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RESUMO: A atenção à mulher durante o período gestacional é indispensável 

para a saúde materna. O fisioterapeuta como profissional da saúde pode 

contribuir de forma efetiva na melhora da qualidade de vida das gestantes, a 

fim de proporcionar conscientização para melhoria do condicionamento físico 

das futuras mamães, e evitando complicações gestacionais. Objetivando 

Implantar Avaliação Fisioterapêutica para gestantes em todas as Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Regeneração-PI. A intervenção foi 

realizada no período de junho à agosto de 2018, onde foram realizados 

exercícios de alongamento e relaxamento três vezes na semana durante três 

meses consecutivos, com duração de 1h cada sessão. Sendo realizada uma 

avaliação antes e após o tratamento. De acordo com a aplicação dos 

exercícios de alongamento e relaxamento as voluntárias foram beneficiadas 

com a pratica dos mesmos, onde ocorreu uma melhora significativa da 

lombalgia nas gestantes, melhorando assim as atividades da vida diária e a 

qualidade de vida após a realização dos exercícios. 

 

Descritores: Gestação; Lombalgia; Exercícios. 

 

PHYSIOTHERAPY AND PHYSICOTHERAPY INTERVENTION WITH 
LOMBALGIA IN A BASIC HEALTH UNIT IN REGENERATION-PI 
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ABSTRACT: Attention to women during the gestational period is 

indispensable for maternal health. The physiotherapist as a health 

professional can contribute in an effective way to improve the quality of life of 

pregnant women, in order to provide awareness to improve the physical 

fitness of future moms, and avoiding gestational complications. Aiming to 

implant Physiotherapeutic Evaluation for pregnant women in all Basic Health 

Units of the Municipality of Regeneration-PI. The intervention was performed 

from June to August 2018, where stretching and relaxation exercises were 

performed three times a week for three consecutive months, lasting 1 hour 

each session. An evaluation was performed before and after treatment. 

According to the application of the stretching and relaxation exercises, the 

volunteers benefited from their practice, where there was a significant 

improvement of the low back pain in the pregnant women, thus improving the 

activities of daily living and the quality of life after the exercises. 

 

Keywords: Gestation; Lowbackpain; Exercises. 

 

 

         INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um período em que a mulher guarda por nove meses um 

ser que surgiu do encontro de células sexuais no momento da cópula e a 

partir disso, a mulher sofre diversas alterações. Essa mulher vive um período 

com transformações do aspecto biológico e psicológico e essas repercussões 

variam de mulher para mulher e da idade gestacional. Período em que a 

mulher está gerando dentro de si um novo ser, ocorrem alterações físicas 

como aumento dos hormônios, aumento da lordose lombar, frouxidão 

ligamentar, aumento das mamas e mudança do centro de gravidade, que são 

necessárias para o desenvolvimento do feto podendo trazer consigo dores e 

limitações à futura mãe1. 

 Dois hormônios sexuais femininos estrogênio e progesterona, os 

quais são secretados durante o ciclo menstrual normal, passando a ser 

secretados em grandes quantidades pela placenta durante a gestação, faz 

com que ocorra o aumento das mamas que é uma das alterações mais 

precoces da gravidez podendo ser notado já na oitava semana gestacional. 
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Esse fator pode causar deformidades da coluna por ser um sobrepeso nos 

membros superiores que levam a uma postura incorreta. Em decorrência 

hormonal existe também o crescimento do útero, o abdome se distende 

proporcionando assim uma mudança de postura alterando o centro de 

gravidade da gestante2. 

 A Lombalgia também é uma alteração que pode surgi ou aumentar na 

gestação, devido ao aumento do peso anterior que deslocará o centro de 

gravidade da mulher para frente, fazendo assim com que ela adote um 

posicionamento compensatório gerando alterações musculoesqueléticas 

principalmente na curvatura da coluna com aumento da cifose torácica e da 

lordose lombar. Vários estudos mostraram que, pelo menos 50% das 

mulheres vivenciam alterações posturais que provocam algias, predominando 

a queixa de diferentes tipos de dor na coluna vertebral durante a gestação. 

Em estudos recentes observou-se o aumento desse percentual. A lombalgia 

gestacional, é um tipo de algia que afeta a área entre a parte mais baixa do 

dorso e a prega glútea podendo ou não se irradiar para os membros 

inferiores, é um sintoma que limita a vida diária e a qualidade de vida da 

gestante3. 

 A origem da lombalgia gestacional permanece sendo uma das causas 

mais aceitas durante a gestação, incluindo ainda a idade gestacional, peso 

materno e fetal, número de gestações e partos, trabalho físico e história 

progressiva de lombalgia. Dessa forma, fica explícito que em virtude das 

alterações provocadas durante a gestação, à prática de exercícios 

acompanhados por um profissional capacitado é de fundamental importância 

para que se atenuem possíveis sofrimentos na gestação3. 

Os grupos de gestantes que apresentam lombalgia são uma das 

estratégias que favorecem a ação integrada da equipe multiprofissional em 

processos de educação em saúde. O encontro entre as gestantes e os 

profissionais de saúde propiciados pela realização de oficinas é um momento 

de transmissão de informações, troca de experiências e esclarecimento de 

dúvidas e anseios, oficinas com as gestantes que realizam exercícios para 

Lombalgia melhorando assim as alterações decorrentes da gestação5. 

Com objetivo de conscientização das gestantes sobre as alterações 

físicas decorrentes da gravidez e identificação das que apresentam lombalgia 
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através da Avaliação Fisioterapêutica, para realização de exercícios que 

possam minimizar essa alteração. 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

O período gestacional é um processo fisiológico natural, onde é 

apreendido pela sequência de eventos que levam a adaptações que ocorrem 

no corpo da mulher a partir da fertilização, ou seja, a partir da concepção do 

óvulo com o espermatozoide. Época de descobertas quase diárias, cada dia é 

uma nova etapa que duram nove meses. Como acontece todos os meses, 

seu corpo está se preparando para receber uma nova vida6. 

O hormônio estrogênio faz com que o útero seja revestido por uma 

espessa camada de tecido, bem irrigada de sangue. O aumento na liberação 

de progesterona, hormônio que prepara o útero para sustentar um possível 

óvulo fertilizado. Ao mesmo tempo, nos ovários, óvulos amadurecem dentro 

dos folículos, que são bolsas cheias de líquido. Nesse curto período de 

preparação do corpo, a concepção pode ocorrer quando um espermatozoide 

chega até o óvulo. O embrião formado a partir daí será transportado para a 

cavidade do útero através de um movimento de propulsão da Trompa de 

Falópio (órgão que conecta o ovário ao útero)6. 

As células-tronco totipotentes geradas a partir da fecundação estão a 

mil por hora, se multiplicando com o poder e a responsabilidade de formar 

cada tecido e órgão do ser vivo que está se gerando. Doze dias após a 

fertilização, já é possível fazer o diagnóstico da gravidez através do exame ß-

hCG. As mudanças no corpo ainda iram começar a surgir, com o passar das 

semanas as alterações acabam por decair principalmente nos sistemas 

cardiorrespiratório, musculoesquelético e no metabolismo geral, não 

restringindo somente aos órgãos, mas também à mecânica do corpo feminino, 

como alterações do centro de gravidade, da postura e do equilíbrio7. 

As principais causas de mudanças na estática e na dinâmica do 

esqueleto da gestante é em decorrência do crescimento uterino, sua posição 

anteriorizada dentro da cavidade abdominal, além do aumento no peso e no 

tamanho das mamas. São fatores que contribuem para o deslocamento do 

centro de gravidade da mulher para cima e para frente, podendo acentuar a 

lordose lombar, dessa forma promovendo uma anteversão pélvica. Muitas 
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vezes, podendo resultar em desconforto ou dor, causando assim limitações 

durante a realização das atividades da vida diária e profissional6. 

Segundo alguns autores, os sintomas relativos à gravidez estão 

associados e podem explicar a tentativa de compensação de curvaturas da 

coluna vertebral para a manutenção do equilíbrio corporal. Sob a ação dos 

hormônios, principalmente à da relaxina, existe um relaxamento crescente 

dos ligamentos, além de um amolecimento cartilaginoso e aumento no 

volume de líquido sinovial e no espaço articular. O resultado é uma 

mobilidade articular aumentada e articulações mais instáveis, predispondo as 

gestantes às lesões. Na pelve, essas alterações levam à marcha gingada, um 

aspecto peculiar da gravidez, e na coluna vertebral estas levam a uma queixa 

comum entre as gestantes, que é a dor lombar ou lombalgia8. 

A queixa desse quadro clínico é muito frequente, sendo que as dores 

variam de apenas uma sensação de desconforto até uma dor lancinante. 

Comumente esta dor apresenta como etiologia os processos inflamatórios, 

degenerativos, alterações da mecânica da coluna vertebral, malformações e 

sobrecarga da musculatura lombar.  As lombalgias são muito comuns, 

atingindo mais de 1/3 das gestantes e as dores aumentam principalmente se 

a mulher apresenta esta queixa antes de engravidar, além disso, esse 

sintoma pode perdurar no período pós-parto,a inatividade física está direta ou 

indiretamente relacionada com essas dores na coluna. O sedentarismo, 

aliado à deficiência no sistema musculoesquelético e sobrecargas na coluna 

tornam os indivíduos propensos a ter dor lombar ou pélvica. Mesmo as 

evidências sendo limitadas a influência dos exercícios na incidência e 

duração dos episódios de dor lombar e pélvica é considerada forma de 

intervenção e prevenção significante8. 

A dor lombar é considerada distúrbio comum na população em geral, 

também é um sintoma frequente durante a gestação. Entretanto, ocorre uma 

limitação na adoção de condutas diagnósticas e terapêuticas que 

normalmente são utilizadas para a lombalgia fora do período gestacional, 

como alguns exames radiológicos e o uso de alguns fármacos9. 

Dessa forma as medidas de alívio viáveis nesse período requerem 

primeiramente a valorização de ações normalmente relegadas a um segundo 

plano pelo modelo vigente, como a aquisição de novos hábitos posturais, a 
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adequação dos ambientes de trabalho e o uso de exercícios terapêuticos 

específicos, como os utilizados nas sessões de fisioterapia9. 

Quando se trata de mulheres grávidas não é diferente, a prevalência 

de gestantes ativas, a duração, a frequência e a intensidade dos exercícios 

são ainda menores do que nas mulheres adultas em geral. Alguns estudos 

realizados no Brasil demonstram dados alarmantes em relação à prática de 

atividade física durante a gestação. Desde a década de 1990, começou a 

haver mudança de paradigma em relação às recomendações de atividade 

física durante a gestação, que passou a ser estimulada e até mesmo indicada 

pelos guias e protocolos do American Collegeof Obstetriciansand 

Gynecologists-ACOG10. 

Porém, somente em 2002 a prática de atividade física na gestação foi 

reconhecida como uma atividade segura, indicada para todas as gestantes 

saudáveis. A ACOG elaborou então um guideline estabelecendo as 

contraindicações absolutas e relativas para a prática de exercícios por 

gestantes e algumas recomendações a respeito de sua prática. No entanto, a 

indicação da intensidade, duração e frequência e das modalidades de 

exercícios a serem praticados ainda está longe de estar bem estabelecida e 

deve ser definida de acordo com as particularidades de cada mulher10. 

A orientação à prática de atividade física é fundamental em qualquer 

momento da vida, e essa supervisão por um profissional já está garantida 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde que foi implantado o Núcleo de 

Apoio a Saúde Família (NASF) em 2008. Durante o processo de gestação 

praticamente todas as mulheres experimentam desconfortos 

musculoesqueléticos e necessitam de assistência, estima-se que 25% delas 

apresentem ao menos sintomas temporários11. 

Entretanto, existiu uma época em que se acreditava que os exercícios 

físicos, durante o processo gestacional não traziam benefícios positivos para 

mãe e o bebê. Hoje em dia, mesmo com inúmeras pesquisas que revertem 

essa informação do senso comum que era carregada de tabus, ainda existem 

algumas pessoas incluindo médicos, que por precaução não recomendam ou 

recomendam com restrições à prática de exercícios11. 

Diante dessa assertiva, pode se supor que a falta de exercícios físicos 

durante a gestação ocorre por alguns fatores, dentre eles falta de 

conhecimento sobre a possibilidade de exercer as atividades da vida diária 
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plenamente, falta de orientação do profissional durante o pré-natal, medo 

relacionado às transformações no corpo da mulher durante esse período, 

dentre outros elementos11. 

Na ocorrência de dores nas mãos e membros inferiores, que 

geralmente acontece por volta do terceiro trimestre, frente à diminuição da 

flexibilidade nas juntas, a prática da atividade física regular direcionada 

durante a gestação terá o efeito de minimizá-las, possivelmente, por promover 

menor retenção de líquidos no tecido conectivo. O exercício físico torna 

possível manter um bom controle corporal, ajudando positivamente o estado 

de humor e prevenção de certas desordens fisiológicas ocorridas na 

gestação, e é importante na gestação como forma de manter a aptidão 

cardiorrespiratória, a massa muscular e o aumento de peso recomendado 

pelo médico12. 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal 

voluntário produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto 

energético maior do que o gasto em repouso, incluindo diversas atividades, 

como trabalho, locomoção, afazeres domésticos, atividades recreativas e o 

exercício. O exercício físico, por sua vez é caracterizado como toda atividade 

física estruturada, planejada e repetitiva que tem por objetivo a melhoria da 

saúde e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física, sendo 

uma subcategoria da atividade física13. 

Os exercícios de alongamento têm como principal objetivo 

proporcionar maior flexibilidade, a qual é a habilidade de um músculo 

aumentar seu comprimento, possibilitando a uma ou mais articulações, em 

sequência, se moverem em uma determinada amplitude de movimento 

(ADM). A promoção de maiores níveis de flexibilidade ocorre pelo emprego 

sistematizado de estímulos denominados alongamentos, que são solicitações 

de aumento da extensibilidade do músculo e de outras estruturas, mantidas 

por um determinado tempo. O alongamento reduz e previne as lombalgias, 

devido à orientação da postura correta da gestante frente à hiperlordose que 

surge durante a gestação, em função da expansão e o consequente desvio 

do centro gravitacional14. 

Através de programas educativos e terapêuticos durante a gestação 

busca-se a conscientização sobre hábitos saudáveis, promoção do bem-estar 

e diminuição das queixas dolorosas. Os benefícios da prática de atividades 
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físicas durante a gestação são diversos e atingem diferentes áreas do 

organismo materno. Os exercícios que envolvam o alongamento excêntrico 

contribuem para o alívio da dor lombar e pélvica, promovendo aumento de a 

amplitude de movimento articular e diminuindo a intensidade da dor15. 

A cinesioterapia e a terapia manual têm influencia significativa na 

melhora da lombalgia levando ao maior relaxamento, promovem redução da 

intensidade da dor e da incapacidade por longo período. Na escala visual 

analógica da dor segue uma linha horizontal ou vertical de dez centímetros, 

numerados com o ponto inicial zero e final dez, na qual o zero representa 

ausência de dor e a marca dez uma dor incapacitante. Depois de apresentada 

a escala, o paciente marca na linha o local que ela considera representar a 

intensidade da sua dor; posteriormente o fisioterapeuta utiliza uma régua para 

numerar a marca realizada pelo paciente, obtendo-se assim uma resposta 

numérica para dor16. 

A atividade física proporciona uma melhoria na qualidade de vida e no 

condicionamento físico da gestante. Entretanto, para se iniciar um programa 

de exercícios devem-se considerar a individualidade biológica e o estilo de 

vida da mulher, sempre levando em consideração que cada paciente reage 

de maneira diferente, pois os exercícios acabam por promover riscos para o 

feto ao invés de causar benefícios, dessa forma o cuidado deve ser 

redobrado e com cautela17. 

O exercício é de suma importância, uma vez que auxilia na respiração, 

no sistema cardíaco, na liberação de hormônios que reduzem estresse, 

melhoram o quadro de depressão e causam relaxamento muscular, 

minimizando também as dores que são provenientes da gestação. No 

entanto, para iniciar os exercícios físicos é necessário e importante que tenha 

prescrição adequada do tipo de treino, pois a atividade pode causar 

malefícios significativos na vida da mãe e do feto, tendo cuidado 

principalmente com aquelas gestantes que não praticavam nenhuma 

atividade antes do período gestacional11. 

Atualmente a prática de exercício físico é recomendada por trazer 

benefícios no período da gravidez e reduzir as complicações, pois durante 

este período, algumas mudanças significativas são observadas como 

alterações na marcha humana e do controle da postura corporal a partir do 
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terceiro trimestre. A incidência de quedas nesse período também é maior, 

devido à uma serie de alterações posturais decorrentes da gravidez18. 

No período de gestação também é muito comum à perda de massa 

muscular e ganho excessivo de peso, gerando uma obesidade gestacional. 

Há também depois do parto, riscos de diabete, hipertensão gestacional e 

problemas circulatórios. Com isso é importante que o especialista nas áreas 

clínicas ou profissional de educação física se mantenha sempre atualizado 

sobre os benefícios e riscos que a prática esportiva pode trazer durante a 

gravidez, no sentido de promover uma orientação segura, precisa e de 

qualidade19. 

As atividades realizadas durante o período gestacional atingem várias 

áreas do organismo materno, trazendo desta forma proveitos como a redução 

e prevenção das lombalgias. Esses benefícios se dá devido a orientação 

postural correta da futura mãe frente a hiperlordose que comumente aparece 

durante o período gestacional, em função do crescimento do útero na 

cavidade abdominal e o consequente afastamento do centro gravitacional19. 

A gestante somente deve iniciar ou retomar a sua própria rotina de 

exercícios habituais após a primeira consulta de pré-natal, estabelecida a 

ausência de risco gestacional e após liberação médica. A atividade física de 

intensidade leve a moderada é recomendada a todas as grávidas, mesmo as 

sedentárias que desejam iniciá-la durante a gestação, sendo nesse caso a 

recomendação atual iniciá-la após a 12ª  semana de gestação13. 

As gestantes fisicamente ativas antes de engravidar podem manter 

suas atividades inclusive no primeiro trimestre gestacional, porém 

modificando (ou adaptando) sua intensidade e frequência. Contudo, o 

primeiro trimestre pode ser uma fase delicada para a prática de exercício, pois 

as alterações hormonais determinam com relativa frequência mal-estar, como 

náuseas e vômitos, além de sonolência e indisposição, o que pode dificultar a 

aderência e a disposição para os exercícios. O segundo trimestre em geral, é 

o melhor período para a prática de exercícios, pois a mulher se encontra mais 

disposta, livre, em geral, dos inconvenientes do início da gravidez13. 

A termorregulação altera-se durante a gestação, embora não haja 

evidências de que a prática de exercício seja suficiente para causar 

hipertermia considerável, muito temida por seus possíveis teratogênicos, 

alguns cuidados devem ser tomados, como hidratação adequada e 
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permanente, e evitar a prática de exercícios em temperaturas altas ou 

extremas. É preferível sempre exercitar-se no início da manhã e/ou no final da 

tarde, e evitar exercitar-se ao ar livre quando a umidade do ar estiver muito 

baixa. Desestimula-se exercitar-se em ambientes fechados e sem ventilação, 

e no caso de exercícios aquáticos como hidroginástica, a temperatura da 

água não deverá passar de 35ºC. A gestante deve ter cuidado extra com a 

hidratação durante a prática de exercício, mantendo-a adequada antes 

durante e após a prática de exercícios13. 

A gravidez é um período ideal para a intervenção de profissionais da 

saúde, por estarem as gestantes muito próximas desses profissionais e 

altamente motivadas, realizando com decisão exames de rotina, fazendo 

retornos frequentes e tendo oportunidade de receber com interesse e atenção 

uma série de novas orientações para sua saúde e bem-estar. A 

conscientização dos benefícios de se adotar um estilo de vida mais saudável 

durante e após a gestação deve fazer parte sistemática dos procedimentos 

assistenciais bem conduzidos e de qualidade. Isso deve ser ofertado para 

todas as classes sociais e para todos os serviços, para que a população em 

geral possa ter uma boa qualidade de vida13. 

PLANO OPERATIVO 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Falta de 

acompanhamento 

e tratamento de 

gestantes com dor 

lombar 

Conscientiza-

ção da 

importância 

do 

tratamento 

para 

lombalgia 

Levantamento da 

queixa principal 

das gestantes 

Prazo: 1 mês 

Construção do 

diagnostico 

situacional 

Fisioterapeuta-

NASF 

Não adesão ao 

acompanhamento 

do pré-natal de 

forma eficaz 

Conscientizar 

as gestantes 

sobre o que é 

lombalgia 

Realizar 

levantamento da 

quantidade de 

gestantes que 

apresentam 

lombalgia, a 

partir de 4º mês 

gestacional 

Prazo: 2 meses 

Conscientização 

da importância 

do tratamento 

através de 

palestras e 

distribuição de 

cartilhas 

Fisioterapeuta-

NASF 
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Precisão do nível 

de dor lombar 

Analisar o 

grau de dor 

lombar nas 

pacientes 

Avaliação das 

gestantes 

Prazo: 2 mês  

Investigar o 

histórico das 

pacientes 

Fisioterapeuta-

NASF 

Dor lombar Fazer com 

que ocorra 

diminuição 

da lombalgia 

nas 

gestantes 

Aplicação dos 

exercícios de 

alongamento e 

relaxamento nas 

gestantes 

Prazo: 3 meses 

Tratar cada 

paciente de 

maneira 

individual 

Fisioterapeuta-

NASF 

Incentivar as 

gestantes a dar 

continuidade ao 

tratamento 

Comprovar 

que ocorreu 

alivio de dor 

lombar após 

a prescrição 

dos 

exercícios 

Reavaliação das 

gestantes após  3 

meses 

Prazo: 1 mês 

Realização de 

testes e 

questionário 

Fisioterapeuta-

NASF 

Fazer com que a 

população de 

maneira geral 

entenda a 

importância do 

tratamento para 

gestantes 

Implantar o 

projeto no 

município 

Elaboração do 

projeto 

Prazo: 1 mês 

Discorrer sobre o 

tema do projeto 

Fisioterapeuta-

NASF 

Orientadora 

Fazer com que os 

resultados sejam 

claros e precisos 

Incentivar a 

realização 

desse projeto 

pelos demais 

Apresentação 

dos resultados 

Prazo : 1 mês 

Explanação do 

projeto 

Fisioterapeuta-

NASF 

Falta de avaliação 

fisioterapêutica 

para gestantes 

Implantação 

de protocolos 

de exercícios 

para 

lombalgia 

nas 

gestantes 

Avaliação de 

todas as 

gestantes com 

dor lombar 

Prazo:  3 meses 

Melhorar a 

qualidade de vida 

das gestantes 

Fisioterapeuta-

NASF 

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

Para as gestantes que foram avaliadas na Unidade Básica de Saúde 

do Bairro São Cristóvão no município de Regeneração e que apresentaram 

dor lombar, foi montado uma serie de exercícios para as mesmas. Que foi 

realizado no período de junho à agosto de 2018, onde foram realizados 

exercícios de alongamento e relaxamento três vezes na semana durante três 
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meses consecutivos, com duração de 1h cada sessão. Sendo realizada uma 

avaliação antes e após o tratamento. 

Composto por um grupo  de 10 pacientes gestantes, onde foi 

analisado o grau de dor lombar que ocorre durante o periodo gestacional. As 

condições de inclusão foram: está ciente do que será abordado na pesquisa e 

confirmar participação, ser do sexo feminino e esta em período gestacional a 

partir do 4 mês  e ser liberada pelo médico, apresentando dor lombar.  

Todas as gestantes foram submetidas à avaliação inicial por meio de 

uma entrevista individual, utilizando um questionário e através da Escala 

Visual Analógica da Dor avaliando o grau de dor lombar, antes e após os três 

meses de tratamento, para registrar os dados pessoais, história ginecológica 

e obstétrica, o tipo de dor e sua intensidade serão avaliados através da 

escala analógica da dor.  

-Exercícios de Alongamento da parte interna da coxa: Sentada, junte 

os dois pés e dobre os joelhos. Coloque as mãos para trás, apoiadas no 

chão, e sinta alongar a parte interna da coxa. Segure por 30 segundos. 

-Alongamento da parte de trás da perna: Sentada, com a coluna bem 

reta, dobre uma perna e deixe a outra esticada ao lado do corpo. Puxe o ar e, 

quando soltar, tente pegar o pé que está esticado, segure por 30 segundos e 

repita com o mesmo lado. 

-Alongamento da Coluna: Deitada de barriga para cima, com as 

pernas esticadas, abrace uma perna para o lado, para não apertar a barriga, 

e sustente por 30 segundos. Estique a perna dobrada e faça o mesmo com a 

outra perna.  Na mesma posição do exercício anterior, abrace as duas pernas 

para o lado,  para não apertar a barriga. Sustente por 30 segundos. 

-Exercícios de Relaxamento: Abra as pernas e faça movimento com o 

quadril, ao puxar o ar empine o bumbum, e ao soltar o ar puxe o bumbum 

para frente, encaixando o quadril. Repita por 10 vezes, faça círculos com o 

quadril como se estivesse rodando com um bambolê. Rode para um lado e 

depois para o outro. Repita 5 vezes cada lado; Fique deitada de lado, com a 

mão na barriga, fazendo respirações longas e profundas e vá conversando 

com seu bebê. 

O risco é mínimo para as gestantes, poderia sentir apenas um 

pequeno desconforto se ocorresse exercícios em excesso, mas isso 

felizmente não aconteceu. Diante disso podemos perceber que as gestantes 
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reduziram as dores, e que como esse projeto pode trazer benefícios 

constantes para essa população que só cresce a cada dia. Por isso vê-se o 

quanto é importante dar continuidade a essa intervenção e conscientizar a 

sua implantação pelos gestores, não só em na Cidade de Regeneração, mas 

na Atenção Básica em todos os municípios.  

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com a aplicação dos exercícios de alongamento e 

relaxamento as voluntárias foram beneficiadas com a pratica dos mesmos, 

onde ocorreu uma melhora significativa da lombalgia nas gestantes, 

melhorando assim as atividades da vida diária e a qualidade de vida após a 

realização dos exercícios. 
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