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Introdução: O fisioterapeuta especialista na Saúde da Mulher é capaz de compreender a mulher e as disfunções 

específicas da sua saúde, além de oferecer suporte necessário nos diversos níveis de atenção. Percebe-se na prática 

clínica que as mulheres não são encaminhadas ao fisioterapeuta durante a gravidez. Muitas vezes, as queixas 

musculoesqueléticas, urinárias e outras, são consideradas inerentes ao processo de gestar, o que pode comprometer a 

qualidade dessas mulheres. Objetivo: desenvolver uma cartilha informativa aos profissionais de saúde sobre a atuação 

da fisioterapia na gestação. Métodos: O estudo foi desenvolvido em 3 etapas: levantamento bibliográfico (bases de 

dados para buscar informações sobre fisioterapia na gestação), desenvolvimento (elaboração de material educativo a 

fim de torná-lo legível, compreensível, eficaz considerando: linguagem, ilustrações, layout e design) e validação (cinco 

fisioterapeutas avaliaram o conteúdo). As perguntas eram: “1. Quanto a linguagem, você considera que ela está 

adequada para os profissionais de saúde?”; “2. Sobre as ilustrações, você considera que estão adequadas?”; “3. Sobre 

o layout e o design, você os considera adequados?”; “4. Sobre as informações da atuação da fisioterapia na gestação, 

você considera as informações adequadas?”; “5. Sobre como o profissional de saúde pode ajudar a gestante 

encaminhando-a à fisioterapia, você considera as informações adequadas?”; “6. Sobre os procedimentos que podem 

ser adotados para auxiliar as gestantes a atravessar este período com menos desconfortos, você considera que as 

informações estão adequadas?”; podiam responder sim, não e em parte. Os dados dos questionários foram analisados 

descritivamente. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 

64745617.0.0000.5504). Resultados: As respostas dos juízes sobre a validação do conteúdo foram: foram: 1. 80% em 

partes; 2. 80% em partes; 3. 60% em partes; 4. 100% sim; 5. 100% sim; 6. 100% sim. Após as correções sugeridas, a 

cartilha educativa foi intitulada ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA GESTAÇÃO: UM GUIA PARA OS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE. Esta contém informações sobre sintomas decorrentes das modificações e adaptações do organismo 

materno e o tratamento fisioterapêutico para alívio da dor lombar e pélvica, incontinência urinária, alterações 

circulatórias e síndrome do túnel do carpo e orientações para a prática de exercício físico. Conclusão: Foi produzida 

uma cartilha para auxiliar e esclarecer os demais profissionais de saúde para ampliar o conhecimento sobre a atuação 

específica do fisioterapeuta na obstetrícia. Espera-se que a produção desse material leve o conhecimento aos 

profissionais, a fim de melhorar a qualidade da assistência prestada às gestantes.


