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RESUMO 

 

Introdução: O puerpério é o período compreendido entre a expulsão da 

placenta até o retorno à condição fisiológica pré-gravídica. É uma fase importante 

que pode revelar complicações, independente do tipo de parto. Neste período, a 

puérpera deve ser assistida pelo fisioterapeuta que utiliza métodos e técnicas 

específicas com o objetivo de minimizar, prevenir, tratar algias e reestabelecer o 

corpo físico. Durante a gravidez e puerpério, o corpo da mulher sofre várias 

mudanças fisiológicas, provocando-lhe desconfortos físicos e emocionais. A dor é 

um sintoma frequentemente relatado neste período, caracterizada como aguda, 

pode causar limitações nos movimentos, na deambulação e nas mudanças de 

postura no leito, além de dificultar o vínculo entre a mãe e o recém-nascido. 

Objetivo: Prestar atendimento fisioterapêutico a mulheres no pós-parto na 

maternidade pública da cidade de Barueri e verificar os efeitos da intervenção 

fisioterapêutica na dor e no bem estar geral de mulheres no puerpério imediato. 

Metodologia: A pesquisa foi constituída por puérperas atendidas na Maternidade 

Municipal da cidade de Barueri, que estavam a mais de 8 horas em situação de 

puerpério. A amostra foi composta por 50 mulheres em estado de pós-parto 

imediato, sendo 25 advindas de parto vaginal e 25 de parto cesárea. As pacientes 

foram submetidas ao mesmo protocolo de avaliação contendo: dados de 

identificação, característica das mamas, avaliação fisioterapêutica. Em seguida, foi 

realizada uma única intervenção, com os seguintes exercícios propostos: 

reeducação diafragmática, fortalecimento abdominal, treinamento da musculatura do 

assoalho pélvico, movimentos alternados de dorsiflexão e plantiflexão dos pés, 

manobra de eliminação de flatos, deambulação. No final do atendimento as 

mulheres recebiam orientações quanto a mudanças de decúbito, posturas 

adequadas para a amamentação, cuidados com o bebê, incentivo ao aleitamento 

materno. Antes e após a realização dos exercícios foi aplicada a Escala Visual 

Analógica de Dor (EVA) e a escala subjetiva para o bem estar geral. Resultados: 

Constatou-se a melhora da dor através da EVA, tanto no grupo de parto cesárea de 

(3,99±2,11) para (2,85±2,63), quanto no grupo de parto vaginal de (2,0±1,52) para 

(1,34±0,92), com diferenças estatisticamente significantes entre os valores obtidos 

antes e após o tratamento (p<0,05). Das 50 mulheres estudadas, 82% responderam 



 

 

positivamente quando questionadas em relação ao seu bem estar geral. Não houve 

diferença na comparação entre grupos no que diz respeito ao bem estar nos dois 

momentos. Conclusão: O protocolo de exercícios proposto contribuiu positivamente 

para a melhora da dor e do bem estar geral, amenizando os desconfortos existentes 

no pós-parto. Salienta-se a importância de novos estudos na área que comprovem o 

efeito de um protocolo de intervenção fisioterapêutica durante o puerpério imediato e 

tardio. 

 

Palavras-chaves: Período Pós-Parto; Fisioterapia; Pós-parto; Exercício no Pós- 

Parto. 
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INTRODUÇÃO 

 

O puerpério é o período compreendido entre a expulsão da placenta até o 

retorno à condição fisiológica pré-gravídica. É uma fase importante que pode revelar 

complicações, independente do tipo de parto1. 

Conceitua-se puerpério como o período em que as modificações locais e 

sistêmicas no organismo feminino, provocadas pela gravidez e parto, retornam à 

situação do estado pré-gestacional. Esse período se inicia uma hora após a saída da 

placenta e tem seu término imprevisto, ocorrendo apenas com o retorno dos ciclos 

menstruais à normalidade2. 

Nesse período é comum as mulheres sentirem-se emocionalmente 

vulneráveis frente à insegurança, a ansiedade e dúvidas que permeiam tanto o 

cuidado com o recém-nascido (RN), quanto os reajustes familiares necessários e o 

autocuidado3.  

Segundo as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar orientado e capacitado para a 

atenção integral à saúde da mulher, numa perspectiva que contemple a promoção 

da saúde, as necessidades de saúde da população feminina, o controle de 

patologias mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde4.  

Durante o ciclo-gravídico e puerpério, o corpo da mulher sofre várias 

mudanças fisiológicas que alteram o seu organismo. São relacionadas ao 

metabolismo e aos sistemas musculosquelético, respiratório, gastrointestinal, 

urinário, cardiovascular, endócrino, tegumentar, hematológico e especificadamente 

no corpo uterino, istmo, colo uterino, tubas uterinas, ovários, vagina, vulva, períneo e 

mamas, provocando-lhe desconfortos físicos e emocionais5. 

No sistema musculosquelético a alteração mais comumente observada e 

importante é a anteversão pélvica acompanhada ou não de uma hiperlordose 

lombar. Na maioria das gestantes há uma tendência de horizontalização do osso 

sacro. Essas alterações determinarão uma mudança do ângulo de inserção dos 

músculos abdominais e pélvicos6, resultando numa distensão excessiva dos 

mesmos, com consequente prejuízo do vetor de força destes músculos e diminuição 

da força de contração7.  
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As mudanças biomecânicas nos músculos abdominais facilitam o 

aparecimento da diástase dos músculos reto-abdominais (DMRA), que pode ser 

definida como o afastamento entre estes dois músculos8. Esta DMRA não provoca 

desconforto nem dor, apresentando uma incidência menor em mulheres com bom 

tônus abdominal antes da gravidez9. O assoalho pélvico (AP) pode permanecer 

hipotônico e distendido pela ação hormonal, sobrecarga do bebê e possíveis 

traumas durante o trabalho de parto. Assim, é comum o aparecimento de queixas 

urinárias, como incontinência urinária (IU), que pode ser uma condição da gravidez 

ou surgir durante o puerpério.  

A biomecânica diafragmática também pode se alterar, devido ao crescimento 

uterino e à ação da progesterona, refletindo-se em um padrão respiratório torácico, 

que pode se manter no puerpério imediato10.  

O sintoma mais frequentemente relatado pelas puérperas é a dor, que neste 

período é caracterizada como aguda, causando limitações nos movimentos, na 

deambulação e nas mudanças de postura no leito, além de dificultar o vínculo entre 

a mãe e o recém-nascido. Assim, com o intuito de amenizar estas e outras 

complicações no pós-parto e facilitar o retorno da mulher as atividades de vida diária 

e sexual, a fisioterapia atua por meio de uma avaliação específica da puérpera e 

utilização de recursos próprios que vem sendo investigados de maneira intensiva e 

cujo uso tem sido respaldado pela literatura científica2. 

Problemas perineais, dor nas costas, dor durante o ato sexual e cansaço ao 

extremo são problemas comuns para as mulheres durante os primeiros três meses 

após o nascimento do bebe. Embora os partos por cesariana (cesárea) tenham sido 

identificados como contribuintes para a redução do bem estar físico pós-natal das 

mulheres, recentemente tem havido um interesse em explorar o impacto dos partos 

vaginais assistidos. Nos primeiros meses após o parto, os partos vaginais assistidos 

têm sido associados a uma maior probabilidade de dor perineal, incontinência 

urinária, hemorroidas e problemas sexuais do que partos vaginais sem auxílio, 

mesmo levando em consideração aspectos relacionados ao nascimento, tais como a 

duração do trabalho de parto e o grau de trauma perineal11. 

Ainda no pós-parto imediato, nas primeiras 24 horas, a puérpera deve ser 

assistida pelo fisioterapeuta que utiliza métodos e técnicas específicas com o 

objetivo de minimizar, prevenir ou tratar algias ou processo inflamatório na 

episiorrafia, cicatriz cirúrgica da cesárea, edema, flacidez e fraqueza muscular 
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perineal, DMRA, sínfise púbica, dorsalgia e lombalgia. É importante também dar 

atenção aos possíveis acometimentos do aleitamento materno, como ingurgitamento 

e fissuras papilares¹.   

Diante dos achados clínicos, os recursos fisioterapêuticos disponibilizados 

são: drenagem linfática manual, massoterapia, exercícios metabólicos, isometria 

abdominal, contração isolada perineal (CIP), exercícios respiratórios, 

posicionamento no leito, crioterapia, eletroanalgesia, ultrassom, deambulação e 

orientações quanto à postura durante o aleitamento materno e cuidados com o 

bebê1. 

A fisioterapia no puerpério imediato visa melhorar a tonicidade dos músculos 

abdominais e pélvicos, minimizar as consequências fisiológicas e morfológicas do 

período pós-parto, reestabelecer o corpo físico ao estado pré-gravídico, diminuir 

dores, inchaços, gases e melhorar a qualidade de vida do binômio mãe-bebê. O 

profissional fisioterapeuta também irá conscientizar essas mulheres sobre a 

importância da continuidade dos exercícios iniciados neste período, sobre o retorno 

no pós-parto tardio9 e elucidar os benefícios da amamentação tanto para a mãe 

quanto para o RN, incentivando esta prática.  

Sendo o puerpério um período considerado de riscos, tornam-se essenciais 

os cuidados de outras áreas da saúde, como profissionais de enfermagem 

qualificados que tenham como base a prevenção de complicações, o conforto físico 

e emocional e ações educativas que possam dar à mulher ferramentas para cuidar 

de si e do (RN)12. Outro exemplo de profissional que tem importante atuação na 

maternidade é o fonoaudiólogo, que examinará a criança na sua função auditiva, e 

dará orientações à mãe quanto aos cuidados durante o aleitamento.  

Apesar de alguns estudos13,14,15,16 terem observado efeitos favoráveis do 

exercício no período pós-natal, nota-se que são raros os que abordam o emprego do 

exercício no puerpério imediato9, por esta questão verifica-se a importância de 

pesquisar esta área da saúde da mulher, possibilitando aos profissionais utilizarem 

ferramentas cientificamente comprovadas na recuperação durante esta fase.  

Cabe reforçar a ausência de protocolos de tratamento e ou avaliação no 

período puerperal. Posto isso, verificou-se a necessidade de quantificar as respostas 

destas mulheres a intervenção fisioterapêutica no pós-parto imediato após alguns 

exercícios aplicados. Na literatura o que podemos constatar é a investigação de 
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forma isolada de alguns recursos fisioterapêuticos disponibilizados, não de um 

conjunto de práticas. 

Apesar da crescente preocupação com a humanização dos cuidados à saúde 

da mulher em todas as fases do ciclo vital, é visível a pouca valorização que é dada 

as demandas que emergem da vivência da mulher no período puerperal, 

especialmente as relativas à subjetividade feminina, que se alteram com a chegada 

de um (a) filho (a), segundo o contexto sócio cultural e emocional em que se inserem 

a gravidez, o parto e o pós-parto12. 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo prestar atendimento 

fisioterapêutico a mulheres no pós-parto imediato da Maternidade Pública Municipal 

de Barueri. Visando contribuir para a atenção à saúde da mulher e a qualidade de 

vida do binômio mãe-bebê. Demonstrando a importância da atuação do 

fisioterapeuta numa equipe multidisciplinar nesta área. 
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OBJETIVOS 

 

O presente estudo visa prestar atendimento fisioterapêutico a mulheres no 

pós-parto na maternidade pública da cidade de Barueri e verificar os efeitos da 

intervenção fisioterapêutica na dor e no bem estar geral de mulheres no puerpério 

imediato. 
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METODOLOGIA 

 

 O trabalho esta catalogado na Plataforma Brasil sob número 

20547813.7.0000.5482. E foi aprovado pela secretaria municipal de saúde da cidade 

de Barueri.  

Todos os dados coletados são sigilosos. As pacientes que preencheram os 

critérios de inclusão foram orientadas sobre a natureza do estudo e o procedimento 

a ser realizado, feito isto, receberam e assinaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). (SEÇÃO 1). 

 

Delineamento do estudo 

 

Ensaio Clínico. 

 

População e amostra de estudo 

 

A pesquisa foi constituída por puérperas voluntárias provenientes da 

Maternidade Pública da cidade de Barueri (SAMEB), que se encaixavam nos 

critérios de inclusão e que estavam a mais de oito horas em situação de puerpério. A 

amostra foi composta por 50 mulheres em estado de pós-parto imediato, sendo 25 

pacientes advindas de parto vaginal e 25 de parto cesárea.  

Inicialmente as mulheres foram informadas a respeito do objetivo e do 

procedimento da pesquisa e, havendo interesse em participar do estudo, assinaram 

o TCLE. Após terem assinado, foram submetidas a uma avaliação sociodemográfica 

e fisioterapêutica (SEÇÃO 2). Posteriormente, foram aplicados os exercícios e as 

orientações. 

O mesmo TCLE foi utilizado por duas pesquisadoras, portanto consta neste 

documento informações relacionadas aos dados sociodemográficos, clínicos e 

avaliação fisioterapêutica. 

Foram incluídas no estudo mulheres em período de pós-parto imediato que 

aceitaram participar da pesquisa, sem complicações no parto, intercorrências no 

pós-parto e mediante autorização médica. 
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Foram excluídas aquelas que tenham sofrido aborto espontâneo, curetagem, 

laqueadura, puérperas com menos de 8 horas de pós-parto, intercorrências no parto 

ou que estivessem com dor de cabeça após a anestesia.  

 

Instrumentos da pesquisa 

 

As pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram submetidas ao 

mesmo protocolo de avaliação, que envolveu as seguintes ferramentas: 

 

Ficha de Avaliação 

 

Foi aplicada uma ficha de avaliação10 contendo: 

 

a) Dados de identificação (nome, idade, IMC, idade gestacional, tempo de 

trabalho de parto, estado civil, ocupação, procedência, tipo de parto, 

realização ou não de episiotomia, anos de estudo, antecedentes); 

 

b) Característica das mamas (simetria, secretantes, aspecto dos mamilos, 

traumas mamilares, dificuldade para amamentar); 

 

c) Avaliação fisioterapêutica (incontinência urinária antes e após o parto, 

queixa principal, cinesia diafragmática, percussão abdominal, involução 

uterina, contração do assoalho pélvico, edema de membros inferiores, 

uso de musculatura acessória para contração do assoalho pélvico, 

diástase dos músculos reto-abdominais); 

 

d) Classificação do Bem Estar Geral, dividida entre os parâmetros: bom, 

regular e ruim. Essa medida subjetiva foi escolhida para analisar de 

forma global o estado da puérpera segundo suas considerações. Este 

procedimento era realizado antes e após a aplicação dos exercícios. 

(SEÇÃO 2). 

 

 

 



17 
 

 

Escala Visual Analógica (EVA) 

 

Há vários tipos de escalas objetivas de dor que podem ser empregadas. A 

mais comum e mais confiável é a Escala Visual Analógica que foi empregada neste 

estudo e avaliou a intensidade da dor antes e após a intervenção, consistindo de 

uma reta de 10 cm de comprimento desprovida de números, na qual há apenas a 

indicação no extremo esquerdo de “ausência de dor” e no extremo direito de “dor 

insuportável”. Quanto maior o escore, maior a intensidade de dor17 (SEÇÃO 3). 

Aplicou-se essa escala antes e após a realização dos exercícios. 

 

Intervenção e procedimentos  

 

Cada paciente foi submetida a uma única intervenção fisioterapêutica. A 

coleta de dados foi realizada entre julho e agosto de 2013, três vezes por semana. 

 Os exercícios foram realizados no leito, com duração de aproximadamente 

45 minutos, e a puérpera deveria deitar-se confortavelmente em decúbito dorsal. 

A intervenção realizada neste trabalho foi baseada no estudo desenvolvido na 

Maternidade Pública Municipal de Betim, em parceria com a PUC - Minas Betim- 

Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais, cujo título empregado foi 

‘Atendimento de puérperas pela fisioterapia em uma maternidade pública 

humanizada’9. No entanto, houve a necessidade de algumas modificações a fim de 

quantificarmos a resposta dessas pacientes aos recursos fisioterapêuticos utilizados 

no período puerperal. 

 

Os exercícios eram aplicados na sequência abaixo: 

 

1. Iniciava-se a intervenção com dez repetições de reeducação diafragmática. 

Nesta fase, a paciente era orientada a fazer uma inspiração máxima pelo nariz, 

com expansão da caixa torácica, e a expirar pela boca. Quando percebida a 

diminuição da mobilidade e/ou dificuldade de compreensão do que estava 

sendo solicitado, o diafragma era estimulado de forma a dar propriocepção à 

mãe; 
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2. Em seguida era realizado o fortalecimento abdominal isométrico, aplicando-se 

uma série de dez repetições. As puérperas foram orientadas a realizar uma 

contração abdominal ativa (“como se estivesse vestindo uma calça apertada ou 

como se fosse encostar o umbigo nas costas...”) e sustentá-la por três a cinco 

segundos; 

 

3. No terceiro exercício realizávamos o treino da musculatura do assoalho pélvico 

(TMAP). Posicionadas em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados e os pés 

apoiados no leito, as puérperas realizavam uma série de dez contrações fásicas 

desta musculatura (“como se estivesse contraindo/apertando a vagina e o ânus 

ao mesmo tempo...”), em seguida, uma contração dos músculos do AP 

sustentada por 6 segundos, repetindo uma série de dez. Caso percebido o uso 

da musculatura acessória (abdominais, glúteos e/ou adutores), realizavam-se 

ajustes para a correta realização do exercício; 

 

4. Também foram realizadas dez repetições de movimentos alternados de 

dorsiflexão e plantiflexão dos pés (exercícios circulatórios e metabólicos). A 

puérpera continuava em decúbito dorsal, com as pernas estendidas ou 

semifletidas, e recebia auxilio quando necessário. Em alguns casos quando 

constatado muito edema o membro inferior acometido era elevado juntamente 

com a execução do exercício para facilitar a drenagem e retorno venoso; 

 

5. Posteriormente foi feita a Manobra de Eliminação de Flatos18, por meio de uma 

massagem abdominal, utilizando a palpação juntamente com movimentos 

circulares seguindo o trajeto do intestino grosso, visando melhorar a motilidade 

intestinal, o desconforto abdominal causado por constipação e promover 

eliminação de gazes. A mulher também recebia orientações para execução da 

auto-massagem; 

 

6. Para finalizar, a puérpera deveria caminhar de 2 a 5 minutos após os exercícios 

realizados. O trajeto percorrido se estendia ao longo das enfermarias; 

 



19 
 

 

Caso a mãe sentisse a necessidade de interromper os exercícios por 

qualquer razão (amamentar o recém-nascido, por exemplo), fazia-se uma pausa e 

em seguida retomava-se o procedimento.  

Após os exercícios, solucionavam-se possíveis dúvidas, e eram prescritas 

orientações quanto a mudanças de decúbito, posicionamento no leito, posturas 

adequadas para a amamentação, cuidados com o bebê, incentivo ao aleitamento 

materno (traçando os benefícios e sua importância). 

Por fim, aplicava-se a EVA e escala subjetiva, no qual a paciente era 

questionada sobre a classificação do seu Bem Estar Geral após a intervenção. 

 

Análise Estatística 

  

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as 

variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação dos valores 

mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e mediana. Para as 

variáveis qualitativas calcularam-se frequências absolutas e relativas.  

Para a comparação de médias de dois grupos foi utilizado o teste t de 

Student18 quando a suposição de normalidade dos dados foi rejeitada, utilizou-se o 

teste não-paramétrico de Mann-Whitney19.  

Para a comparação de dois momentos dentro de um determinado grupo foi 

utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon19 pois a suposição de normalidade dos 

dados foi rejeitada.  

Para se testar a homogeneidade entre as proporções foi utilizado o teste qui-

quadrado ou o teste exato de Fisher (quando ocorreram frequências  esperadas 

menores de 5).  

O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%.   
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RESULTADOS 

 

A partir das características obtidas dos dados sociodemográficos e clínicos, 

elaborou-se um protocolo de intervenção fisioterapêutica que forneceu os seguintes 

resultados: 

 

Dados Clínicos 

 

Tabela 1. Descreve a distribuição das variáveis e a incidência dos tipos de queixas 

no total da amostra. Não houve diferença estatística na comparação entre os 

grupos. 

Variável n        % 

Sem queixas 4 8 

Dor na região dos pontos 22 44 

Cólica 8 16 

Dor na coluna 4 8 

Dor nos mamilos 2 4 

Dor muscular 2 4 

Ingurgitamento mamário 1 2 

Dor abdominal 3 6 

Gases 5 10 

Tosse 1 2 

n= número, % = porcentagem 

Nesta tabela não se somam 100%, pois existem casos com mais de uma queixa 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Tabela 2. Características das Mamas (n, %) da amostra total (n=50). A maioria 

apresentou mamas simétricas, secretantes e mamilos protusos. Somente 30% das 

puérperas apresentaram traumas mamilares e 24% relataram dificuldade inicial na 

amamentação.  

Característica das mamas   n % 

Simétricas  Não                                 
Sim 

16             
34 

 32           
68 

Secretantes (Colostro)  Não                                       
Sim 

3                     
47 

6                       
94 

Mamilos Protusos       
Semiprotusos 

Invertidos              
Planos 

35             
11               
1                 
3 

70             
22                  
2                  
6  

Traumas Mamilares Ausentes                                 
Presentes 

35             
15 

70             
30 

Dificuldade para amamentar Não                                 
Sim 

38              
12 

76             
24 

n= número, % = porcentagem 

 

A Tabela 3 refere-se à Avaliação Fisioterapêutica (n=50). A maioria das 

puérperas relatou presença de incontinência urinária durante ou após a gestação, 

62% apresentou cinesia diafragmática normocinética, som timpânico à percussão 

abdominal e involução uterina dentro da normalidade. Em relação à avaliação do 

assoalho pélvico, 68% das puérperas apresentou contração voluntária ao comando 

verbal e 70% apresentou edema de membros inferiores. Das mulheres que 

apresentaram contração voluntária do assoalho pélvico 68% fizeram o uso da 

musculatura acessória. A média (desvio padrão) da DMRA na região supra-umbilical 

foi de 1,59±0,69 dedos e a infra-umbilical de 0,66±0,79 dedo, porém, deve ser 

levado em consideração que a avaliação da DMRA foi realizada de maneira 

subjetiva e que não foi feita com a utilização de instrumento fidedigno, como um 

paquímetro. 
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Tabela 3. Avaliação Fisioterapêutica.  

Item Avaliado     n % 

 
Presença de Incontinência Urinária 

 
Não                                                           

 
Sim 

 
24                      

 
26 

 
48                      

 
52 

    
Cinesia Diafragmática Normocinética           

Hipocinética 
 

31                 
19 

62                     
38 

Percussão Abdominal Som timpânico  
                  

Ausência de 
timpanismo 

 

29                    
 

21 

58                       
 

42 

Involução Uterina Abaixo da cicatriz 
umbilical                   

No nível da 
cicatriz umbilical              
Acima da cicatriz 

umbilical 
 

38                       
 

10                       
 

2 

76                       
 

20                         
 

4 

Contração Voluntária do Assoalho Pélvico Presente                               
Ausente 

 
 

34                        
16 

68                     
32 

Edema em membros inferiores (+++) Ausente                                       
+/+++                                                 

++/+++                                         
+++/+++ 

15                   
16                 
13                   
6 

30                      
32                      
26                            
12 

Uso de musculatura acessória 
(abdominais, glúteos e/ou adutores) 

Não                                                          
Sim 

 
 

16                  
34 

32                     
68 

Diástase dos músculos reto-abdominais  
(dedos; n=50) 

 
                                                        

Supra-umbilical                         
Infra-umbilical 

  
Média (DP)                 
1,59 (0.69)           
0,66 (0,79) 

n= número, % = porcentagem 

DP= desvio padrão 

+/+++ = Leve 

++/+++ = Moderado 

++/+++ = Acentuado             
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Comparação entre os grupos 

 

Através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney observamos que os 

grupos de parto diferem em relação à EVA inicial (p< 0,001) e final (p=0,036), com o 

grupo de parto normal apresentando EVA significantemente menor do que o grupo 

de cesárea nos dois momentos. Através do Teste não-paramétrico de Wilcoxon 

observamos que o grupo de parto vaginal apresentou decréscimo significante da 

EVA do momento inicial para o final (p=0,001) e o grupo de cesárea também 

(p=0,003), conforme a tabela 4. 

 

Tabela 4. Comparação entre grupos de parto vaginal (n=25) e de parto cesárea 

(n=25), referente à escala Visual Analógica aplicada antes e após a intervenção 

fisioterapêutica. 

Escala Visual Analógica da Dor  

   
 

Parto Cesárea            
Média (DP) 

 
 

Parto Normal                 
Média (DP) 

 
 

p 

 

   
 

 
Inicial 

 
3,99±2,11 

 
2,0±1,52 

 
< 0,001* 

 

 

Final 
 
P 

2,85±2,63 
 

0,003 

1,34±0,92 
 

0,001 

0,036* 
 
 

 

DP= Desvio Padrão; p para o Teste não-paramétrico de Mann-Whitney; p para o teste de Wilcoxon 

*Diferenças estatisticamente significantes entre os valores obtidos antes e após o tratamento (p<0,05) 

 

Constatou-se que nos dois grupos houve diminuição da dor após a realização 

dos exercícios propostos. Sendo que a EVA inicial no grupo de parto cesárea é 

maior do que comparada ao parto vaginal, ou seja, a dor como um dado subjetivo é 

maior nas mulheres que foram submetidas a parto cesárea do que em relação às 

mulheres submetidas ao parto vaginal.  

Como os grupos diferem no momento inicial construiu-se uma variável que é 

a porcentagem de decréscimo da EVA do momento inicial para o momento final e 

comparamos os grupos em relação a este valor, conforme tabela 5. 

 



24 
 

 

Tabela 5. Mostra a porcentagem de diminuição da EVA após intervenção 

fisioterapêutica, na comparação entre os grupos. 

Escala Visual Analógica da Dor  

 

  Parto Cesárea Parto Vaginal P 

  

% de diminuição da 
EVA (Inicial - Final) 

 32,23 25,7 0,248 

%=Porcentagem 

*Teste não-paramétrico de Mann- Whitney 

 

Portanto os grupos não diferem em relação à porcentagem de decréscimo da 

EVA do momento inicial para o momento final, pois não houve relevância 

significativa (p>0,05). 

 

O gráfico 1 demonstra as porcentagens referente a classificação da escala 

subjetiva que avalia o bem estar antes e após a realização dos exercícios propostos. 

 

Gráfico 1. Comparação entre o Bem estar Inicial e Final na amostra. 

 

 

 

bom regular ruim

70% 

28% 

2% 

82% 

18% 

0% 

Bem Estar Geral  

inicial

final
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Gráfico 2. Compara a classificação da escala subjetiva do bem estar no grupo de 

parto vaginal (n=25), antes e após a intervenção. 

 

 

Gráfico 3. Compara a classificação da escala subjetiva do bem estar no grupo de 

cesárea (n=25), antes e após a intervenção. 

 

Para a análise estatística da escala de bem-estar tanto no momento inicial 

quanto final foi utilizado o Fisher’s Exact Test (p inicial= 0,5380) e (p final=0,4635). 

Portanto os grupos não diferem em relação ao bem estar antes e após os exercícios. 

Bom Regular Ruim

76% 

24% 

0% 

88% 

12% 

0% 

Bem Estar - Parto Vaginal 

Inicial

Final

Bom Regular Ruim

64% 

32% 

4% 

76% 

24% 

0% 

Bem Estar Geral - Parto Cesárea 

Inicial

Final
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Nossa amostra apresentou 100% de adesão aos exercícios propostos, sendo 

que todas as mulheres realizaram as tarefas recomendadas: Reeducação 

Diafragmática, Fortalecimento Abdominal, Treinamento da musculatura do Assoalho 

Pélvico, Manobra de eliminação de flatos, Exercícios Circulatórios, Deambulação e 

orientações gerais. 
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DISCUSSÃO 

 

O presente estudo visou prestar atendimento fisioterapêutico a mulheres no 

pós-parto na maternidade pública da cidade de Barueri e verificar os efeitos da 

intervenção fisioterapêutica na dor e no bem estar geral de mulheres no puerpério 

imediato. Os resultados apontam melhora da dor e do bem estar geral após a 

realização dos exercícios. Observou-se que os grupos de parto diferem em relação à 

EVA inicial e final, sendo que o grupo de parto vaginal apresentou EVA menor do 

que o grupo de cesárea nos dois momentos. No entanto, os dois grupos obtiveram 

decréscimo da EVA do momento inicial para o final. Em relação à escala subjetiva, 

82% das mulheres classificaram seu estado geral como bom ao final da intervenção.  

A atuação fisioterapêutica no pós-parto imediato tem sido valorizada, visto 

que possibilita minimizar as consequências fisiológicas e morfológicas que marcam 

esse período9,10. Desta forma, o papel do fisioterapeuta como componente da equipe 

de saúde é fundamental para promover melhora da qualidade de vida da mulher no 

puerpério e tornar a mesma capaz de enfrentar as demandas da maternidade. O 

puerpério é uma fase de grandes mudanças para a mulher, que necessita de 

cuidados e atenção da equipe de saúde que a assiste nesse período. Entretanto, a 

atenção frequentemente é concentrada no recém-nascido e os desconfortos 

vivenciados pela puérpera são negligenciados2. 

Segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, a prática de exercício 

deve ser levada em consideração para a melhoria da saúde de mulheres mesmo 

não grávidas. Sugerindo pelo menos 30 minutos ou mais de exercícios moderados 

por dia. As mulheres grávidas também podem adotar essa recomendação, na 

ausência de complicações ou restrições médicas. Reforçando estas afirmações, o  

Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia também descreve que as mulheres 

grávidas e em estado de pós-parto devem ser encorajadas a realizar atividade física 

regular. Com a finalidade de obter os mesmos benefícios de saúde antes da 

gravidez20.  

A amostra total desta pesquisa apontou que 42% das puérperas relatavam 

como queixa principal dor na região dos pontos, sendo no parto vaginal na região da 

episiotomia e cesárea na incisão cirúrgica. Também Declerq et al demostraram que 

dor é o sintoma mais frequentemente relatado no puerpério. Das mulheres que 

foram submetidas ao parto cesárea, 79% apresentaram dor na incisão por até dois 
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meses e 18% persistiram com dor por até seis meses após o parto. Entre as 

pacientes que tiveram sua gestação resolvida por parto vaginal (em 68% dos partos 

vaginais assistidos, 63% dos partos com episiotomia e 43% sem episiotomia), a dor 

perineal esteve presente em 48% dos casos e em 2% esse sintoma persistiu até o 

6º mês de puerpério2,21
. Vale ressaltar que na comparação entre parto vaginal e de 

cesárea a distribuição das queixas foi semelhante.   

A segunda queixa mais frequente em nossa avaliação foi cólica, no entanto a 

maioria das puérperas apresentaram involução uterina dentro da normalidade, ou 

seja, em regiões próximas à cicatriz umbilical. Esse sintoma ocorre, pois a liberação 

de ocitocina consequente ao estímulo da amamentação parece acentuar esta dor 

por promover contrações uterinas2,22. Desta forma, entende-se que este processo é 

fisiológico e positivo.  

Salienta-se a importância da orientação prévia, visto que estes sintomas 

poderiam ser melhor compreendidos, diminuindo a ansiedade desnecessária e 

contribuindo para a uma melhor adesão do aleitamento. O controle da dor no 

puerpério se faz necessário na medida em que visa promover conforto, qualidade de 

vida e bem estar as mulheres.  

Num terceiro momento a constipação e gases intestinais foram queixas 

apontadas antes da conduta, o que pode ser constatado durante a avaliação da 

percussão abdominal, na qual mais da metade das mulheres apresentavam som 

timpânico. Por este motivo aplicou-se a massagem abdominal (manobra de 

eliminação de flatos) com a finalidade de reduzir estes sintomas e promover um 

melhor funcionamento intestinal. Lämås et al. através de um estudo controlado e 

randomizado, investigaram os efeitos da massagem abdominal na função 

gastrointestinal e ingestão de laxantes por pessoas com constipação. Foram 

incluídas 60 pessoas divididas em grupo de intervenção (massagem abdominal e um 

laxante prescrito no dia anterior) e grupo controle (apenas laxante). A função 

gastrointestinal foi avaliada por meio da escala denominada Gastrointestinal 

Symptoms Rating Scale (GSRS) em três ocasiões: no inicio, na 4ª e na 8ª semana 

da intervenção. Os resultados obtidos mostraram que a massagem abdominal 

reduziu a severidade dos sintomas gastrointestinais, tais como constipação e dor 

abdominal. Mostrou ainda que o grupo de intervenção exibiu aumento significativo 

do número de evacuações em relação ao grupo controle, sem haver aumento da 

quantidade ingerida de laxantes2,18. 
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Artigos mostram que o número de semanas, duração das sessões de 

massagem, e pressão usada são fatores que provavelmente podem influenciar a 

efetividade da massagem abdominal18. Embora outros estudos tenham apontado 

que o número de semanas para aplicabilidade do tratamento variem de 3 a 12 

semanas18,23,24, numa única intervenção realizada neste estudo foi possível 

amenizar os sintomas de desconforto intestinal, traduzidos através da melhora da 

EVA, escala subjetiva do bem estar e relato da puérpera.  

Reforçando esses achados, observou-se que 6% das mulheres se queixavam 

de dor abdominal, fato justificado pelas variáveis de: dor na região dos pontos, 

cólica, constipação e gases.  Essa manobra associada aos exercícios metabólicos e 

deambulação precoce foi eficiente para eliminação de gases, evacuação e 

desconforto abdominal no pós-parto. 

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

também sintoma frequente durante a gestação. Vários estudos mostraram que pelo 

menos 50% das mulheres vivenciaram algum tipo de dor na coluna durante a 

gravidez25, Noren et al. verificaram  que 70% das grávidas  tinham algum tipo de dor 

lombar e que 20% dessas mulheres permaneciam com esse sintoma após o parto26. 

Isso justifica o fato de 8% das mulheres terem apontado como queixa principal dores 

nas costas. 

Ainda neste contexto, constatamos que 4% das mulheres sofriam de dores 

musculares, desta forma, o controle da ansiedade durante o trabalho de parto é 

fundamental, pois quanto maior a ansiedade, maior o nível de dor relatado pela 

parturiente27,28. Posto isso, essas mulheres estão sujeitas a sofrer de tensões 

musculares decorrentes da experiência vivenciada durante o trabalho de parto. 

Destaca-se mais uma vez a importância da assistência fisioterapêutica não apenas 

no pós-parto, como também no ciclo gravídico-puerperal. 

A influência da gravidez no trato respiratório origina não somente mudanças 

anatômicas, mas também fisiológicas que interagem e afetam a função respiratória 

durante a gestação29. Essas alterações são tanto consequência do aumento de 

determinados hormônios, como a progesterona, que age estimulando o centro 

respiratório e promove um aumento da amplitude da respiração, quanto pelo 

crescimento do útero gravídico, que por sua vez implica na modificação da 

configuração do tórax e deslocamento do diafragma30.  
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Espera-se que nos primeiros dias pós-parto, a cinesia diafragmática se 

apresente hipo ou normocinética. Como visto, a maioria das puérperas 

apresentaram uma dinâmica diafragmática normocinética e os exercícios 

respiratórios foram realizados por todas, a fim de acelerar esse retorno gradual10. 

Neste contexto, a tosse ainda foi apontada como queixa por 2% das puérperas, 

subentende-se que a diminuição da cinesia torácica e diafragmática reduzindo o 

padrão respiratório, fazia com que a puérpera utilizasse a tosse como um 

mecanismo de auto-limpeza brônquica.  

Em 2008, um estudo realizado numa maternidade pública humanizada 

identificou uma menor prevalência de edema nos membros inferiores em sua 

amostra do que em relação ao encontrado na literatura. Em contrapartida 

verificamos que 70% das mulheres estudadas nesta pesquisa o edema de membros 

inferiores esteve presente. Desta forma, coube enfatizar os exercícios circulatórios 

de membros inferiores associado à deambulação precoce, enfatizando as puérperas 

quanto sua realização mesmo após a alta hospitalar. Com a finalidade de prevenir 

fenômenos tromboembolísticos, ajudar no retorno venoso e diminuir o edema 

puerperal10,31.  

Assim como apontado no trabalho de Rett et al. a maioria das puérperas de 

nossa pesquisa também realizavam a contração voluntária dos músculos do 

assoalho pélvico10. No entanto, os dados divergiram em relação ao uso da 

musculatura acessória, pois em sua amostra mais da metade das mulheres 

realizavam a contração dos músculos do AP sem o uso da musculatura acessória 

(Abdominais, glúteos e ou adutores), já em nossa amostra em 68% dos casos houve 

a contração da musculatura acessória como auxilio para o recrutamento dos 

músculos do AP. 

Diferente da pesquisa supracitada, neste estudo analisou-se as queixas 

urinárias, durante a avaliação a puérpera era questionada quanto à perda de urina 

antes ou após a gestação. Os resultados revelaram que, um pouco mais da metade 

das mulheres referiam incontinência urinária nestes períodos. 

As alterações no mecanismo de suporte uretral e da continência são 

evidenciadas clinicamente pela presença de sintomas urinários irritativos como a 

urgência e aumento de frequência urinária, e de incontinência32,33. Fatores 

vinculados à gravidez e ao parto são apontados como risco para o desenvolvimento 

de distúrbios do AP, incluindo o tempo prolongado de trabalho de parto e do período 
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expulsivo, o uso de episiotomia e o peso elevado do recém-nascido34,35,36. Todavia, 

nesta pesquisa ao correlacionarmos o tipo de parto X presença de incontinência 

urinária não houve diferença estatística. Na literatura Dellú MC et. al já havia 

descrito que, não há evidências suficientes para afirmar que a cesárea diminui o 

risco de desenvolvimento de incontinência urinária ou fecal37. 

Os sintomas urinários que afetam negativamente a vida de muitas mulheres 

têm sua prevalência estimada com grande variabilidade38 gerando problema de 

Saúde Pública. Embora pareça ser mais grave o quadro clínico e de pior prognóstico 

com o avanço da idade, não se exclui a presença de sintomas urinários em 

mulheres adultas jovens37. 

A prevalência de IU no puerpério varia de 10 a 15%, a depender da idade e 

da paridade da parturiente, do modo de resolução da gestação e se a mesma já era 

incontinente antes do parto, como indica a literatura referente ao tema2,39. Wesnes 

et. al . avaliaram 12.679 primigestas, continentes antes da gravidez, recrutadas pelo 

estudo norueguês MothrandChildCobortStudy (MoBa) com o objetivo de investigar a 

prevalência de IU 6 meses após o parto. Esse sintoma foi relatado por 31% das 

puérperas, muito frequente entre as pacientes que já havia apresentado 

incontinência durante a gestação. Além desses achados, o parto vaginal foi um fator 

de risco importante e estatisticamente significativo para incontinência após o parto 

em comparação com a cesárea eletiva, tanto para mulheres continentes na 30ª 

semana de gestação como para mulheres incontinentes2,40. 

Observando que maior parte das mulheres atendidas se queixava dos 

sintomas de IU antes e após o parto, utilizamos o TMAP como recurso 

fisioterapêutico recomendado durante a gravidez e após o nascimento do bebe, com 

a finalidade de prevenir e tratar estes sintomas. Reforçando essa importância, Dinc 

et. al. demonstraram a efetividade do TMAP na prevenção da incontinência durante 

a gestação e puerpério. O grupo de estudo foi treinado pelos pesquisadores e 

ambos os grupos foram avaliados na 36ª semana e 38ª semana de gestação e na 6ª 

e 8ª semana de pós-parto. Em ambos os grupos houve redução significativa dos 

episódios de IU e aumento da força muscular perineal ao se comparar o período 

gestacional e o puerpério. Porém, esses efeitos foram acentuadamente mais 

significativos no grupo que recebeu TMAP2,41. Corroborando esses resultados Driul 

et. al. avaliaram, por meio de questionários, 602 pacientes após parto vaginal a 

termo, com o objetivo de mensurar a prevalência da IU e das disfunções pélvicas 
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com a reabilitação pélvica. Esses autores constataram que a prevalência da IU no 

puerpério é significativamente menor em mulheres submetidas à reabilitação 

pélvica2,42.  

Os efeitos benéficos dos exercícios da musculatura do AP sobre a IU podem 

perdurar por longos períodos, como mostraram Hay-Smith et. al. em uma meta-

análise realizada pela Biblioteca Cochrane em 200943.  

No presente estudo também foi observada que a DMRA estava dentro da 

normalidade, pois se considera normal uma separação de até aproximadamente 3 

cm10,44, reforçando novamente os mesmos resultados publicados por Rett et.al. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a avaliação da DMRA é realizada 

de maneira subjetiva e que não foi feita com a utilização de instrumento fidedigno, 

como um paquímetro10. As mudanças biomecânicas nos músculos abdominais 

facilitam o aparecimento da DMRA, que pode ser definida como o afastamento entre 

estes dois músculos45.  

Embora ainda não haja consenso, uma DMRA acima de 2,5 cm pode ser 

considerada prejudicial44, Coldron et al. constataram que há uma redução parcial da 

DMRA até a oitava semana pós-parto, mas, quando avaliada um ano após o parto, 

não foi observado retorno aos valores pré-gravídicos46. A realização dos exercícios 

físicos devidamente supervisionados, tanto no período gestacional quanto no pós-

parto, são importantes não só para o tratamento de disfunções musculosqueléticas, 

mas também para a prevenção. Os exercícios de fortalecimento dos músculos 

abdominais priorizando o transverso do abdome têm apresentado sucesso8. 

Mesquita et al. Demonstraram uma redução significativa da diástase dessa 

musculatura (p<0,001) no grupo que realizou um protocolo de duas a três séries de 

10 a 20 repetições de exercícios abdominais nas primeiras 6 horas após o parto9,10.  

Vale lembrar que, esta pesquisa não visou quantificar o resultado dos 

exercícios isoladamente, e sim buscou apontar a resposta das puérperas ao 

protocolo de intervenção fisioterapêutica aqui inicialmente proposto. Partindo das 

principais alterações encontradas, traçadas e citadas na literatura como as 

necessidades do período puerperal.  

Em relação à amamentação, sabe-se que a presença de traumas mamilares 

pode ser uma condição que leva ao desmame precoce10. No que concerne à 

avaliação das mamas, as características obtidas em toda a amostra não diferem 

daquelas encontradas no estudo de Rett et al. Do total das mulheres analisadas 4% 



33 
 

 

relataram estar com dor nos mamilos, e 2% sofriam de ingurgitamento mamário. 

Contudo, apenas 24% das puérperas apresentavam dificuldade para amamentar e 

30% sofriam por traumas mamilares. Essa situação pode ser atribuída ao fato de 

que em 94% dos casos as mamas estavam secretantes, e a maioria com mamilos 

protusos, facilitando assim o aleitamento materno.  

Analisando essa situação oferecíamos orientações quanto à postura 

adequada para a amamentação, contribuindo para os baixos índices de traumas 

mamilares e dificuldade de amamentar. O manual técnico do ministério da saúde 

sobre Atenção Qualificada e Humanizada durante o pré-natal e puerpério, aponta 

que os profissionais e os serviços devem estar atentos e preparados para aproveitar 

a oportunidade de contato com a mulher e o recém-nascido para orientar sobre 

higiene, alimentação, atividades físicas; atividade sexual, informando sobre 

prevenção de DST/Aids; cuidado com as mamas, reforçando a orientação sobre o 

aleitamento (considerando a situação das mulheres que não puderem amamentar); 

cuidados com o recém-nascido; direitos da mulher (direitos reprodutivos, sociais e 

trabalhistas)47.  

Apesar da importância e da recomendação do aleitamento materno exclusivo 

nos primeiros seis meses de vida do lactente48 esse padrão de aleitamento materno 

ainda é pouco praticado no Brasil49. Estudos50,51,52,53 cada vez mais têm 

demonstrado a importância da amamentação, e o papel do profissional da saúde na 

motivação e incentivo a esta prática. 

Tratamentos alternativos vêm sendo amplamente estudados com o objetivo 

de melhorar o bem estar materno e, consequentemente, facilitar a interação entre 

mãe e filho. O ensaio clínico controlado e randomizado conduzido por Norman et.al. 

teve como objetivo avaliar o efeito dos exercícios físicos e cuidados de um programa 

de educação de saúde sobre o bem estar psicológico das mães. Foram incluídas 

puérperas primíparas e multíparas, distribuídas em grupo experimental (n=62) e 

grupo educacional (n= 73). O grupo experimental recebeu um programa de oito 

semanas de exercícios especializados (1 hora por semana) juntamente com 

orientações, enquanto o grupo educacional recebeu apenas material educativo. Os 

resultados mostraram que houve melhora significativa dos escores de bem estar e 

dos sintomas depressivos, ao longo das oito semanas do programa, no grupo 

experimental quando comparado ao educacional, sendo esse efeito mantido quatro 

semanas após a conclusão do mesmo. Os autores concluíram que a fisioterapia e 
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um programa de educação em saúde são eficazes na melhoria do bem-estar 

materno pós-natal54. Sendo assim, podemos correlacionar os achados destes 

autores, com os encontrados nesta pesquisa após a realização dos exercícios 

propostos. Do total de 50 mulheres estudadas, 82% responderam positivamente 

quando questionadas em relação ao seu bem estar geral.  

Ainda em nossa amostra, pode ser constatada a melhora da dor segunda a 

EVA tanto no grupo cesárea de (3,99±2,11) para (2,85±2,63), quanto no grupo de 

parto normal de (2,0±1,52) para (1,34±0,92), com diferenças estatisticamente 

significantes entre os valores obtidos antes e após o tratamento (p<0,05). 

O protocolo foi realizado por todas participantes, já que a maioria das 

puérperas encontrava-se em estado de recuperação fisiológica sem intercorrências. 

Foi indicada a realização dos exercícios em casa, mesmo após a alta hospitalar. As 

mulheres receberam orientações em relação à mudança de decúbito e posturas 

corretas para amamentação. Observou-se que as puérperas sentiam a necessidade 

de conversar sobre a maternidade, dificuldades, limitações e dúvidas que permeiam 

este momento. 

Este estudo apresenta algumas limitações, pois existem poucos artigos 

abordando o tema proposto, dificultando a correlação com outros trabalhos. Devido 

à ausência de estudos durante o puerpério imediato viu-se a necessidade de 

adaptarmos um protocolo, aplicando a EVA e a escala subjetiva de bem estar, para 

quantificarmos as respostas destas mulheres aos exercícios propostos durante o 

pós-parto imediato. Além disso, pela ausência de alguns materiais, parte da coleta 

dos dados foi realizada subjetivamente ou com base no relato da puérpera. Para 

pesquisas futuras aconselha-se a aplicação de um follow-up com o intuito de 

demonstrar os efeitos da fisioterapia no puerpério imediato e tardio, inviável neste 

trabalho por conta da dinâmica e demanda da maternidade.  

Verificou-se a importância da utilização dos recursos fisioterapêuticos no 

puerpério imediato, ao passo que promove a adaptação da mulher á nova realidade. 

Posto que a atuação da fisioterapia ainda não é uma prática comum em 

maternidades públicas, espera-se que os gestores validem a importância da 

assistência interdisciplinar no ciclo gravídico-puerperal. A fisioterapia pode contribuir 

para assistência da mulher, no retorno rápido as condições pré-gravídicas e prevenir 

problemas futuros, como: incontinência urinária, má postura, motilidade 

gastrointestinal reduzida, pouca força abdominal.  
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Entendendo que a maternidade é um momento especial na vida de uma 

mulher, frisamos aqui a importância de um serviço humanizado e de qualidade, 

tornando esta fase mais agradável. 
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CONCLUSÃO 

 

O protocolo de exercícios proposto contribuiu positivamente para a melhora 

da dor e do bem estar, amenizando os desconfortos existentes no pós-parto. Através 

da avaliação clinica realizada, verificou-se que as mulheres encontravam-se em 

estado fisiológico de recuperação de acordo com o esperado. Esta pesquisa torna-

se relevante devido à escassez de trabalhos que comprovem o efeito de um 

protocolo de intervenção fisioterapêutica no puerpério imediato e tardio.  
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SEÇÕES 
 

 
SEÇÃO 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

1. Identificação do Projeto de  Pesquisa 

 

Título do Projeto: Atendimento de puérperas pela Fisioterapia na Maternidade pública da cidade de 

Barueri 

Área do Conhecimento: Saúde da Mulher – Ginecologia e Obstetrícia 

Curso: Fisioterapia 

Número total de sujeitos:                                                

Instituição onde será realizado: 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Ana Cláudia da Silva, Isabella de Leão Moreira e 

Juliana Schulze  

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir, a qualquer 

momento, isso não causará nenhum prejuízo à você. 

2. Identificação  do Sujeito da  Pesquisa 

 

Nome: 

Data de Nascimento: Nacionalidade: 

Estado Civil: Profissão: 

CPF/MF: RG:  

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

Eu, sujeito da pesquisa, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar 

como voluntário(a) do projeto de pesquisa acima identificado. Discuti com o pesquisador 

responsável sobre a minha decisão em participar e estou ciente que: 

1. Os objetivos desta pesquisa são: descrever o perfil de puérperas atendidas pela fisioterapia na 
Maternidade Pública Municipal de Barueri, e o atendimento à elas prestado visando contribuir para a 
assistência fisioterapêutica no pós-parto; 
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2. O procedimento para coleta de dados: será aplicada uma ficha de avaliação contendo dados de 
identificação (nome, idade, IMC, idade gestacional, tempo de trabalho de parto, estado civil, ocupação, 
procedência, tipo de parto, antecedentes), característica das mamas (simetria, secretantes, mamilos, 
traumas mamilares, dificuldade para amamentar) e avaliação fisioterapêutica (cinesia diafragmática, 
percussão abdominal, involução uterina, contração do assoalho pélvico, edema, uso de musculatura 
acessória, diástase dos músculos reto-abdominais). Após a aplicação desta ficha será realizada uma 

sequencia de exercícios que incluem: 10 repetições de reeducação diafragmática; fortalecimentos 

abdominais isométricos (transverso abdominal: sucção abdominal sustentada por 3 a 5 segundos); 
contrações fásicas (rápidas) e tônicas (sustentadas de 6 seg) do assoalho pélvico; movimentos 
alternados de dorsiflexão e plantiflexão dos pés (exercícios circulatórios); manobras de eliminação de 
flatos (massagem abdominal); deambulação precoce (2 a 4 minutos); orientações gerais sobre postura 
adequada para amamentação, mudança de decúbito e posturas para a realização das atividades de vida 
diária. No período inicial e no final dos exercícios aplicaremos a Escala Visual Analógica (EVA);  

 
3. Os benefícios esperados são: minimizar as consequências fisiológicas e morfológicas do período pós-

parto, reestabelecer o corpo físico ao estado pré-gravídico, diminuir dores, inchaços, gases e melhorar a 
qualidade de vida do binômio mãe-bebê; 

 
 

4. Os desconfortos e riscos apresentados: é possível que apareça dor durante a execução dos exercícios 
propostos; 

 
5. A minha participação neste projeto tem como objetivo mostrar o perfil das mulheres que dão à luz nesta 

maternidade, apontar os benefícios da intervenção precoce da fisioterapia no atendimento do pós-parto e 
ressaltar sua importância para as mães, para a comunidade científica e órgãos de saúde pública; 

 
 
6. A minha participação é isenta de despesas e custos adicionais para a participante, tendo o direito de 

questionar procedimentos e esclarecer possíveis dúvidas referente à pesquisa; 
 
7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração nesta pesquisa no momento em que desejar, 

sem necessidade de qualquer explicação; 
 
8. A minha desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico. Não virá interferir no 

atendimento, na assistência e no tratamento médico; 
 
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados em 

publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados; 
 
10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado), com endereço na 

Rua:.................................................................................... sempre que entender necessário obter informações 
ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial(is) e final(is) desta 

pesquisa. 
 
 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim apresentadas e, 
por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em 
minha posse. 
 
 

_____________(    ),   _____    de  ____________ de 2013. 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto Sujeito da pesquisa e/ou responsável 
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Testemunhas: 

  

_____________________________________ ______________________________________ 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF/MF: CPF/MF: 
Telefone: Telefone: 

 

Em caso de dúvidas ou problemas referentes à sua participação voluntária nesta pesquisa, entrar em 

contato com as responsáveis: 

 

Ana Claudia da Silva 

Celular: (11) 97537-9734 

 

Isabella Leão 

Celular: (11) 99454-3094 
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SEÇÃO 2: Ficha de Avaliação9  
 

Ficha de Avaliação – Puérperas da Maternidade de Barueri 

Identificação 

Nome:                                                                                                             Idade: 

IMC (km/m²):                                                                              Idade Gestacional: 

Tempo de trabalho de parto (minutos):                                                

Estado civil (solteira, casada, outros):                                       Anos de estudo: 

Ocupação (do lar, estudante, outros):                          Procedência (cidade, estado): 

Tipo de Parto:                                                  Antecedentes (primípara, multípara, 

abortos): 

Característica das Mamas 

Simétricas - SIM (   )    NÃO (   )                         Secretantes - SIM (   )   NÃO (   ) 

Mamilos- PROTUSOS/SEMIPROTUSOS (   )  INVERTIDOS (   )   PLANOS (   ) 

Traumas mamilares - SIM  (   )   NÃO (   )       Dificuldade para amamentar- SIM (   )   

NÃO   (   ) 

Como você classificaria seu Bem Estar Geral: Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) 

Incontinência Urinária (durante e após a gestação) – SIM (   )       NÃO (   ) 

Avaliação Fisioterapêutica 

Cinesia diafragmática – NORMOCINÉTICA (   )  

                                      HIPOCINÉTICA (   ) 

Percussão abdominal – SOM TIMPÂNICO (   )  

                                      AUSÊNCIA DE TIMPANISMO (   ) 

Involução Uterina –   ACIMA DA CICATRIZ UMBILICAL (   )  

                                 ABAIXO DA CICATRIZ UMBILICAL (   ) 

                                 NO NÍVEL DA CICATRIZ UMBILICAL (   ) 

Contração voluntária do assoalho pélvico – Visualmente identificada (  ) 

                                                                      Não identificada visualmente  (   ) 

Edema de MMII – PRESENTE (   )    + + +       AUSENTE (   ) 
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Uso de musculatura acessória (abdominais, glúteos e/ou adutores) – SIM (  ) NÃO ( ) 

Diástase dos músculos reto-abdominais (dedos) – SUPRA-UMBILICAL (   )  

                                                                                  INFRA-UMBILICAL (   ) 

EVA inicial : 

EVA final: 

Bem Estar Geral após exercícios: Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) 
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SEÇÃO 3: Escala Visual Analógica 

 

A pior dor 

que poderia  l_________________________________________l  Sem dor 

sentir             

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


