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Saúde

RESUMO

A atuação da Fisioterapia é essencial durante o período gestacional, trabalho de parto e puerpério, levando inúmeros benefícios para as gestantes 
e fundamentais na equipe multidisciplinar. O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência da prescrição de Fisioterapia durante a gestação, 
pré-parto e puerpério pelos obstetras de Campo Grande/MS.  Trata-se de um estudo observacional de caráter transversal e descritivo realizado 
no município de Campo Grande/MS. O critério de inclusão utilizado foi médicos atuantes em obstetrícia que trabalhem na rede pública e/ou 
privada. O questionário aplicado foi constituído por questões como: as principais queixas das gestantes; conhecimento sobre as intervenções 
fisioterapêuticas e o conhecimento dos benefícios da Fisioterapia durante a gestação, trabalho de parto e puerpério; se prescrevem a Fisioterapia 
durante a gestação, trabalho de parto e puerpério.  Até o momento foram avaliados 11 obstetras, 6 mulheres (54.54%) e 5 homens (45.45%), 
onde a idade média foi de 41.18 anos. O tempo de atuação na área de Obstetrícia variou entre 1 a 15 anos (81,81%) e 18,18% possuem mais de 
15 anos de atuação. Em relação aos atendimentos nas redes, 72,72% (8) atendem nas redes pública e privada de saúde e 27,27% (3) atuam 
apenas na rede privada. Quando perguntado sobre o conhecimento da atuação da Fisioterapia durante a gestação, trabalho de parto e puerpério 
81,81% (9) disseram que conhecem o trabalho e 18,18% (2) responderam que não conhecem. Quanto ao encaminhamento dessas gestantes, 
72,72% (8) disseram que encaminham suas pacientes para a Fisioterapia, enquanto 27,27% (3) responderam que não encaminham. Ainda foi 
perguntado em qual fase é indispensável a Fisioterapia para esses profissionais e 72,72% (8) disseram que é durante a gestação. Mesmo sendo 
resultados parciais, pode-se concluir que o trabalho fornece uma visão de que os obstetras encaminham as mulheres principalmente durante a 
gestação, é interessante buscar se a pouca orientação às pacientes sobre a Fisioterapia no trabalho de parto e no puerpério é pelo pouco 
conhecimento sobre a atuação da Fisioterapia nessa fase ou se a oferta de profissionais ainda é insuficiente para atender essa população. Quando 
for finalizada a coleta será importante fazer um programa que incentive e mostre a importância da Fisioterapia nas diferentes fases da gestação e 
parto.
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