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RESUMO 

 

O puerpério imediato ocorre do 1º ao 10º dia, e durante este período ocorrem as mais 

importantes alterações fisiológicas do puerpério. Neste cenário, vem crescendo a necessidade 

de inserção do fisioterapeuta nas maternidades com intuito de prevenir, reconhecer e tratar 

complicações do puerpério imediato. O presente estudo tem como objetivo descrever uma 

abordagem fisioterapêutica no puerpério imediato em uma maternidade do Seridó Potiguar. 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico. Realizado a partir da coleta de dados 

de fichas de avaliação fisioterapêutica, no período de abril a julho de 2020. Participaram do 

estudo 135 puérperas que tiveram seus partos vaginal ou cesárea e que aceitaram o atendimento 

fisioterapêutico, todas participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE. Foram realizadas medidas de frequência e porcentagem e os dados foram tratados 

usando o programa Microsoft Office Excel e o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Quanto a avaliação, 15,6% relataram dor na incisão cirúrgica, 6,7% relataram cólicas 

abdominais, 61,5% apresentaram um padrão respiratório misto, 100%  apresentaram 

expansibilidade pulmonar simétrica, 100% tinham a mobilidade diafragmática presente, 99,3% 

apresentaram mamas simétricas, 95,6% apresentaram colostro, 95,6% estavam em aleitamento 

materno, 83,7% apresentavam mamilo protruso, 100% apresentaram involução uterina e 

diástase abdominal dentro da normalidade, 68,9% apresentaram som timpânico à percurssão 

abdominal, 73,3% apresentaram percepção dos musculos do assoalho pélvico, 39,3% 

apresentaram presença de edema em MMII, 100% apresentaram teste de homans negativo. 

Após a avaliação foram realizadas condutas fisioterapêuticas que consistiram de exercícios 

metabólicos em extremidades de MMII, exercícios de mobilidade ativa e passiva em MMII, 

reeducação diafragmática associada à contração isométrica dos abdominais, orientações gerais, 

incentivo a deambulação, estímulo ao aleitamento materno, massagem do cólon, exercícios para 

percepção dos MAP’s. Percebe-se a importância da fisioterapia no puerpério imediato, que 

através de uma avaliação direcionada e a realização de condutas adequadas, torna-se eficaz na 

prevenção e tratamento de complicações oriundas deste período. 

 

Palavras-chaves: Fisioterapia; Período pós-parto; Saúde da mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The immediate puerperium occurs from the 1st to the 10th day, and during this period the most 

important physiological changes in the puerperium occur. In this scenario, the need for physical 

therapist insertion in maternity hospitals has been growing in order to prevent, recognize and 

treat complications in the immediate puerperium. The present study aims to describe a 

physiotherapeutic approach in the immediate puerperium in a maternity hospital in Seridó 

Potiguar. This is a cross-sectional, descriptive and analytical study. Performed from the data 

collection of physical therapy assessment forms, from April to July 2020. 135 women who had 

their vaginal or cesarean deliveries and who accepted physical therapy care participated in the 

study, all participants signed the Free and Informed Consent Form - IC. Frequency and 

percentage measures were taken and the data were processed using the Microsoft Office Excel 

program and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). As for the evaluation, 

15.6% reported pain in the surgical incision, 6.7% reported abdominal cramps, 61.5% had a 

mixed breathing pattern, 100% had symmetrical lung expansion, 100% had diaphragmatic 

mobility present, 99.3 % had symmetrical breasts, 95.6% had colostrum, 95.6% were 

breastfeeding, 83.7% had a protruding nipple, 100% had uterine involution and normal 

abdominal diastasis, 68.9% had a tympanic sound on abdominal percussion, 73.3 %  had 

perception of the pelvic floor muscles, 39.3% had the presence of edema in lower limbs, 100% 

had a negative human test. After the evaluation, physiotherapeutic procedures were performed, 

which consisted of metabolic exercises in the extremities of lower limbs, active and passive 

mobility exercises in lower limbs, diaphragmatic reeducation associated with isometric 

contraction of the abdominals, general guidelines, encouraging walking, stimulating 

breastfeeding, colon massage, exercises for perception of MAP's. The importance of 

physiotherapy in the immediate puerperium is perceived, which through a targeted evaluation 

and the performance of appropriate conducts, becomes effective in preventing and treating 

complications arising from this period.  

 

 

Keywords: Physiotherapy; Postpartum period; Women's health 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O puerpério é o período que se inicia com a dequitação da placenta até o retorno do 

organismo as condições pré-gravídicas. Pode ser compreendido em puerpério imediato do 1º ao 

10º dia, tardio do 11º ao 42º dia e o remoto a partir do 43º dia (FRANCHI, RAHMEIER,2016; 

BURTI et al., 2016). É marcado por grandes mudanças nos âmbitos físico, social e emocional, 

envolvendo a mulher e sua rede de relações (PEREIRA et al., 2017; MACIEL et al., 2019).  

As modificações que ocorrem no ciclo gravídico-puerperal são sistêmicas, envolvendo 

os sistemas musculoesquelético, respiratório, gastrointestinal, urinário, cardiovascular, 

endócrino, tegumentar, hematológico e reprodutor, repercutindo na saúde física e psicológica 

da mulher (BURTI et al., 2016; DEMARTINI et al., 2016).  

Após o parto, o útero retrai-se para abaixo da cicatriz umbilical, regredindo em média 

0,7 cm por dia. A atividade contrátil é permanente, sendo a grande responsável pela involução 

uterina e pela homeostasia da região placentária. A região placentária, sofre redução de sua 

área, pois formam- se inicialmente um tamponamento dos vasos pela compressão do miométrio, 

para formação dos trombos que impedirão a perda sanguínea. A epitelização completa da 

cavidade uterina dura em torno de 25 dias, alcançando sua espessura normal no 30º dia pós-

parto (BRASIL, 2001; BARACHO,2018). 

O colo uterino, logo após o parto, fica edemaciado e pode apresentar lacerações, fecha-

se gradualmente, tomando o aspecto pré-gestacional entre o 7º e o 10º dia pós-parto. A secreção 

vaginal pós-parto é denominado lóquios, que pode ser inicialmente chamado de lóquios 

sanguíneo ou vermelho (até o 5º dia), a partir do 5º dia torna-se serossanguíneo e por volta do 

10º dia o lóquio será seroso ou branco. A vagina apresenta-se edemaciada, congesta que regride 

comumente nas primeiras 48 horas, com o relaxamento das paredes vaginais. A região perineal 

apresenta-se edemaciada e regride em 1 a 2 semanas após o parto. O tônus muscular restabelece-

se em 6 semanas, dependendo do grau de lesão durante o parto (BRASIL,2001; BARACHO, 

2018). 

As alterações hormonais ainda no período gestacional e o crescimento do útero 

contribuem para alongamento dos músculos da parede abdominal, devido a frouxidão da linha 

alba, facilitando a separação dos músculos reto abdominais, conhecida como diástase do 

musculo reto abdominal -DMRA. No puerpério imediato a parede abdominal e o peritônio 
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tornam-se flácidos e as vísceras, aos poucos, voltam a posição original, neste período a DMRA, 

pode ser evidenciada (BARACHO,2018; BURTI, et al. 2016; DEMARTINI et al. 2016). 

As alterações no assoalho pélvico como hipotonia e distensão muscular que acontecem 

pela ação hormonal, ocasionam a incontinência urinária que se inicia no período gestacional e 

estende-se ao puerpério. No puerpério imediato, traumas uretrais, ocasionam desconforto à 

micção e até mesmo retenção urinária, situação atenuada devido ao aumento da capacidade 

vesical neste período. Nos primeiros dias pós-parto, pode haver um aumento do volume urinário 

devido a redistribuição dos líquidos corporais (BRASIL, 2001; BURTI, et al.2016). 

 A mobilidade diafragmática, também é modificada pelo crescimento uterino e por ação 

dos hormônios, apresentando-se padrão respiratório predominantemente torácico, que tende a 

retornar as funções pré- gravídicas nos primeiros dias pós-parto (BRASIL, 2001; BURTI, et al. 

2016). No sistema cardiovascular o rendimento cardíaco, o volume plasmático e a resistência 

vascular, retornam a seus valores normais em 6 a 12 semanas pós-parto. Nas primeiras horas 

pós-parto pode haver, um aumento do volume circulante, que pode se traduzir pelo aumento do 

sopro sistólico e hiperfluxo (BRASIL,2001; BARACHO, 2018). 

A volta dos órgãos abdominais para as condições pré-gravídicas irá promover além da 

descompressão do estômago, um melhor esvaziamento gástrico. Devido à perda líquidos 

durante o trabalho de parto, há um aumento da ingestão de líquidos no pós-parto. O timpanismo 

abdominal moderado ou acentuado existente na pós- cesariana é decorrente da diminuição do 

peristaltismo intestinal (BRASIL,2001; BARACHO, 2018). 

Durante o ciclo gravídico, no sistema musculoesquelético são observados importantes 

alterações biomecânicas, como a anteversão pélvica, hiperlordose lombar e horizontalização do 

sacro, resultando em distensão muscular excessiva, formação de pontos de tensão e surgimento 

de quadro álgicos, além do ganho de peso, deslocamento do centro de gravidade, frouxidão 

ligamentar e equilíbrio corporal prejudicado. No pós-parto, as puérperas tendem a ficar por um 

período prolongado no leito, adotam uma postura antálgica, fletindo o tronco e retrovertendo a 

pelve, nos casos de pós-cesarianas, como uma forma de proteger a ferida cirúrgica (BURTI et 

al., 2016; DEMARTINI et al., 2016). 

No ciclo puerperal, além de todas alterações e modificações que acontecem 

fisiologicamente para que os sistemas corporais, possam voltar as condições pré-gravídicas, 

podem surgir inúmeras dificuldades independentes do tipo de parto (BURTI, et al. 2016). No 

parto vaginal, parte das mulheres podem sofrer algum trauma perineal, devido episiotomias e 
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trauma espontâneo perineal. As lacerações acarretam a curto prazo dor, edema, sangramento 

vaginal, deiscência da sutura e hematoma, podendo interferir nas atividades funcionais e a longo 

prazo disfunções intestinais, urinárias e sexuais. Em relação a cesariana, a incisão abdominal e 

a anestesia causam além da dor na ferida operatória, diminuição da movimentação intestinal, 

acúmulo de gases e restrição de mobilidade, prejudicando o posicionamento adequado para 

amamentação, os cuidados com o recém-nascido e as atividades funcionais da puérpera 

(DUTRA; ARAÚJO; MICUSSI, 2019; SANTOS, et al. 2016). 

Diante deste cenário, vem crescendo a necessidade de inserção do fisioterapeuta dentro 

da equipe multiprofissional em maternidades, objetivando prevenir, reconhecer e tratar 

complicações no puerpério imediato, como alterações musculoesqueléticas, uroginecológicas e 

quadro álgicos, que venham facilitar o retorno da mulher as suas atividades diárias, aumentando 

a interação do binômio mãe-filho e promovendo bem-estar e retorno mais rápido e satisfatório 

as condições pré-gravídicas. (FRANCHI, RAHMEIER,2016; BURTI, et al.2016; PADILHA, 

GASPARETTO, BRAZ,2015; SANTOS, et al. 2017). 

O fisioterapeuta é um profissional habilitado para atuar na Saúde da mulher, uma vez 

que a área, é uma das especialidades da fisioterapia reconhecida pela resolução Nº 372, de 6 de 

novembro de 2009, e abrange uroginecologia, oncologia, obstetrícia, disfunções sexuais dentre 

outros, através de práticas de promoção, prevenção e reabilitação. Na obstetrícia, o 

fisioterapeuta atua de acordo com o que preconiza a portaria 1459 de 24 de junho de 2011 que 

instituiu a rede cegonha, que visa assegurar a mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a 

atenção humanizada a gravidez, parto e puerpério e com os princípios e diretrizes da política 

nacional de atenção integral a saúde da mulher-PNAISM, que visa atender as mulheres em 

todas as fases da vida de forma integral, humanizada e de qualidade (PADILHA, 

GASPARETTO, BRAZ,2015; BRASIL,2004). 

Os  recursos terapêuticos que podem ser utilizados pelo fisioterapeuta para intervenção 

no puerpério imediato são inúmeros, dentre eles estão os exercícios metabólicos, respiratórios 

e perineais, analgesia através dos recursos não farmacológicos como a estimulação elétrica 

transcutânea - TENS, laserterapia, crioterapia, acupuntura e auriculoterapia posicionamento no 

leito, orientações posturais, para amamentação e atividades de vida diárias além da promoção 

da qualidade de vida (BURTI, et al. 2016; SANTOS, et al. 2017; DUTRA, ARAÚJO, 

MICUSSI, 2019). Diante disto, o presente estudo tem o objetivo de apresentar a atuação do 

fisioterapeuta e suas abordagens no puerpério imediato em uma maternidade do Seridó 

potiguar. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

• Descrever uma abordagem fisioterapêutica no puerpério imediato em uma maternidade 

do Seridó potiguar. 

 

   2.2 Específicos  

 

• Identificar o perfil sociodemográfico e obstétrico das puérperas atendidas na 

maternidade; 

• Descrever a assistência fisioterapêutica prestada as puérperas na maternidade; 

• Apresentar os efeitos da assistência fisioterapêutica; 

• Discutir os métodos fisioterapêuticos utilizados no puerpério imediato, descritos na 

literatura. 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico, foi realizado a partir da coleta 

de dados de fichas de avaliação fisioterapêutica utilizadas em puérperas de uma maternidade 

do Seridó Potiguar, no período de abril a julho de 2020. Participaram do estudo 135 puérperas 

que tiveram seus partos vaginal ou cesárea e que aceitaram o atendimento fisioterapêutico 

durante o puerpério imediato, todas participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido - TCLE. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi – FACISA, CAEE:28782720.0.0000.5568. 

A maternidade é considerada referência na atenção materno infantil na região do Seridó 

Potiguar, atendendo cerca de 21 municípios vizinhos, sendo realizados em média 90 partos por 

mês. Também é o principal campo de atuação do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Materno Infantil da Escola Multicampi de Ciências Médicas/Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. A equipe multiprofissional de residentes formada por profissionais de 

diferentes categorias como nutrição, fisioterapia, farmácia, enfermagem, serviço social e 

psicologia, desenvolvem suas atividades durante quatro dias na semana, totalizando uma carga 

horária de 48 horas semanais práticas, as ações são desempenhadas de forma multiprofissional 

e uniprofissional, sendo o atendimento fisioterapêutico as puérperas uma das ações das 

fisioterapeutas residentes do programa. 

Para realização do estudo foi elaborada uma ficha de avaliação fisioterapêutica na qual 

continha informações referentes a identificação da paciente, histórico obstétrico e exame físico. 

Cada puérpera foi atendida no leito, sendo considerados na ficha: nome completo, data de 

nascimento, idade, procedência, escolaridade, ocupação, renda familiar, etnia/cor e situação 

conjugal. Idade gestacional, número de gestações (partos e abortos), número de consultas pré-

natal, tipo de gestação, tipos de partos anteriores, intercorrências na gestação, tipo de parto, tipo 

de apresentação, intercorrências no parto. No exame físico foram avaliados inicialmente os 

sinais vitais como pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, ausculta 

pulmonar, seguidos de expansibilidade pulmonar, padrão respiratório, mobilidade 

diafragmática, simetria das mamas, presença de colostro, sinais flogísticos, aleitamento 

materno, condição mamilar, involução uterina, diástase abdominal, percussão abdominal, 

incontinência urinária, percepção dos músculos do assoalho pélvico - MAP’s, edema em 

membros inferiores - MMII, veias varicosas, trombose venosa profunda -TVP (teste de 

homans). 



12 
 

De acordo com a avaliação e as queixas apresentadas pelas puérperas, eram sugeridos a 

realização de condutas fisioterapêuticas, com as puérperas em decúbito dorsal no leito, as 

condutas consistiam de exercícios metabólicos em extremidades de MMII (dorsiflexão; 

plantiflexão; circundunção), exercícios de mobilidade ativa e passiva em MMII, reeducação 

diafragmática associada à contração isométrica dos abdominais; orientações gerais (sobre o uso 

de cinta abdominal, posturas para amamentar, uso da crioterapia na ferida operatória para alívio 

da dor, posicionamentos, mudanças de decúbito), incentivo a deambulação, estímulo ao 

aleitamento materno, massagem do cólon; exercícios para percepção dos MAP’s. 

Foi realizada uma análise descritiva evidenciando as medidas de freqüência e 

porcentagem. Os dados foram tratados usando o programa Microsoft Office Excel e o Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. RESULTADOS 

 

A tabela 1, apresenta as cidades de procedência das puérperas atendidas. A maioria 

(54,8%), eram procedentes de Caicó, cidade onde se localiza a maternidade, seguido por 

Jucurutu com (9,6%) e Jardim de Piranhas com (7,4%). 

 

Tabela 1- Procedência das puérperas (n = 135) 

 

A tabela 2, apresenta as ocupações das puérperas, 70 delas responderam que eram do 

lar (51,9%), 13 eram estudantes (9,6%) e 6 puérperas eram professoras (4,4%). 
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Tabela 2- Ocupação das puérperas (n = 135) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 3 , apresenta outras caractéristicas sociodemograficas investigadas como renda, 

escolaridade, situação conjugal e cor/raça. Em relação a renda, 50 puérperas participantes 

(37,0%), responderam possuir renda < 1 salário minimo, 42 (31,1%) responderam possuir renda 

> 1 salário mínimo e 41 (30,4%), possuem renda de 1 salário mínimo. Quanto a escolaridade, 

32 ( 23,7%) puérperas responderam ter 12 ou mais anos de estudo, 21 (15,6%) delas, 

responderam ter entre 4 e 7 anos de estudos e a maioria das participantes, 82 (60,7%), 

responderam ter de 8 a 11 anos de estudo. No que se trata da situação conjugal, 83 (60,7%) das 

puérperas vivem em união estável, 26 (19,3%) são solteiras e 26 (19,3%) casadas. Quanto a 

cor/raça, 77 (57,0%) declararam-se parda, 46 (34,1%),brancas e 11 (8,1%) negras.  
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Tabela 3- renda, escolaridade, situação conjugal, cor/raça ( n=135) 

 

 

Em relação aos dados obstétricos das participantes, a tabela 4 mostra o número de 

consultas pré-natal realizadas, sendo que 26 puérperas (19,3%) realizaram 10 consultas, 17 

(12,6%) 8 consultas, 16 (11,9%) 7 consultas e 16 (11,9%) realizaram 11 consultas. 
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Tabela 4- Nº de consultas pré-natal (n=135) 

 

Na tabela 5, são apresentados tipo de gestação e número de gestações, sendo que as 135 

(100%) participantes apresentaram gestação do tipo única. Quanto ao número de gestações para 

58 (43,0%) das puérperas era a primeira gestação, 47 (34,8%) a segunda gestação e para 16 

(11,9%) a terceira gestação. 
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Tabela 5- tipo de gestação e número de gestações (n=135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A tabela 6, mostra os tipos de partos anteriores, apresentados pelas puérperas, para a 

maior parte das participantes 58 (43,0%) era o primeiro parto, 37 (27,4%) tiveram parto cesárea 

anteriormente e 26 (19,3%) parto vaginal. 

Tabela 6- tipos de partos anteriores (n=135) 

 

 

Na tabela 7, são apresentados os resultados das intercorrências ocorridas durante a 

gestação, a maioria delas 87 (64,4%) responderam que não apresentaram nenhuma 
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intercorrência durante a gestação, 11 (8,1%) apresentaram infecção urinária, 8 (5,9%) 

descolamento de placenta, 6 (4,4%) diabetes gestacional e 5 (3,7%) hipertensão gestacional. 

 

Tabela 7- intercorrências na gestação (n=135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 8, mostra os tipos de partos, tipos de apresentação e intercorrências no parto. 

Quanto aos tipos de parto, a maioria teve parto cesárea sendo 94(69,6%) das puérperas e 

41(30,4%) tiveram parto vaginal. Em relação, aos tipos de apresentação, 124 (91,9%) 

apresentaram apresentação cefálica e 10 (7,4%) apresentação pélvica. Grande parte das 

participantes 116 (85,9%), não apresentaram intercorrências no parto, 9 (6,7%) precisaram de 

episiotomia e 3 (2,2%) tiveram hipotensão. 
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Tabela 8 – tipo de parto, tipo de apresentação e intercorrências no parto (n=135)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 9, mostra os resultados de dois dos sinais vitais avaliados a pressão arterial e 

ausculta pulmonar; 32 (23,7%) puérperas apresentaram PA de 120x80 mmHg, 26 (19,6%) PA 

de 110x70 mmHg e 20 (14,8%) uma PA de 100x60 mmHg. Na ausculta pulmonar 134 (99,3%) 

puérperas apresentaram uma ausculta sem alterações. 
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   Tabela 9 – pressão arterial e ausculta pulmonar (n=135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 10, apresenta as queixas apontadas pelas puérperas. 75 (55,6%) relataram não 

ter queixas, 21 (15,6%) relataram dor na incisão cirúrgica e 9 (6,7%) relataram cólicas 

abdominais. 
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Tabela 10 – queixa principal (n=135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 11 traz resultados de itens avaliados no exame físico como, expansibilidade 

pulmonar, padrão respiratório, mobilidade diafragmática, simetria das mamas, presença de 

colostro e sinais flogísticos. No item expansibilidade pulmonar as 135 (100%) das puérperas 

apresentaram expansibilidade simétrica. 83 (61,5%), apresentaram um padrão respiratório 

misto, 30 (22,2%) costal e 22 (16,3%) diafragmático. Quanto a mobilidade diafragmática, 135 

(100%), tinham a mobilidade presente. Para o item simetria das mamas 134 (99,3%) 

apresentaram mamas simétricas. 129 (95,6%) das avaliadas apresentaram presença de colostro 

e 133 (98,5%), não apresentaram sinais flogísticos. 
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Tabela 11 – expansibilidade pulmonar, padrão respiratório, mobilidade diafragmática, simetria 

das mamas, presença de colostro, sinais flogistícos (n=135) 

 

A tabela 12, dá continuidade aos itens avaliados no exame físico. Aleitamento materno, 

tipo de mamilo, condição mamilar e involução uterina. Das puérperas avaliadas 129 (95,6%) 

estavam em aleitamento materno, 113 (83,7%) apresentavam mamilo protruso, 19 (14,1%) 

plano e 2 (1,5%) invertido; 124 (91,9%) apresentavam mamilos sem fissuras. Quanto a 
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involução uterina, 45 (33,3%) apresentaram a involução abaixo da cicatriz umbilical, 36 

(26,7%) 1 dedo abaixo da cicatriz umbilical e 25 (18,5%) na altura da cicatriz umbilical. 

Tabela 12- aleitamento materno, tipo de mamilo, condição mamilar, involução uterina (n=135) 

 

A tabela 13, apresenta mais itens do exame físico, como diástase abdominal, percurssão 

abdominal e incontinência urinária; 39 (28,9%) das puérperas não foram avaliadas quanto a 

diástase abdominal, 31 (23,0%) apresentaram 2 polpas digitais supraumbilical e 1 polpa digital 

infraumbilical, 29 (21,5%) 3 polpas digitais supraumbilical e 2 polpas digitais infraumbilical e 

17 (12,6%) 2 polpas digitais supraumbilicais e 2 polpas digitais infraumbilical; 93 (68,9%) 

apresentaram som timpânico à percurssão abdominal e 41 (30,4%) som maciço. Em relação a 

incontinência urinária, 135 (100%) das puerperas não apresentaram incontinência urinária. 
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Tabela 13 – diástase abdominal, percurssão abdominal e incontinência urinária (n=135) 

 

A tabela 14, finaliza os itens do exame físico como percepção dos MAP´s, edema em 

MMII, veias varicosas e TVP (teste de homans). No item percepção dos MAP’s, 99 (73,3%) 

apresentaram percepção dos musculos do assoalho pélvico, 24 (17,8%) não tinham percepção 

e 12 (8,9%) não foram avaliadas. Quanto ao edema em MMII, 53 (39,3%) apresentaram 

presença de edema em MMII e 82 (60,7%) não apresentaram; 127 (92,1%), não apresentaram 

veias varicosas e 8  (5,9%) apresentaram. No teste de homans, realizado para identificar a 

trombose venosa profunda, o resultado foi negativo para as 135 (100%) puérperas avaliadas. 
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Tabela 14 – percepção dos MAP’s, edema em MMII, veias varicosas e TVP - teste de homans  

(n=135) 

 

O quadro a seguir apresenta as condutas fisioterapêuticas realizadas com as puérperas 

após a avaliação fisioterapêutica. 
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Condutas Fisioterapêuticas utilizadas (n=135) 

 
- Exercícios metabólicos em extremidades de MMII (dorsiflexão; plantiflexão; 

circundunção); 

 

- Exercícios de mobilidade ativa e passiva em MMII; 

 

- Reeducação diafragmática associada à contração isométrica dos abdominais; 

 

- Orientações gerais; 

 

- Incentivo a deambulação; 

 

- Estímulo ao aleitamento materno; 

 

- Massagem do cólon; 

 

- Exercícios para percepção dos MAP’s; 
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5. DISCUSSÃO 

 

As caracteristícas sociodemográficas mostraram o predomínio de mulheres jovens 

(média de 27,52 anos), pardas, em união estável, do lar, procedentes de Caicó, com renda < 1 

salário minimo e com 8 a 11 anos de estudo. Porém, não foram encontrados na literatura 

nenhum estudo que apresente o perfil das mulheres dessa região. 

Em relação as queixas, dor na incisão cirúrgica e cólicas abdominais foram as principais 

queixas apontadas pelas puérperas, o que corrobora com os estudos de Dutra; Araújo; Micussi 

(2019), Burti et al. (2016) e Pereira et al. (2017), apresentam a dor na ferida operatória como 

queixa principal das mulheres, o que dificulta a funcionalidade no puerpério imediato. A dor 

abdominal também aparece como segunda queixa mais frequente no estudo de Burti et al. 

(2016), encontra-se presente na maioria das puérperas devido as contrações uterinas, que ocorre 

pelo estímulo da amamentação, provocado pela sucção do bebê e liberação da ocitocina o que 

está relacionado a involução uterina.  

Na avaliação respiratória, a expansibilidade pulmonar, mostrou-se simétrica em (100%) 

das puérperas, ou seja, dentro da normalidade. O padrão respiratório teve um predomínio do 

padrão misto, seguido do costal, o que de acordo com Burti et al. (2016), ocorre em decorrência 

das mudanças na mecânica respiratória ainda na gestação como o crescimento uterino e a ação 

da progestarona, predominando um padrão respiratório torácico ou costal que se mantém no 

puerpério imediato. A mobilidade diafragmática esteve presente em (100%) das puérperas 

avaliadas, porém, de acordo com Baracho (2018), esta pode estar alterada tanto em puérperas 

que tiveram o parto via vaginal ou cesariana, devido a fadiga diafragmática no parto vaginal, o 

que pode predispor a hipocinesia muscular e ainda a diminuição da ventilação alveolar no caso 

do parto cesariano. 

Os exercícios respiratórios mais especificamente a reeducação diafragmática  foi um 

dos propostos para as puérperas avaliadas, de acordo com Baracho (2018), são realizados com 

o objetivo de reeducar a função respiratória, prevenir complicações respiratórias e melhorar a 

capacidade funcional. Quando associados, a contração isométrica dos musculos abdominais 

pode melhorar a circulação da incisão cirúrgica e aumentar o peristaltismo intestinal, facilitando 

a eliminação dos flatos. 

Das puérperas avaliadas (95,6%) estavam em aleitamento materno, (83,7%) tinham o 

mamilo do tipo protruso e (91,9%) não apresentavam trauma mamilar, o que favorece o 
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incentivo ao aleitamento materno exclusivo e reduz o desmame precoce. Para Menezes, et al 

(2014), o fisioterapeuta é um membro da equipe multiprofissional, que participa ativamente da 

promoção do aleitamento materno, o fisioterapeuta atua tanto na orientação quanto no manejo 

do bebê durante a amamentação. Para Baracho (2018), o fisioterapeuta deverá sempre avaliar 

as posturas adotadas pelas mulheres durante a amamentação, pois acredita-se que a postura 

adequada seja o ponto-chave no sucesso da amamentação por facilitar a pega do bebê e evitar 

dores e desconfortos. 

Quanto a involução uterina, as puérperas avaliadas apresentaram os resultados dentro 

da normalidade. De acordo com Baracho, (2018) logo após o parto o útero se contrai, sendo 

medido na altura da cicatriz umbilical. A orientação à puérpera de que trata-se de um processo 

fisiológico, as vantagens da amamentação nesse processo e o incentivo ao aleitamento materno 

são importantes para compreensão da puérpera. 

 Na percurssão abdominal, houve predominio do som timpânico (68,9%), o que está 

relacionado a presença de constipação e gases intestinais. O timpanismo está presente 

principalmente em mulheres que foram submetidas ao parto cesariano, devido a diminuição do 

peristaltismo. As condutas realizadas no estudo corroboram com Burti el al. (2016) e Baracho 

(2018), algumas condutas como a contração isométrica de abdominais, a deambulação e a 

adoção do décubito lateral, além da massagem do cólon, podem ser utilizadas para aumentar o 

peristaltismo, auxiliar no restabelecimento intestinal e facilitar a eliminação dos flatos. 

 De acordo com Pereira (2017), a diástase abdominal, desencadeada durante o periodo 

gestacional, compromete a capacidade da musculatura abdominal de estabilização do tronco, 

interferindo na postura e no equilíbrio dos músculos lombares. Para Baracho (2018), uma 

diástase do reto abdominal superior a 3 cm, logo acima da cicatriz umbilical poderá ser 

significativa. As puérperas avaliadas apresentaram diástase dentro da normalidade, sendo 

(23,0%) 2 polpas digitais supraumbilical e 1 polpa digital infraumbilical , (21,5%) 3 polpas 

digitais supraumbilical e 2 polpas digitais infraumbilical e (12,6%) 2 polpas digitais 

supraumbilical e 2 polpas digitais infraumbilical. 

A percepção dos músculos do assoalho pélvico (MAP´s) esteve presente em (73,3%) 

das puérperas avaliadas, para Burti, et al. (2016) e Baracho (2018), ainda na gestação os MAP´s 

tendem ao enfraquecimento devido ação hormonal e sobrecargas, durante o parto também 

podem haver lesões musculares e/ou nervosas, o que acarreta o risco de desenvolvimento de 

distúrbios do assoalho pélvico. Os exercícios de percepção dos MAPs propostos em nosso 
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estudo, consistiam de contração e relaxamento muscular e também de contrações sustentadas. 

Baracho (2018), recomenda que as mulheres iniciem os exercícios no puerpério imediato. 

Na avaliação de membros inferiores (39,3%) das puérperas apresentaram edema em 

membros inferiores – MMII e (100%) resultaram em negativo no teste de homans, que 

identifica a presença de trombose venosa profunda. Burti, et al. (2016), aponta a importância 

de exercícios circulátórios nessa população como forma de prevenir eventos tromboembólicos 

e na redução de edema. Foram propostos em nossa conduta, exercícios metabólicos em 

extremidades com os movimentos de planteflexão, dorsiflexão e circundunção do tornozelo, 

exercícios de mobilidade ativa  nos movimentos de flexo-extensão de quadril e joelho, 

deambulação precoce, com o objetivo de estimular o sistema circulatório e evitar edema, varizes 

e tromboses. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, percebe-se a importância da fisioterapia no puerpério imediato, que 

através de uma avaliação direcionada e a realização de condutas adequadas, torna-se eficaz na 

prevenção e tratamento de complicações oriundas deste período. A inserção do fisioterapeuta 

nas equipes multiprofissionais dentro das maternidades ainda não é realidade, sendo poucas as 

maternidades no Brasil, que contam com esse profissional. A maternidade na qual o estudo foi 

realizado ainda não conta com o fisioterapeuta na equipe de profissionais, contudo, através do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Materno Infantil que atua neste local, as 

puérperas puderam ter um atendimento fisioterapêutico individualizado e voltado para as suas 

necessidades, além de orientações para continuidade dos cuidados no retorno ao domicílio, 

contribuindo para a garantia de uma assistência integral. 

Além disso, é escasso na literatura os estudos que abordam o tema, fazendo-se 

necessário a realização de mais estudos sobre a atuação da fisioterapia no puerpério, para que 

assim o tema possa ser ampliado e melhor discutido. 
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8. APÊNDICES 

 

8.1 -Apêndice A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado Abordagem 

Fisioterapêutica no Puerpério Imediato em uma Maternidade do Seridó Potiguar, que tem como 

pesquisador responsável Larissa do Nascimento Silva, cujos objetivos e justificativas são: 

implementar uma abordagem fisioterapêutica no pós-parto imediato em uma maternidade do 

Seridó potiguar. O estudo busca evidenciar a importância da participação do fisioterapeuta 

dentro das equipes de profissionais de saúde nas maternidades, com intuito de diminuir ou 

prevenir danos ocasionados pelo pós-parto imediato e melhorar a qualidade do cuidado 

oferecido à mulher. 

Sua participação no referido estudo será no sentido de aceitar receber a intervenção 

fisioterapêutica, além de autorizar a utilização dos dados contidos na ficha de avaliação 

fisioterapêutica, sobre dados pessoais, gestação, parto e exame físico. Não será necessário, a 

utilização de entrevistas ou gravação de voz e/ou imagem. As informações serão coletadas e 

analisadas em ambiente adequado e reservado para garantir a sua privacidade.   

Você foi avisado de que, da pesquisa a se realizar, pode esperar alguns benefícios, a curto 

e longo prazo, a curto prazo para as pacientes que receberem o atendimento, como a longo prazo 

para o serviço que será implementado, com o propósito de melhorar a qualidade da assistência 

obstétrica, havendo, portanto, benefícios individuais diretos. 

Por outro lado, você recebeu os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os 

resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, ao aceitar  

 
_________________ (Rubrica do Participante) ___________________________________(Rubrica do Pesquisador) PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL: Larissa do Nascimento Silva –Rua Cônego João de Deus, 227, Castelo Branco, João Pessoa/PB – 58050-360 Telefone: (83) 
993040155 Email: larissanascimentosilva@hotmail.com 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 1/3 

mailto:cepfacisa@gmail.com
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participar da pesquisa os riscos em que a participante poderá ser submetida são o 

constrangimento de responder alguma questão do instrumento e sentir-se desconfortável 

durante o atendimento fisioterapêutico. Para isso, será respeitada a privacidade completa da 

paciente em todo o percurso do atendimento, onde o mesmo só será realizado com 

consentimento. 

Em caso de algum problema que você venha ter relacionado com a pesquisa, você terá 

o direito a assistência gratuita que será prestada, por qualquer dano, direto ou indireto, imediato 

ou tardio, pelo tempo que for necessário, sendo assegurado pela pesquisadora responsável por 

essa pesquisa, Larissa do Nascimento Silva. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Larissa 

do Nascimento Silva, através do número (83) 99304-0155. 

Você tem o direito de recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.   

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e de nenhum dado 

que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você, no entanto já se deixa claro a ausência de gastos por sua 

parte. 

Se você sofrer algum dano decorrente desta pesquisa, você tem direito a solicitar 

indenização. Deixando claro, que indenização e gastos decorrentes da participação na pesquisa 

são de responsabilidade do pesquisador. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone (84) 9 9224 0009 

ou mandar e-mail para cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br. O Comitê de Ética em  

_________________ (Rubrica do Participante) ___________________________________(Rubrica do Pesquisador) PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL: Larissa do Nascimento Silva –Rua Cônego João de Deus, 227, Castelo Branco, João Pessoa/PB – 58050-360 Telefone: (83) 

993040155 Email: larissanascimentosilva@hotmail.com COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP Rua Vila Trairi, S/N, Bloco 

B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 Telefone: (84) 9 9224 0009 cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 2/3 
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Pesquisa - CEP da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI - FACISA é um 

órgão Colegiado interdisciplinar e independente, constituído nos termos da Resolução no 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, e criado para defender os interesses dos 

participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Larissa do Nascimento Silva, e as duas vias do TCLE devem ser 

rubricadas em todas as suas páginas.  

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

  

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa  

Abordagem Fisioterapêutica no Puerpério Imediato em uma maternidade do Seridó Potiguar, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

Caicó, (2020). 

  

_____________________________________ 

 Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

                                                                                

 

 

_________________ (Rubrica do Participante) ___________________________________(Rubrica do Pesquisador) PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL: Larissa do Nascimento Silva – Rua Cônego João de Deus, 227, Castelo Branco, João Pessoa/PB – 58050-360 Telefone: 
(83) 993040155 Email: larissanascimentosilva@hotmail.com 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

 

3/3 

mailto:cepfacisa@gmail.com


36 
 

8.2 - Apêndice B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MATERNO INFANTIL 

 

 

Data da Avaliação:_____/_____/____ 

 

1.Identificação: 

Nome Completo:________________________________________________ 

Data de Nascimento:______/______/______      Idade: (  ) < 15  (  ) 15-35   (  ) >35 

Procedência:_____________ Ocupação:____________ Renda familiar:___________ 

Escolaridade: (  ) nenhuma    ( ) de 1 a 3    (  ) de 4 a 7   (  ) de 8 a 11    (  )12 ou mais 

Situação conjugal: (  ) solteira   (  ) união estável      (  ) casada 

Cor/ Raça: (  ) branca  (  ) parda   (   ) negra     (  ) indígena      (  ) amarela      

2.Gestação:       

Idade gestacional:______________   Nº de consultas pré-natal:____________ 

Tipo de gestação: (  ) única     (  ) dupla      ( ) tripla ou mais 

Número de gestações:___________   tipos de parto anteriores:_________________ 

Intercorrências na gestação:_________________________ 

3.parto: 

Data:  ____/_____/____                  horário:__________ 

Tipo de parto: (  ) vaginal       (  )cesárea      (    )fórceps 

Tipo de apresentação: (   ) cefálica      (   )pélvica     (    ) transverso 

Intercorrências no parto:___________________________ 

4.Exame físico: 

PA:________     FR:________     FC:_______    AP:_______   

Queixa:_____________________ 
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Inspeção pulmonar: 

Expansibilidade pulmonar: (  ) simétrica         (   ) assimétrica 

Padrão respiratório: (   ) diafragmático      (    ) costal          (     )misto 

Mobilidade diafragmática: (   ) presente         (     ) ausente 

Inspeção das mamas: 

Simetria: (  ) simétrica      ( ) assimétrica 

Presença de colostro: (   ) sim   (    ) não 

Sinais flogísticos: (  ) sim  (  ) não 

Aleitamento materno: (   ) sim    (  ) não 

Condição mamilar: (   ) protruso     (   ) plano          (    )invertido 

Inspeção abdominal: 

Involução uterina:_______________________ 

Diástase abdominal:______________________ 

Percussão abdominal:__________________________ 

Inspeção pélvica: 

Incontinência urinária: (  ) sim             (   ) não 

Percepção dos MAP’s: (  ) sim             (   ) não 

Inspeção dos MMII: 

Edema: (  ) sim       (   ) não 

Veias Varicosas: (   ) sim       (    ) não 

TVP (teste de homans): (   )  positivo            (    ) negativo 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

_______________________________ 

Fisioterapeuta Responsável 


