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Introdução. Durante a gravidez, a mulher passa por transformações morfológicas e fisiológicas que requerem cuida-
dos especiais. As transformações fisiológicas envolvem adaptações hemodinâmicas, hormonais e biomecânicas que, 
sem acompanhamento adequado, favorecem o surgimento de desordens musculoesqueléticas. A gravidez corresponde 
ao período de cerca de nove meses, é o tempo em que se desenvolve o embrião no útero materno, desde a fecundação 
até o nascimento, e esta é uma etapa normal do ciclo de vida da mulher encarada muitas das vezes com alegria. 
Durante este período muitas mulheres podem apresentar dores provindo do sistema músculoesquelético que podem 
persistir após o nascimento do bebê. Estas mudanças devem-se a influências biomecânicas e hormonais. Neste sentido 
a Fisioterapia é fundamental na diminuição da alta incidência e intensidade das dores durante a gravidez, amenizando 
as queixas e melhorando a qualidade de vida destas mulheres. Objetivos. Verificar a influência de um protocolo de 
intervenção fisioterapêutica na prevenção e/ou melhora de queixas musculoesqueléticas em gestantes. Método. O 
estudo caracteriza-se como ensaio clínico não randomizado, experimental, de natureza descritiva e com abordagem 
quantitativa. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Estado do Pará, sob processo 
n º 1.015.504. Foram selecionadas 30 gestantes do Centro de Referência em Saúde da Mulher, a partir do segundo 
trimestre de gestação. Inicialmente elas preencheram uma ficha de avaliação do Centro de Referência em Saúde da 
Mulher, em seguida o Diagrama de Corllet, instrumento que localizou as queixas musculoesqueléticas e sua intensidade 
e por último a Escala Visual Analógica da dor para verificar a intensidade de dor na região abdominopélvica ou em 
outra região não contemplada pelo Diagrama de Corlett. As mesmas receberam tratamento fisioterapêutico através do 
protocolo idealizado, foram realizadas cinco sessões de Fisioterapia, com durabilidade de 40 minutos cada sessão. Re-
sultados. Os resultados demostraram que apesar das queixas musculoesqueléticas apresentarem-se em diferentes 
regiões do corpo, com maior frequência nas regiões: cervical, costa superior, costa média, costa inferior, bacia, perna 
esquerda e região abdominopélvica, o protocolo fisioterapêutico mostrou-se eficiente na melhora dessas dores, pois 
houve modificações significativas em relação a estas variáveis analisadas antes e após intervenção. Conclusão: 
Portanto, concluímos que a presente pesquisa foi de suma importância, podemos demonstrar que a Fisioterapia pode 
intervir de modo a auxiliar a gestante neste período, preparando-a para o parto e puerpério, diminuindo os desconfortos 
apresentados e prevenindo possíveis complicações.
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