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Introdução: A dor na cintura pélvica relacionada com a gestação é o distúrbio musculoesquelético mais comum 
no ciclo gravídico puerperal com repercussões, funcionais, laborais e sociais. Inicia-se durante a gestação ou nas três 
primeiras semanas após o parto e é definida por processo álgico entre a crista ilíaca posterior e a prega glútea, par-
ticularmente nas proximidades das articulações sacroilíacas, podendo envolver a sínfise púbica. Objetivo: verificar a 
associação entre a intensidade da dor na cintura pélvica e o nível de incapacidade funcional em adolescentes grávidas. 
Métodos: trata-se de um estudo observacional em que foram avaliadas gestantes de baixo risco obstétrico entre a 
entre a 28º e a 40º semana gestacional, na faixa etária de 10 a 19 anos. Foram excluídas as gestantes com distúrbios 
ortopédicos e neurológicos.. O diagnóstico da dor da cintura pélvica foi confirmado pela positividade no teste de provo-
cação pélvica posterior ou no teste de elevação ativa da perna reta, além da postividade de pelo menos um de outros 
três testes (palpação do ligamento sacroilíaco longo dorsal, palpação da sínfise púbica e teste de Trendelenburg). O 
nível de incapacidade funcional foi mensurado por meio do Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI) e a intensidade 
da dor na cintura pélvica, através da Escala Analógica Visual (EAV) em uma escala de 0 100 mm. O projeto foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco sob 
o CAAE: 16489013.0.0000.5208. Resultados: a amostra foi composta por 73 gestantes com média de idade de 
17,11 (DP:1,46) e  intensidade de dor 58 mm (DP=20,13). A distribuição do acometimento articular apresentou vari-
ação. Em 63,3% as duas articulações sacroilíacas estavam envolvidas, em 23,3% ambas as sacroilíacas e a sínfise 
púbica e em 13,7% apenas uma articulação sacroilíaca. Quanto ao nível de incapacidade functional, 52% apresen-
tavam incapacidade moderada e 17,8% grave.  Houve uma correlação entre a intensidade da dor e a incapacidade 
(r: 0,43;p-valor < 0,001). Conclusão: Os achados do presente estudo mostraram que a maioria das gestantes ado-
lescentes com dor da cintura pélvica apresentou incapacidade funcional em um nível moderado a grave e que o 
aumento da  intensidade da dor influenciou o nível de incapacidade funcional.
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