colen de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA DOR LOMBAR E QUALIDADE DE VIDA EM 
GESTANTES: revisão narrativa 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Colegiado do Curso de Fisioterapia da Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Orientador: Prof. Me. Anderson Aurélio da Silva 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional/UFMG 

2017 



 
 

 

RESUMO 

Mulheres sedentárias apresentam um importante declínio do condicionamento físico 

durante a gravidez, sendo a falta de atividade física (AF) regular um dos fatores 

associados à maior susceptibilidade para doenças, durante e após a gestação. 

Estudos apontam que o exercício físico interfere positivamente na vida da gestante, 

tanto no aspecto físico, quanto no psicológico e emocional, além de ajudar no pós-

parto e na saúde do bebê. Durante a gravidez, ocorrem ajustes fisiológicos 

associados aos sistemas do corpo da mãe que se estendem desde a fecundação, 

por todo o período gestacional, até o término da lactação. A dor lombar e pélvica é 

uma das queixas mais frequentes em grávidas e resulta, principalmente, de 

alterações posturais que modificam, por sua vez, o eixo da coluna. Além das dores e 

desconfortos que a gravidez proporciona, a gestante pode enfrentar uma 

insatisfação corporal, já que essas alterações, que ocorrem no corpo da mulher, são 

desenvolvidas em um espaço de tempo muito curto. Portanto, as alterações 

fisiológicas podem afetar também a saúde mental da mãe e sua qualidade de vida 

(QV), por ela sentir insatisfação com o próprio corpo e apresentar maiores limitações 

no seu dia-a-dia. Neste contexto, o objetivo traçado por este trabalho foi investigar 

os efeitos da atividade física sobre a dor lombar e qualidade de vida de mulheres 

gestantes. Foi realizada uma revisão de literatura do tipo narrativa. Após a leitura e 

análise dos artigos encontrados foram selecionados dez artigos para análise dos 

resultados. Diante dos resultados encontrados, os estudos apontam que a atividade 

física melhora a qualidade de vida da gestante, ao atuar nos aspectos emocional, 

psicológico e social. Por outro lado, não é possível afirmar se a atividade física 

diminui a dor lombar nessa população.  

 

Palavras-chave: Atividade física. Gestantes. Dor lombar. Qualidade de vida. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Sedentary women have a significant decline in physical fitness during pregnancy, 

being the lack of regular physical activity one of the factors associated with increased 

susceptibility to disease during and after pregnancy. Studies indicate that physical 

exercise interferes positively in the life of the pregnant woman, both in the physical 

aspect, as well as in the psychological and emotional, besides helping in the 

postpartum and the health of the baby. During pregnancy, there are physiological 

adjustments associated with the systems of the mother's body that extend from 

fertilization, throughout the gestational period, until the end of lactation. Lumbar and 

pelvic pain is one of the most frequent complaints in pregnant women and is mainly 

due to postural alterations at your time, modify the axis of the spine. In addition to the 

pains and discomforts that pregnancy provides, the pregnant woman may face a 

body dissatisfaction, since these changes, which occur in the woman's body, are 

developed in a very short space of time. For that reason, physiological changes can 

also affect the mother's mental health and quality of life, because she feels 

dissatisfaction with her own body and presents greater limitations in her daily life. In 

this context, the objective of this study was to investigate the effects of physical 

activity on low back pain and quality of life of pregnant women. A literature review of 

the narrative type was carried out. After reading and analyzing the articles, ten 

articles were selected for analysis of the results. Considering the results found, the 

studies indicate that physical activity improves the quality of life of the pregnant 

woman, when acting in the emotional, psychological and social aspects. On the other 

hand, it is not possible to state whether physical activity reduces lumbar pain in this 

population. 

 

Keywords: Physical activity. Pregnant women. Low back pain. Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

No período gravídico acontecem ajustes fisiológicos associados aos sistemas do 

corpo da mãe que se estendem desde a fecundação, por todo o período gestacional, 

até o término da lactação. Conhecer as adaptações para tais mudanças é importante 

no cuidado obstétrico. É preciso saber quando as alterações são normais ou 

patológicas bem quando resultam em dor e/ou limitações nas atividades diárias da 

mãe (BARACHO, 2012; FREITAS, 2008). 

Mulheres sedentárias apresentam um importante declínio do condicionamento físico 

durante a gravidez. Além disso, a falta de atividade física regular é um dos fatores 

associados a uma susceptibilidade maior à doenças durante e após a gestação 

(HAAS et al., 2005). Em estudo realizado no município do Rio Grande/RS através da 

aplicação de questionários, os autores revelaram que as mulheres ativas 

apresentaram menor probabilidade de realização de cesariana e de terem filho 

natimorto se comparadas às grávidas sedentárias (DUMITH et al., 2012). 

 

Durante a gestação há um aumento de aproximadamente 40% do volume sanguíneo 

para que o corpo possa enfrentar as suas alterações. Devido ao aumento da 

demanda na gestante a função cardiovascular é elevada. Porém, esse estresse 

pode ser reduzido com a prática de atividades físicas (BATISTA, 2003). 

 

No sistema músculo esquelético a parede abdominal é a primeira a sentir as 

modificações durante a gestação. Em virtude do ganho de peso, crescimento uterino 

e volume das mamas, ocorre uma mudança progressiva no centro de massa da 

gestante levando a uma anteversão pélvica, e consequentemente, a uma 

progressiva lordose lombar e marcha anserina, além da horizontalização sacral. As 

alterações posturais alteram o eixo da coluna podendo levar a compressões 

radiculares e lombalgia (BARACHO, 2012; FREITAS, 2008). 

 

Ozdemir et al. (2015) constataram em sua pesquisa que a dor lombar e pélvica é 

uma das queixas mais frequentes, em todo o mundo, entre as mulheres, podendo 

começar na gravidez e se prolongar até o pós-parto, tornando-se assim um 

problema de saúde pública. Há relatos de que a dor lombar dificulta e impossibilita a 
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realização de atividades como caminhar, dormir, entre outras atividades diárias e 

que com o decorrer da gestação, a dor tende a progredir. Achados na literatura 

demonstram que 25% das mulheres apresentam dor lombar na gestação e que 8-

36% tem algum grau de incapacidade funcional (OZDEMIR et al.,  2015). 

 

O sistema endócrino está envolvido em alterações significativas da gravidez, através 

dos hormônios (estrogênio, progesterona, cortisol, relaxina) que aumentam a 

flexibilidade e extensibilidade das articulações, além de aumentar a retenção de 

líquido levando à edema de membros inferiores (MMII) (BARACHO, 2012; FREITAS, 

2008).  

 

Com todas as alterações físicas, psicológicas e sociais há uma tendência à 

diminuição da qualidade de vida dessas mulheres. Além das dores e desconfortos 

que a gravidez proporciona, a grávida pode enfrentar uma insatisfação com a 

estética corporal. Durante a gestação o peso adicional considerado normal é de 

cerca de 11kg, sendo que algumas gestantes podem chegar a ganhar 30kg ou mais. 

O ganho exagerado de peso pode levar ao desenvolvimento de estrias, varizes e 

gordura localizada, geralmente nas nádegas, coxas, abdome, braços e mamas. 

Essas alterações que ocorrem no corpo da mulher são desenvolvidas em um espaço 

de tempo muito curto podendo afetar também a saúde mental da mãe e sua 

qualidade de vida, já que ela pode sentir insatisfação com o próprio corpo e 

apresentar maiores limitações no seu dia-a-dia (MEIRELES et al., 2015; BARACHO, 

2012; CASTRO, FRACOLI, 2013; GOMES, COSTA, 2013). 

 

O foco na assistência gestacional durante o pré-natal, o parto e a maternidade em si 

tem sido bem abrangente nos últimos anos. Os programas interdisciplinares de 

preparação para o parto, caracterizados pelo desenvolvimento de métodos 

educativos, atenção psicológica e condicionamento físico específico, estão se 

tornando comuns e, cada vez mais, procurados pela maioria das gestantes. Esses 

programas apresentam como parte de seus objetivos, assegurar as gestantes um 

melhor controle sobre seu corpo e período gestacional, introduzindo-as na prática de 

atividades que resultam em equilíbrio psicológico e físico, com consequente melhora 

na qualidade de vida e sensação de bem-estar. Quando se fala sobre a ação 



10 
 

 
 

fisioterápica, a maioria destes programas visa minimizar ou prevenir os sintomas 

gravídicos (DE CONTI et al., 2003). 

 

Os estudos apontam vários benefícios da prática de atividade física para as 

gestantes. Gomes e Costa (2013) afirmam que o exercício físico interfere 

positivamente na vida da gestante tanto no aspecto físico como no psicológico e 

emocional, além de ajudar no pós-parto e na saúde do bebê. Esses autores citam 

alguns benefícios observados nas gestantes ativas, como por exemplo: construção 

de boa imagem corporal, manter a agilidade, controle de peso, evitar diabetes 

gestacional e prevenir a pré-eclâmpsia. Já após o parto, a atividade física previne 

depressão pós-parto e tem um grande papel na volta da boa forma física. Gomes e 

Costa ainda afirmam que os bebês de mães ativas nascem com maior peso e com 

baixo percentual de gordura corporal (GOMES, COSTA, 2013). 

 

Percebe-se, portanto, que tanto a atividade física, quanto as orientações 

coordenadas por profissionais de saúde, possuem grande impacto na saúde da 

gestante. Nesse cenário, o fisioterapeuta se destaca por ministrar os dois tipos de 

abordagens, sendo crucial, para esse profissional, entender os mecanismos e 

resultados advindos de sua atuação. Diante disso, o objetivo traçado por este 

trabalho foi investigar os efeitos da atividade física sobre a dor lombar e qualidade 

de vida de mulheres gestantes. 
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2 MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão de literatura do tipo narrativa. As bases de dados 

consultadas foram Medline, PEDro, Scielo e Lilacs. Utilizou-se para a realização da 

pesquisa, a combinação das seguintes palavras-chave e conectores: “pregnancy” 

AND “quality of life”; “pregnancy” AND “Low back pain” AND “physical activity”.O 

período de buscas aconteceu de outubro de 2016 a março de 2017, não delimitou 

data para os artigos e não houve restrição de idiomas.  

 

O critério de inclusão foi: estudos que avaliassem o efeito da atividade física na 

população de grávidas no âmbito da qualidade de vida e/ou dor lombar. Foram 

excluídos os estudos que abordavam outros temas e sintomas da gestação, estudos 

de caso, protocolos de estudos, estudo piloto e consensos. 
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3 RESULTADOS 

A busca eletrônica resultou em 376 artigos. Desses, 350 artigos foram excluídos 

após a leitura dos títulos e 16 excluídos após a leitura dos resumos, restando 10 

artigos selecionados para a leitura completa do texto.  Após a leitura, os 10 artigos 

foram incluídos nessa revisão, segundo o critério de inclusão estabelecidos. A 

Figura 1 representa o fluxograma de seleção dos estudos, com cada etapa 

realizada. As principais razões para exclusão dos estudos foram: trabalhos não 

publicados, estudos de caso e aqueles que abordavam outros temas e sintomas da 

gestação. Dessa forma, passamos a descrever os resultados encontrados nestas 

situações. 

Figura 1. Fluxograma de inclusão e exclusão dos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor 

 

3.1 EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA DOR LOMBAR DE GESTANTES 

Considerando que a dor lombar é a queixa mais frequente entre as gestantes 

(MARTINS & SILVA, 2005) é possível encontrar na literatura vários estudos 

Banco de dados pesquisados entre 
outubro de 2016 à março de 2017. 

Medline, PEDro, Scielo e Lilacs. 

(n total= 376) 

Leitura do título – excluídos (350) = 26 

Estudos excluídos após a leitura dos 
resumos (16) 26 – 6 = 10 

• trabalhos não publicados,. 
• estudos de caso. 
• estudos que abordavam 

outros temas e sintomas da 
gestação. 

Estudos selecionados para leitura 
completa do texto (n=10) Total de estudos incluídos (n=10) 
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realizados em grávidas com o intuito de verificar a eficácia do exercício físico nessa 

morbidade.  

 

Toledo (2013) ao realizar um estudo longitudinal experimental com 12 gestantes, 

com idade gestacional de 16 semanas e sedentárias concluiu que no grupo 

intervenção (que realizou um programa de exercícios específicos, 3 vezes por 

semana, durante 12 semanas com duração de 50 minutos cada sessão) foi 

significativa (p<0,5) a melhora da intensidade da dor, assim como a diminuição dos 

incômodos relatados, se comparadas com o grupo controle que foi instruído a 

continuar realizando as atividades rotineiras, sem participar de programas de AF 

regular.  

 

Em outro estudo realizado com gestantes (significância 5%) com idade gestacional 

entre 20 e 25 semanas, que relataram presença de dor lombar, o grupo intervenção 

realizou oito semanas de sessões de RPG, além de receber orientações quanto ao 

controle da dor nas atividades de vida diária. Ao final do estudo, esse grupo relatou 

diminuição da intensidade da dor e menor limitação funcional em comparação ao 

grupo controle que seguiu a rotina do pré-natal (GIL et al., 2011). 

 

Numa pesquisa que reuniu 96 gestantes entre 20 e 35 semanas de gestação com 

relatos de dor lombar e pélvica, realizou um programa com orientações posturais e 

execução de exercícios para alívio da dor durante quatro semanas. Já o grupo 

controle, recebeu apenas as orientações e cuidados usuais para prevenir a dor. Este 

estudo (p=0,5), concluiu que quatro semanas de exercícios somados às orientações 

melhorou o estado funcional em mulheres grávidas (OZDEMIR et al., 2015). 

 

Por outro lado, foram encontrados na literatura dois estudos onde não houve 

melhora significativa da lombalgia. Thorell (2012) realizou um estudo longitudinal 

onde participaram 520 gestantes. Os encontros foram divididos em quatro tempos, 

de acordo com as semanas de gestação. Foram aplicados questionários para 

mensurar o tempo semanal de atividade física, a identificação específica da dor 

relatada pelas participantes e a intensidade da mesma. Todas as participantes 

realizaram o teste do cicloergômetro para estimar a capacidade aeróbica. Ao final do 
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estudo, a autora concluiu que não foi observada associação entre o consumo de 

pico de O2 com a incidência de dor nas costas durante e após a gravidez (p<0.05). 

Uma associação inversa foi encontrada de forma que o descondicionamento físico 

não seria uma causa, mas sim uma consequência da condição de dor nas costas 

(THORELL, 2012). 

 

A pesquisa realizada por Lene et al. (2015) com gestantes de idade média de 30,7 

anos e gestação em média de 17,7 semanas reuniu 105 gestantes. Foram propostas 

aulas durante 12 semanas de 60 minutos cada, sendo 40 minutos de exercícios de 

resistência e 20 minutos de alongamento realizado pelo menos 2 vezes na semana. 

Ao final do tratamento, não foi observado uma mudança da proporção de mulheres 

que relatavam dor lombar ou pélvica durante a gravidez ou após o parto.  

 

As principais características dos estudos selecionados que enfatizam os efeitos da 
atividade física na dor lombar em gestantes estão sumarizadas na tabela 1. 

 
Tabela 1: Dados gerais dos estudos relacionados à dor lombar. 

Autor Desenhoe 
amostra 

Características 
da amostra 

Intervenção Resultado 

Eva Thorell. Estudo 
longitudinal 

 
n= 520 

Idade média: 29 
anos 

 
49,8% relataram 

praticar AF 
 
77.9% relataram 
dor nas costas 
independente 
da localização 

Foi aplicado um 
questionário, 

identificando a 
localização e 

intensidade da 
dor. 

A capacidade 
aeróbica foi 

estimada com o 
valor submáximo. 

 

Uma associação 
inversa foi 

encontrada entre 
pico de absorção 

de oxigênio e 
intensidade da 
dor nas costas 

durante a 
gestação 
(p < 0.05) 
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Toledo D. Longitudinal 
de 

característica 
exploratória 

 
n= 12 

Idade entre 20 e 
35 anos e 

sedentárias; 16 
semanas de 

gestação. 

GI*: programa de 
exercícios com 
duração de 12 

semanas. 
GC*: foi instruído 

a continuar 
realizando as 

atividades 
rotineiras, sem 
participar de 

programas de AF 
regular.  

GI apresentou 
diminuição da dor 
lombar, enquanto 

o GC mostrou 
aumento dos 

sintomas 
relatados 

anteriormente. 
(p<0,5) 

Gil et al. ECA 
 

n= 34. 

Nulíparas; idade 
gestacional 

entre 20 e 25 
semanas; faixa 
etária de 18 a 

40 anos; 
presença de dor 

lombar 

GI: submetidas a 
sessões de RPG 

durante oito 
semanas 

consecutivas. 
GC: seguiram 
orientações. 

GI teve medianas 
de intensidade da 
dor e médias do 

escore de 
limitações 
funcionais 

significativamente 
menores que as 

do grupo 
controle. 
P= 0,05 

Lene A. H. 
et al. 

ECA 
 

n= 105 

Sedentárias; 
nulíparas; idade 
média de 30,7 

anos; 
gestação média 

de 17,7 
semanas. 

 

Aulas durante 12 
semanas de 60 

min cada, com 40 
min de 

resistência e 20 
min de 

treinamento de 
força, 

alongamento, 2x 
semana. 

Aulas regulares 
de ginástica em 

grupo não 
alteraram a 

proporção de 
mulheres que 

relataram dor na 
cintura pélvica ou 

dor lombar 
durante a 
gravidez 
(p< 0.05) 

Ozdemir et 
al. 

Estudo 
prospectivo 

randomizado 
 

n= 96 

Idade acima de 
18 anos; 20-35 
semanas de 
gestação. 

 

GI: receberam 
aconselhamento 

e realizaram 
exercícios 

durante quatro 
semanas. 

GC: receberam 
orientações para 
prevenção de dor 

lombar.  

Exercícios e 
aconselhamento

melhoraram o 
estado funcional 

em mulheres 
grávidas. 

P=0,5. 

*GI: grupo de intervenção *GC: grupo controle 
Fonte: do autor  
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3.2 EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA QUALIDADE DE VIDA DE GESTANTES 

O exercício físico influencia positivamente a qualidade de vida de gestantes, 

melhorando desconfortos físicos, além de proporcionar um maior controle do peso, 

uma melhor imagem corporal e melhora na autoestima da gestante, levando à um 

bem-estar psicológico e emocional, melhorando, em geral, a qualidade de vida 

dessas mulheres. Além disso, o exercício ajuda no controle de peso evitando a 

diabetes, pré-eclampsia, hemorragias, obesidade entre outros (MEIRELES et al., 

2015; BARACHO, 2012; CASTRO, FRACOLI , 2013). 

 

Castro e Fracolli (2013) em um estudo para avaliar a QV de 42 gestantes no 

município de São Bernardo do Campo/ SP, observaram uma pior avaliação nos 

domínios físico e meio ambiente. No que diz respeito ao domínio físico as autoras 

concluíram que a Unidade Básica de Saúde poderia incluir atividade física específica 

para gestantes a fim de melhorar este aspecto, já que 93% dessas gestantes não 

realizavam exercício físico, estando, inclusive, 43% com sobrepeso ou obesas 

(CASTRO, FRACOLI, 2013). 

 

Na literatura temos o relato de programas de pré-natal que trazem benefícios físicos 

e emocionas para as grávidas. Gamba (2004) afirma que gestantes acompanhadas 

pela fisioterapia têm partos mais tranquilos e com menos intercorrências. Ela 

realizou um estudo com 34 gestantes avaliando aspectos físicos e emocionais e a 

interferência na QV. Sua pesquisa concluiu que o programa de fisioterapia pré-natal 

contribuiu para melhoria da QV das gestantes no que diz respeito à diminuição de 

transtornos osteomioarticulares, respiratórios e circulatórios, como também no 

aspecto psicológico, contribuindo para a diminuição de medos e inseguranças 

causados pela gestação.  

 

Dalvi et al. (2010) encontraram resultado semelhante em um estudo com cinco 

gestantes, onde 100% relataram algias lombares, em membros inferiores e tensão 

em musculatura dorsal; 40% relataram algia na região de cinturão pélvico e 20% 

algia e parestesia na região da articulação do punho. Após intervenção fisioterápica 

observou-se os seguintes resultados: 100% relataram melhora na parestesia e na 

algia em punhos, 100% relataram melhora na dor em membros inferiores, 80% 
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relataram melhora em dores lombares, em cinturão pélvico e em tensão muscular 

em região dorsal. Através do questionário de qualidade de vida WHOQOL – 

abreviado foi identificado melhora na QV nos níveis sociais, psicológicos e físico. 

 

Tendais et al. (2011) em um estudo com 56 gestantes concluíram que a QV dessas 

mulheres diminui ao decorrer do primeiro e segundo trimestre independente da 

atividade física. No aspecto mental foi observado um aumento no decorrer do 

primeiro e segundo trimestre gestacional, porém em mulheres que se tornaram 

menos ativas durante a gestação o componente mental diminuiu, tendo como 

hipótese o fato da AF já ter se tornado uma importante estratégia para controlar o 

estresse e as emoções negativas anteriormente à gravidez.  

 

Bahadoran e Mohamadirizi (2015) em um estudo transversal com 380 gestantes, 

concluíram que há uma relação entre AF e a dimensão social da QV. Neste estudo, 

apenas 43% das mulheres tinham uma boa qualidade de vida e as gestantes não 

praticavam AF suficiente, sendo que 98% das gestantes praticavam AF leve 

(BAHADORAN; MOHAMADIRIZI, 2015). 

 

As principais características dos estudos selecionados que enfatizam os efeitos da 
atividade física na QV de gestantes são apresentadas na tabela 2. 
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Tabela 2: Dados gerais dos estudos relacionados à QV 

WHOQOL-bref: World Health Organization Quality of Life – Bref 

Fonte: do autor. 

 

Autor Desenho e 
amostra 

Características 
da amostra 

Intervenção Resultado 

Tendais; 
Figueiredo; 

Mota; 
Conde; 
(2011) 

Estudo 
longitudinal 

 
n= 56 

Gestantes com 
gravidez única, 

com 10 a 15 
semanas de 

gravidez e com 
idade entre 18 

e 40 anos. 

Compararam 
questionários de 
atividade física, 

de QV e dos 
sintomas 

depressivos no 
primeiro trimestre 
com o segundo 

trimestre. 

Independente da 
atividade física, a 

QV diminui do 
primeiro para o 

segundo 
trimestre de 
gestação, e 
apenas o 

componente 
mental aumenta. 

Castro; 
Fracolli, 
(2013) 

Estudo de 
caso 

descritivo e 
transversal 

 
n= 42 

Gestantes entre 
21 e 30 anos, 

2° e 3° trimestre 
de gestação. A 

maioria era 
sedentária, com 
sobrepeso ou 

obesas. 

Para a avaliação 
da QV, foi 
utilizado o 

instrumento 
WHOQOL-bref. 

Os trimestres 
gestacionais 
podem ter 

influência na 
percepção da 
QV. Um dos 

domínios com 
pior avaliação foi 

o Físico. 
Dalvi; 

Tavares; 
Marvila; 
Vargas; 
Ribeiro 
Neto; 
(2010) 

Estudo 
longitudinal 

 
n=5 

Gestantes com 
idade entre 20 
e 40 anos, no 

segundo 
trimestre 

gestacional. 

Programa de 
exercícios 
globais, 

orientações 
gestacionais, 

controle de peso 
e reeducação 

postural. 

Observou-se 
melhora nas 

algias, 
contribuindo na 
preparação para 

o parto.  

Gamba. Y. 
S. S.; 
(2004) 

Estudo 
transversal 

 
n= 34 

Sedentárias, 
sendo que GI 

participaram de 
um programa 

fisioterapêutico 
pré-natal e GC 

não 
participaram. 

Aplicado 
questionário, 
relacionando 

transtornos físicos 
e psicológicos 

Melhora da QV e 
dos aspectos 

físico e 
emocional das 
gestantes que 

participaram do 
programa 

fisioterapêutico 
pré-natal. 

Bahadoran; 
Mohamadiri
zi; (2015) 

 

Estudo 
transversal 

 
n=380 

91,6% tinham 
entre 20-35 

anos de idade; 
59% com idade 
gestacional de 

29-37 semanas; 

Aplicado 
questionário 

demográfico, de 
qualidade de vida 

e de atividade 
física. 

Os resultados 
mostraram 

relação entre 
atividade física e 

apoio social. 
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4 DISCUSSÃO 
 
Esta revisão objetivou identificar estudos que investigaram os efeitos da atividade 

física na dor lombar e na qualidade de vida de gestantes. A atividade física vem 

sendo utilizada tanto na reabilitação, quanto na prevenção de várias patologias e 

morbidades e, dessa forma, vale investigar se este método também gera benefícios 

no controle da dor lombar e na QV de gestantes. Devido à quantidade reduzida de 

estudos selecionados e à heterogeneidade de medidas encontradas, não foi 

possível realizar metanálise. No entanto, a descrição dos resultados sugere que a 

atividade física apresenta efeitos positivos em pacientes gestantes em relação ao 

que foi pesquisado. 

 

Atualmente sabe-se que a realização de atividades físicas é caracterizada como 

uma das ferramentas que acrescentam à saúde materna, influenciando sobre os 

sintomas e desconfortos do período gestacional. Entretanto, é também durante este 

mesmo período que a aderência ao exercício pode se tornar mais difícil devido às 

dúvidas frequentes e receios provenientes das gestantes. Assim, torna-se claro a 

necessidade de programas de incentivos e esclarecimentos em relação à segurança 

e eficácia da prática dessas atividades pelas gestantes (NASCIMENTO, 2014). 

Dos cinco estudos analisados que abordam a relação entre a AF e a dor lombar, 

foram encontrados três que relataram o efeito benéfico e eficiente da prática de 

atividade física para o alívio da lombalgia no período gestacional. Toledo realizou um 

programa de exercícios e concluiu que foi suficiente para haver uma redução 

significativa da dor das participantes do grupo intervenção. Gill et al. obtiveram 

resultado semelhante ao de Toledo ao submeter as participantes do estudo à 

sessões de RPG, acrescentando ainda, que ocorreu menor limitação funcional da 

gestante comparada ao grupo controle. Ozdemir et al., por outro lado, afirmam que 

para se alcançar melhora significativa do estado funcional, além de exercícios, as 

mulheres foram submetidas à um programa de orientações. 

Entretanto, dois estudos evidenciaram que não foi significativa a melhora da dor 

lombar em gestantes que realizaram atividade física. Lene et al. afirmaram que as 

aulas regulares de ginástica, realizadas durante 12 semanas, não alteraram a 
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proporção de mulheres com queixa de lombalgia, apesar de não classificarem a 

intensidade da dor e não identificarem se houve melhora com a intervenção, apenas 

avaliaram a proporção. Eva et al., ao estimar a capacidade aeróbica das gestantes, 

encontrou uma relação inversa, sugerindo que o descondicionamento físico seria 

uma consequência da dor lombar, e não uma causa.  

No entanto, sabe-se que a prática regular de atividade física, quando devidamente 

indicada e orientada, produz efeitos benéficos sobre a queixa de dor lombar na 

gestante (KLEBERMEIRE DE MESQUITA, 2014). Desta forma, podemos constatar 

que caso a gestante não procure um atendimento para minimizar sua queixa ou 

prevenir a dor lombar, os desconfortos decorrentes das alterações na gestação, 

tendem a aumentar com o decorrer do período gravídico.  

Tendo em base os achados da revisão, foi possível observar que não há 

estabelecida na literatura uma conduta ideal com os devidos parâmetros no 

tratamento de lombalgia na gestação. Não se encontrou nenhum tipo de 

padronização de atividade recomendada por órgãos especializados. Cada autor 

estabeleceu o tipo de atividade de interesse no estudo, sua duração e intensidade.  

Dentre os cinco estudos sobre QV incluídos, quatro mostraram relação entre AF e 

QV.  Estes estudos evidenciaram que há uma melhora nos aspectos físicos, 

emocionais, psicológicos e sociais da qualidade de vida das mulheres grávidas. O 

exercício físico ajuda nos desconfortos causados pelas alterações 

osteomioarticulares da gravidez, como também na percepção da imagem corporal e 

nos aspectos psicológicos da mulher que passa por esse período. 

 

Em contrapartida, o estudo de Tendais et al. (2011) afirma que independente da AF 

a QV vai diminuir do primeiro para o segundo trimestre gestacional. Isso se explica 

devido ao fato de que é no segundo trimestre que as gestantes começam a sentir o 

peso da barriga e, consequentemente, suas AVDs diminuem, sendo comum que os 

sintomas como cansaço, dores, edema, dificuldades para respirar se agravem com o 

decorrer da gestação. Dessa forma, é esperado que a QV de vida de gestantes 

diminuam do primeiro para o segundo trimestre. Sendo assim, o resultado desse 

estudo pode ser explicado pelo fato das gestantes serem controle delas mesmas. 
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Gomes e Costa (2013) afirmaram que a gravidez é um momento onde a mulher 

passa por alterações musculoesqueléticas, como também alterações psicológicas 

tendo que lidar com as mudanças no seu corpo, sintomas gravídicos como náuseas 

e vômitos, com mudanças de humor e conduta, com sua autoestima e a insegurança 

com a atração de seu parceiro nesta fase, onde a mulher ganha peso e se sente 

desconfortável em muitos momentos. Além das alterações sociais, onde a mulher 

agora se transforma em mãe e ganha responsabilidades e deveres financeiros, 

educacionais e tendo que reajustar sua situação profissional e conjugal.  O exercício 

físico influencia positivamente essas alterações melhorando a QV dessas gestantes. 

(GOMES; COSTA, 2013). 

 

Casarin et al. (2010), em uma revisão sistemática, indicaram como fatores que 

interferem na QV de gestantes, entre outros, a incontinência urinária (IU) 

principalmente no puerpério, a dor lombar, o sobrepeso e obesidade. É sabido que a 

AF influencia esses fatores positivamente, melhorando assim a QV das gestantes 

(CASARIN et al., 2010). 

 

Em outra revisão, Meireles et al. (2015) observaram que apesar da mulher ter menos 

cobrança em relação ao seu corpo durante a gestação, alguns estudos apontam a 

insatisfação com o corpo, onde grávidas tiveram uma pontuação mais negativa em 

relação à mulheres não grávidas, nos mostrando assim como a autoestima pode 

afetar a QV dessa população. No mesmo estudo foi citada a atividade física (AF) 

como uma das variáveis que influenciam a imagem corporal, afirmando que as 

grávidas ativas se sentiam mais positivas em relação à imagem corporal e com 

sensação de bem estar psicológico quando comparadas à gestantes sedentárias 

(MEIRELES et al., 2015). 
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5 CONCLUSÃO 

Os estudos pesquisados apontam evidências de que um programa de atividade 

física melhora a QV da gestante, pelo efeito positivo sobre os fatores físicos e 

psicológicos, ajudando em uma melhor imagem corporal e aumentando a autoestima 

dessas mulheres. Em relação ao efeito da atividade física sobre a dor lombar, os 

estudos não foram capazes de comprovar uma relação direta. 
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