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“Pensar sobre a mulher e sua saúde é pensar uma nova sociedade, em que o eixo central seja a 

qualidade de vida do ser humano desde o seu nascimento”.                   

                                                                              (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p. 15). 



 
 

RESUMO 

 

As modificações decorrentes do ciclo gravídico no corpo da mulher tornam-no mais 

sujeito a riscos como a lombalgia, sintomatologia que tem assumido relevante destaque pela 

sua alta incidência. Diante disto, objetivou-se avaliar a atuação do SUS por meio de sua rede 

preferencial, a Atenção Básica, quanto a efetivação da integralidade na atenção à lombalgia 

gestacional de mulheres residentes no Habitacional da Comunidade de Saramandaia – PE. 

Para tanto, foi aplicado um questionário a todas as gestantes residentes nesse habitacional, 

com ou sem referência de lombalgia. A partir da análise dos dados, verificou-se que, embora 

95% das gestantes estivessem realizando pré-natal pela USF, houve uma prevalência de dor 

lombar de 75% atrelada às gestações atuais ou anteriores e a maioria das gestantes 

acompanhadas (78,94%) afirmou não receber orientações e 94,73% ainda não tinham sido 

encorajadas a praticar atividade física a fim de prevenir e tratar tal dor. Dentre as mulheres 

com lombalgia gestacional, 66,66% asseguraram piora do quadro no decorrer da gravidez e 

100% das mulheres que referem dor lombar e que estão sendo acompanhadas pela USF 

declararam que os profissionais de saúde não estão atuando na sua dor e que ainda poderiam 

fazer mais pela mesma. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a Atenção Básica tem se 

esvaído de sua responsabilidade em promover ações integrais no cuidado às mulheres 

gestantes da comunidade de Saramandaia – PE, pois estas não têm sido contempladas com a 

promoção de sua saúde, a prevenção e o tratamento da dor lombar, comprometendo suas 

possibilidades de viver o período gestacional de modo saudável. 

 

Palavras–chave: Estratégia Saúde da Família. Integralidade. Gestação. Lombalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The changes resulting from pregnancy cycle in a woman's body makes it more subject 

to risks such as low back pain, symptoms that has taken relevant highlighted by its high 

incidence. In view of this objective was to evaluate the SUS coverage through their preferred 

network, the Primary Care, as the realization of completeness in the care of gestational 

lumbago of women living in the Housing Saramandaia – PE community. To this end a 

questionnaire was administered to all pregnant women living in this housing, with or without 

reference lumbago. From the analysis of the data found that while 95% of pregnant women 

were performing prenatal by USF, there was a prevalence of low back pain 75% linked to 

current or previous pregnancies and the majority of women followed (78.94 %) said he did 

not receive guidance and 94.73% had not been encouraged to engage in physical activity to 

prevent and treat this pain. Among women with gestational lumbago, 66.66% assured picture 

worsens during pregnancy and 100% of women who reported back pain and being 

accompanied by USF declared that health professionals are not acting in their pain and still 

they could do more for the same. Based on these data it can be stated that Primary Care has 

been drained of their responsibility to promote comprehensive actions in caring for pregnant 

women Saramandaia – PE community because they have not been included with the 

promotion of their health, prevention and the treatment of low back pain, affecting their 

ability to live the pregnancy healthily. 

 

Key-Words: Family Health Strategy. Integrality. Gestation. Low Back Pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de implementar efetivamente o SUS e de reorientar o modelo 

assistencial de atenção à saúde focado na Atenção Básica à Saúde (ABS), instituiu-se a 

Estratégia Saúde da Família (ESF), inicialmente denominada de Programa Saúde da Família 

(PSF), que se propõe a promover saúde e qualidade de vida à população brasileira (SOUZA, 

2008, p. 154).  

 É nesse cenário de reorganização do modelo assistencial de saúde, em meio à escolha 

de princípios, fundamentos e objetivos, que a ABS define como um de seus eixos prioritários, 

em todo o Brasil, para a aplicação dos mesmos, a saúde da mulher (PORTARIA n° 648, 2006, 

p. 3). Segundo Pereira (2007, p. 13,14), a assistência integral voltada para a saúde da mulher, 

proposta pelas políticas públicas de saúde, significa dizer que a mulher deve ser 

compreendida em todos os ciclos de sua vida, e uma fase singular e especial que integra a sua 

vivência reprodutiva é a gravidez, caracterizada como um acontecimento social que constitui-

se em uma experiência positiva para os que dela participam (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001, p. 9).  

Sabe-se que a mulher sofre, durante todo o período gestacional, uma série de 

adaptações e ajustes fisiológicos e funcionais que compreendem todos os sistemas de seu 

corpo (NOGARETTI, 2006, p. 11), inclusive o musculoesquelético, e as alterações nesse 

sistema fazem com que a maioria das gestantes experimente desconfortos, tornando-as mais 

vulneráveis à dor, como a dor lombar, sintoma comum em toda a população brasileira e 

bastante frequente na gestação, configurando-se em um sintoma limitante para mulher, já que 

pode interferir nas suas atividades de vida diária (AVD’s) e na sua qualidade de vida (BORG-

STEIN; DUGAN; GRUBER, 2005, p. 180; BRODY; HALL, 2012, p. 306; SANTOS; GALO, 

2010, p. 174, 175).  

Alguns autores ratificam que a falta de comprometimento tem feito da lombalgia 

destaque nas causas de limitações, incapacidades, baixa produtividade e diminuição da 

qualidade de vida e apresenta-se prevalente em mais de 50% das gestantes do mundo. 

(NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006, p. 621; SANTOS, 2013, p. 11; SANTOS; GALO, 2010, 

p. 177). Tal fato corrobora a importância das políticas públicas de saúde proporcionarem o 

efetivo controle, prevenção e tratamento desse problema, de forma a possibilitar a retificação 

do pré-conceito de mero desconforto atribuído à lombalgia, uma vez que esta forma de pensar 

fragmentada não condiz com o princípio de integralidade preconizada pela Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) nem tampouco pelo SUS, e, não só, mas 
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também, contribuir na identificação do perfil sociodemográfico e dos fatores de risco relativos 

à lombalgia gestacional e na oferta de ações de saúde como educação, tratamento fisioterápico 

e medicamentoso, favorecendo uma melhor qualidade de vida para esse grupo populacional 

(ALMEIDA et al., 2008, p. 97; COELHO, 2006, p. 10, 17; JÚNIOR; GOLDENFUM; 

SIENA, 2010, p. 587). 

De acordo com o Ministério da Saúde (1997, p. 7; 2001, p. 21), embora a crise da 

estrutura do setor público seja percebida como fruto da debilidade da eficiência e da eficácia 

da gestão das políticas públicas, gerando uma lacuna entre os direitos sociais assegurados pela 

Constituição Federal e a capacidade de ofertar efetivamente os serviços públicos atrelados a 

esses direitos, é papel dos gestores públicos planejar a organização do atendimento a ser 

prestado pelo sistema de saúde às gestantes, atendimento este que deve se estender do pré-

natal ao parto e estar comprometido com a abordagem integral da mulher, pois, “somente com 

gestores municipais comprometidos será possível fortalecer a estratégia para provocar uma 

profunda mudança na atenção à saúde, mais preocupada com a prevenção e promoção da 

saúde e menos centrada nos serviços dos hospitais” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 5).  

  Sendo assim, com base nos atuais desafios da gestão e organização do sistema, para 

dar respostas concretas às necessidades de saúde da população brasileira, corroborado pelo 

alto índice de prevalência e implicações da lombalgia gestacional sobre a qualidade de vida 

das gestantes e sobre suas atividades de vida diária, e pelas repercussões socioeconômicas e 

ainda com base na ciência de que o princípio da integralidade pode ser utilizado como critério 

de qualidade e avaliação das práticas de atenção à saúde e explicação das respostas do 

governo às demandas de saúde, surgiu o interesse em avaliar a prática deste princípio na rede 

de Atenção Básica à saúde no que diz respeito à prevenção e a minimização da repercussão da 

dor lombar em gestantes do Habitacional da Comunidade de Saramandaia – PE, a fim de que 

haja, por meio desta pesquisa, uma base necessária para justificar a importância da avaliação 

como importante instrumento de gestão de cuidado, pois, segundo Rua (2009, p. 110), “a 

avaliação contribui para aperfeiçoar a formulação de políticas e projetos –e apontar em que 

medida os governos se mostram responsivos frente às necessidades dos cidadãos”.  

Tendo em vista o que foi supracitado, esta pesquisa configurou-se a partir da seguinte 

questão norteadora: a Atenção Básica, por intermédio da Estratégia Saúde da Família, tem 

proporcionado atenção integral às mulheres gestantes residentes no Habitacional da 

Comunidade de Saramandaia – PE contra a lombalgia gestacional?  

Alicerçado em tal questão norteadora, surgiu como hipótese desta pesquisa a ideia de 

que a Atenção Básica tem se esvaído de sua responsabilidade em promover ações integrais no 
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cuidado às mulheres gestantes da comunidade de Saramandaia – PE, pois estas não têm sido 

contempladas com a promoção de sua saúde, a prevenção e o tratamento da dor lombar, 

comprometendo suas possibilidades de viver o período gestacional de modo saudável. 

Este estudo tomou como referencial o objetivo geral que consistiu em avaliar a 

atuação do Sistema Único de Saúde por meio de sua rede preferencial, a Atenção Básica, 

quanto a efetivação da integralidade na atenção à lombalgia gestacional de mulheres 

residentes no Habitacional da Comunidade de Saramandaia – PE. Para alcançar este objetivo 

geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos:  

 Delinear a Estratégia Saúde da Família, a fim de avaliar o cumprimento do 

princípio e fundamento da integralidade na prevenção e cuidado à lombalgia 

gestacional das residentes na comunidade de Saramandaia – PE; 

 Singularizar a lombalgia quanto à frequência e intensidade, correlacionando-a às 

atividades da vida diária das gestantes residentes no Habitacional Saramandaia – 

PE acometidas por tal distúrbio musculoesquelético;  

 Identificar as práticas de prevenção e controle da lombalgia realizadas pelos 

profissionais da Atenção Básica que tem a responsabilização pelas mulheres 

gestantes da comunidade de Saramandaia – PE;  

 Indagar as gestantes que se enquadram nesta pesquisa acerca das práticas de 

autocuidado realizadas pelas mesmas para a prevenção, controle e alívio da dor 

lombar, bem como sobre a percepção daquelas a respeito das contribuições das 

ações integrais direcionadas à prevenção e controle da dor lombar. 

De modo a dar respostas a estes objetivos, este estudo se propôs inicialmente a 

esculpir um arcabouço teórico desenvolvido da seguinte forma: no primeiro tópico, é feita 

uma abordagem acerca do Sistema Único de Saúde, assim como sobre os princípios 

doutrinários, diretrizes organizacionais e objetivos que o norteiam e o regularizam e sobre 

uma de suas políticas específicas a Estratégia Saúde da Família, sobre o que ela se propõe e 

sua correlação com o princípio da integralidade. O tópico seguinte dispõe a respeito da saúde 

da mulher no contexto do SUS, sobre as adaptações do corpo da mulher durante o ciclo 

gravídico, acerca das repercussões da lombalgia gestacional na vida da mulher, bem como 

sobre a definição e etiologia, da lombalgia e importância da prevenção e tratamento da mesma 

no período pré-natal. Em seguida, é realizada uma breve elucidação acerca do ciclo de 

formulação de políticas públicas, com maior ênfase na etapa de avaliação, foco deste estudo, 

dando-se destaque para a importância do uso do instrumento de avaliação na gestão do 
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cuidado por induzir, aperfeiçoar e reformular as políticas públicas de saúde. Após a 

constituição desse arcabouço teórico, este estudo prossegue com a apresentação e discussão 

dos resultados obtidos através da coleta de dados. Por fim, ao correlacionar a teoria com os 

achados obtidos, este pesquisa pôde ser encerrada com a confirmação da hipótese de que a 

Atenção Básica tem se esvaído de sua responsabilidade em promover ações integrais no 

cuidado às mulheres gestantes da comunidade de Saramandaia – PE, pois estas não têm sido 

contempladas com a promoção de sua saúde, a prevenção e o tratamento da dor lombar, 

comprometendo suas possibilidades de viver o período gestacional de modo saudável. 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO SISTEMA BRASILEIRO DE SAÚDE 

 

Desde o encetamento da industrialização, as políticas de saúde brasileiras voltavam-se 

prioritariamente para a garantia do acesso aos serviços de saúde à porção da população 

inclusa formalmente no mercado de trabalho, porção esta que até a década de 70 representava 

a minoria; desta forma, as demais parcelas da população eram excluídas do usufruto de tais 

serviços, pois a oferta de saúde resumia-se pelo acesso ao mercado de trabalho e não pela 

ideia de cidadania. Diante deste cenário, diversos atores como parlamentares, entidades de 

classes, partidos e sociedade civil, mobilizaram-se em prol de uma saúde inclusiva, com a 

disposição em debate sobre a criação de um sistema único de saúde, momento este assinalado 

como Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (ROCHA; CÉSAR, 2008, p. 106, 107). 

Foi a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que oportunizou a 

abertura do espaço político responsável pela reorientação das políticas públicas brasileiras, 

onde foi proposto o Sistema Único de Saúde (SUS), sistema este que garantiria à população 

assistência à saúde, devendo esta ser encarada como direito do cidadão e dever do Estado 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 49; REZENDE et al., 2009, p. 1404; ROCHA; CÉSAR, 

2008, p. 108; VEIGA et al., 2004, p. 246). Paim (2009, p. 29) aborda o SUS como uma 

resposta ordenada dada pela sociedade ao desafio do tema saúde brasileira, através do projeto 

da reforma sanitária brasileira, com formalização realizada pela constituição cidadã.  

De acordo com Rocha e César (2008, p. 11,12), a reforma constitucional de 1988 

abarcou pontos relevantes acerca do setor saúde, dentre os quais destacam-se a correlação da 

saúde com as perspectivas social, política e econômica; a responsabilidade do governo de 

ofertar saúde, por ser esta um direito social, e a criação de um sistema único de saúde 

descentralizado e com atenção integral. Foi a partir da lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

Lei Orgânica da Saúde, que o Brasil tornou-se conhecido como o único país a implantar um 

sistema universal em toda a América Latina; logo, o SUS é o sistema de saúde brasileiro, 

formado pelo conjunto de unidades, serviços e ações que interagem para promover condições 

de saúde à população (ANDRADE; SILVA, 2006, p. 22; FIGUEIREDO, 2007, p. 263).  

O SUS está fundamentado em princípios doutrinários e diretrizes organizacionais que 

o norteiam e o regularizam. A autenticidade desse sistema deve-se aos seguintes princípios 

doutrinários: universalidade, onde todo indivíduo tem acesso livre e garantido a qualquer 

serviço público de saúde; equidade, princípio este que assegura à população ações 

relacionadas a todos os níveis de atenção à saúde de acordo com a complexidade que cada 

caso exija, e, ainda, integralidade, o qual afirma que as unidades prestadoras de serviços 
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devem disponibilizar atenção integral ao indivíduo que precisa ser abraçado como um todo. 

Enquanto que as diretrizes organizativas que merecem destaque são: descentralização, 

regionalização e hierarquização e participação da comunidade (CAMPOS, et al., 2007, p. 534-

536; FIGUEIREDO, 2007, p. 263; LEI 8080, 1990, t. I, cap. II, art. 7). 

O principal objetivo do SUS consiste em acrescentar na política nacional de saúde, ao 

proporcionar uma adequada qualidade de vida à população e desenvolver suas ações e 

serviços no âmbito dos três níveis de atenção à saúde, que consistem na prevenção primária, 

empregada antes que o indivíduo seja acometido por uma enfermidade; na atenção secundária, 

aplicada quando o indivíduo já se encontra empreendido por alguma moléstia; e na atenção 

terciária, empregada logo após a passagem do indivíduo pelas fases já mencionadas a fim de 

impedir a acomodação das alterações anatomofisiológicas e a invalidez (BRASIL et al., 2005, 

p. 4; CAMPOS et al., 2007, p. 538; SILVA, 2005, p. 32).  

De acordo com Paim (2009, p. 29), o SUS agrega políticas específicas como atenção 

básica, atenção hospitalar, urgência e emergência, regulação, humanização, promoção da 

saúde, entre outras, e desenvolve diferentes práticas de saúde. E é por intermédio da Atenção 

Básica à Saúde (ABS) que o SUS oferta ações básicas de saúde (MOROSINI, 2007, p. 61). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica–PNAB (PORTARIA 2.488/2011, p; 

05), a atenção básica caracteriza-se por: 

 

 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo 

de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 

participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 

tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das 

demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território 

(PORTARIA 2.488/2011, p; 05).  

 

 

A ABS preza pela promoção da saúde e pelo cuidado dos agravos onde nenhum 

indivíduo deve deixar de ser acompanhado, devendo esta ser a porta de entrada do sistema de 

saúde. Os princípios pelos quais a atenção básica pauta-se para a prática de ações de saúde 

são: universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social (PORTARIA 2488/2011, p. 

04).  
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Segundo a Portaria n ° 3.925 (1998, p. 2) em seu anexo, “A prioridade dada à Atenção 

Básica representa um grande esforço para que o sistema de saúde torne-se mais eficiente, 

consolide vínculos entre os serviços e a população e contribua para a universalização do 

acesso e a garantia da integralidade da assistência”. Logo, com o propósito de se assegurar 

uma sociedade mais equitativa e democrática, é indispensável a atuação da gestão pública no 

alcance desses objetivos, visto que a mesma é um instrumento de ação política, e cada vez 

mais os gestores públicos têm se tornado atores indispensáveis no cenário político-

institucional do SUS ao propiciar o enfrentamento das pluralidades presentes nos diferentes 

municípios do país (CECÍLIO; ANDREAAZA, 2007, p. 202; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005, p. 5).  

Como síntese dos debates sobre políticas de saúde surgiu o SUS, propondo a 

integração das instituições e serviços de saúde, redirecionando o foco para as práticas 

assistenciais integrais de promoção de saúde. Embora seja um grande desafio reorganizar 

essas práticas, sabe-se que com a modernização das tecnologias de cuidado e a ampliação da 

capacidade da gestão, dos serviços e trabalhadores de saúde de receber, ouvir e de se 

responsabilizar pelos indivíduos sobre sua proteção, haverá um enriquecimento da qualidade 

do atendimento prestado à saúde da população. 

 

2.1. O PAPEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA REORDENAÇÃO DOS 

MODELOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Com o propósito de reorganizar o modelo assistencial de atenção à saúde com foco na 

atenção básica, instituiu-se inicialmente o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), em 1991, que tinha como objetivo reduzir a mortalidade infantil e materna, em 

especial na região norte e nordeste, cujo principal nicho era os pobres e os desfavorecidos, e o 

Programa Saúde da Família (PSF), em 1994, idealizado a partir de uma reunião com o tema 

“Saúde da Família”, realizada em Brasília nos dias 27 e 28 de dezembro de 1993, repousando 

sobre a concepção de uma nova proposta mediante o sucesso do PACS e a precisão de 

integração de novos profissionais, uma vez que os agentes de saúde atuavam isoladamente, e 

ambos os programas tinham enfoque na família e na comunidade como guias da organização 

da atenção à saúde (MOROSINI, 2007, p. 60; VIANNA; DAL, 1998 apud ROSA; LABATE, 

2005, p. 1030). 

A princípio, a saúde da família foi idealizada como um programa, mas foi a partir de 

1996 que a ideia de verticalização repassada pelo PSF passou a ser rompida e o Ministério da 
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Saúde escolheu denominá-lo de Estratégia Saúde da Família (ESF), já que a mesma tem por 

objetivo reorientar a atenção à saúde brasileira (MOROSINI, 2007, p. 90). Campos et al. 

(2007, p. 540), apontam para a responsabilidade do SUS, de oferecer serviços básicos de 

atenção à saúde aos indivíduos brasileiros, através da ESF. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) responsabiliza-se pelos serviços de atenção à 

saúde que devem ser oferecidos à população, e suas diretrizes foram estabelecidas de acordo 

com os princípios do SUS, com destaque para seu caráter substitutivo, que consiste na 

substituição das práticas assistenciais pré-estabelecidas pela proposta de vigilância à saúde 

(BUFFON; RODRIGUES, 2005, p. 97; VERÁS et al., 2005, p. 346).  

Com a finalidade de reorganizar o modelo assistencial de saúde, com fundamento na 

atenção básica e em conformidade com o SUS, a ESF caracteriza-se por ter a atenção centrada 

na família, procurar alcançar uma relação consistente com a comunidade na qual está inserida, 

investigar a existência de casos que tenham necessidade de intervenção precoce e por oferecer 

ações de prevenção e educação em saúde (GOLDBAUM et al., 2005, p. 90,91). De acordo 

com Figueiredo (2007, p. 300) e Baptista et al. (2005, p. 168), para facilitar o acesso da 

população aos serviços oferecidos pelo SUS, a ESF estrutura-se por meio da Unidade Saúde 

da Família (USF), composta por equipes de saúde, responsáveis, em média, por 600 a 1.000 

famílias. Campos et al. (2007, p. 540) ressaltam que as USF’s devem atuar em sua área de 

abrangência e desempenhar os deveres que lhes cabem, não depositando-os sobre as unidades 

de outros municípios. 

A ESF trabalha para oferecer qualidade de vida às famílias que estão sobre sua 

cobertura, fundamentando suas práticas a partir do conhecimento da estrutura familiar, 

condições de saúde, necessidades vigentes, dentre outros aspectos. Seguindo essa linha de 

raciocínio, Buffon e Rodrigues (2005, p. 96) declaram que: “O enfoque na família é uma 

estratégia para a organização dos serviços, uma vez que esta é o cenário ideal para o 

planejamento e desenvolvimento de intervenções terapêuticas, preventivas e de promoção”. 

Devido à forte influência que exerce sobre seus membros, a família tem se tornado o centro 

das atenções, no que diz respeito à saúde pública, constituindo-se por meio de suas 

características, base para a tomada de decisões por parte da equipe multidisciplinar das USF’s. 

 

2.1.1. A Estratégia Saúde da Família e o princípio da integralidade 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) responsabiliza-se pelos serviços de atenção à 

saúde a serem oferecidos à população, por meio de noções de integralidade, universalidade, 
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equidade, resolutividade, humanização e participação social, cujas diretrizes foram 

estabelecidas de acordo com os princípios do SUS e da atenção básica (BUFFON; 

RODRIGUES, 2005, p. 97; MOROSINI, 2007, p. 90; VERÁS et al., 2005, p. 346). Consoante 

Souza (2008, p. 154), os princípios organizativos da ESF desvelam-se nos objetivos de: 

oferecer na USF ou no próprio domicílio atenção integral, resolutiva, contínua, com 

resolubilidade e qualidade às necessidades de saúde da população sob a qual é responsável; 

atuar sobre os fatores de risco sob os quais a população está exposta; selecionar a família 

como foco básico de discussão e intervenção atrelada à saúde; firmar um vínculo entre a 

população e profissionais de saúde, favorecendo a humanização da atenção à saúde; propiciar 

a democratização do entendimento acerca do tema saúde, da organização dos serviços e da 

produção social da saúde, dentre outros (SOUZA, 2008, p. 154). 

Como um princípio constitucional, a integralidade prevê não só a humanização do 

cuidado em saúde, mas também procura alcançar o ser humano e suas necessidades como um 

todo ao correlacionar as atividades preventivas e assistenciais; dessa forma, tal princípio 

demanda a renúncia ao reducionismo e a ampliação da ótica das políticas de saúde acerca 

daqueles que serão o foco das mesmas, ou seja, refuta a ideia de recortar o problema e, por 

conseguinte, minorá-lo e dar desprezo a um ou mais de seus recortes (PINHEIRO; MATTOS, 

2006, p. 41, 54, 66). Desta forma, a atenção deve ser dada à saúde do indivíduo e não apenas 

para as suas morbidades, estendendo o cuidado para o combate dos riscos, ao combate das 

causas das enfermidades e ao tratamento destas, desembocando em um atendimento integral 

(ROCHA; CÉSAR, 2008, p. 109). 

De acordo com Silva e Rós (2006, p. 46), a implantação das ESF’s facilita a obtenção 

da integralidade da assistência, o estabelecimento de um conjunto de compromissos e a 

distribuição da responsabilidade entre os serviços de saúde e a população. Para Morosini 

(2007, p. 86), ao repousar sobre o princípio da integralidade, a ESF se propõe a ofertar à 

população um cuidado ampliado às suas necessidades por intermédio de serviços e práticas de 

saúde; portanto, “essa atitude implica uma compreensão ampliada do sofrimento e dos 

problemas de saúde que se apresentam aos serviços, assim como precisa acionar um conjunto 

de práticas e saberes que devem ser articulados para dar conta dessas questões”. Sendo assim, 

essa estratégia propõe o debate do processo saúde-doença nos serviços públicos de saúde sob 

um novo ponto de vista, a fim de promover a aproximação daqueles compreendidos na função 

de ofertar ações de saúde às famílias, direcionando o enfoque da abordagem da doença para o 

campo da prevenção antes voltada para a cura (CASTRO; CIPRIANO; MARTINHO, 2006, 

p. 56). 
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Diante de tudo isso, por ter a atenção centrada na família, essa estratégia procura 

alcançar uma relação consistente com a comunidade na qual está inserida, investigar a 

existência de casos que tenham necessidade de intervenção precoce e oferecer ações de 

prevenção e educação em saúde (GOLDBAUM et al., 2005, p. 90, 91). Por isso, aqueles que 

estão envolvidos com a ESF precisam estar habilitados para adquirir informações 

concernentes às circunstâncias em que as famílias sob sua responsabilidade se encontram, 

identificando os fatores de risco aos quais elas estão expostas; formular com a participação da 

comunidade estratégias que permitam preservar, manter, desenvolver ou restaurar a saúde da 

população e desenvolver ações educativas e intersetoriais (CASTRO; CIPRIANO; 

MARTINHO, 2006, p. 57; ROSA; LABATE, 2005, p. 1033). Para tanto, com o intuito de 

ampliar o conhecimento daqueles que estão compreendidos na gestão do cuidado, 

discutiremos a seguir sobre um dos nichos que se encontra sobre a responsabilidade dessa 

estratégia, bem como sobre uma fase peculiar. 
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3. A SAÚDE DA MULHER NA CONJUNTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O conceito de saúde foi ampliado e redefinido e, em vista da necessidade vigente de 

admitir o elo entre o indivíduo e seu meio ambiente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

define saúde como “a habilidade de identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades, e 

de mudar ou interagir com o meio ambiente. Logo, saúde é um recurso para a vida diária, não 

o objetivo de viver”. Segundo essa mesma linha de raciocínio, a definição de saúde da mulher 

e saúde reprodutora também tiveram suas definições ampliadas, sendo a primeira responsável 

por englobar temas como enfermidade, doença e bem-estar, bem como cuidados do nível 

primário ao terciário, e a segunda refere-se a uma gestação bem-sucedida quanto ao bem-estar 

e sobrevivência do binômio mãe-bebê (GALVÃO; DÍAZ, p. 167, 170).  

Visando abarcar as distintas necessidades e peculiaridades inerentes à saúde da 

mulher, o SUS tem caracterizado o gênero feminino como prioridade no que diz respeito às 

políticas públicas de saúde, pois, consoante o Ministério da Saúde (2012, p. 283, 284), é 

importante destacar que, além da gama de especificidades femininas, o número de mulheres 

no Brasil prevalece sobre o número de homens, quanto ao quantitativo populacional, e estima-

se que em 2050 haja 7 milhões de mulheres a mais do que homens. Embora a identificação 

das peculiaridades relacionadas à saúde da mulher tenha se dado anteriormente à criação do 

SUS, foi por intermédio dos movimentos sociais, na luta por uma vida de qualidade, que 

foram abertos espaços para aprovação de leis relacionadas à proteção social e à legitimação 

do dever do estado em assegurar ações de saúde, e atrelada a essas conquistas foram 

integradas as práticas assistenciais direcionadas às mulheres e às gestantes (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012, p. 300; ROCHA; CÉSAR, 2008, p. 277).  

No que tange à saúde das mulheres, o Brasil dispõe de uma gama de políticas, 

programas e estratégias que têm sido elaboradas e direcionadas ao seu cuidado integral, com a 

incorporação dessas políticas às políticas nacionais de saúde a partir das primeiras décadas do 

século XX, com destaque para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), que visa solidificar os avanços adquiridos relativos à matéria dos direitos sexuais e 

reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica (PAISM, 2004, p. 15; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 283; PEREIRA, 2015, p. 2). 

O período gestacional, considerado um acontecimento natural na vida da mulher e um 

momento importante, apresenta-se como um conjunto de transformações e alterações no 

corpo feminino, que pode ser acompanhado de desconfortos e sintomatologias que divergem 

nas mulheres entre si quanto à sua forma de apresentação; portanto, demanda uma atenção 
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especial a fim de resguardar a saúde da gestante e seu bem-estar (LIMA, 2013, p. 263; 

MOREIRA et al., 2011, p. 242). 

A atenção à mulher, em especial ao ciclo gestacional, foi integrada aos poucos na 

atenção básica tornando-se prioritária, pois as modificações decorrentes deste ciclo no corpo 

da mulher além de variadas tornam seu corpo mais sujeito a riscos (FARILLA, 2007 apud 

RAMOS; ALMEIDA, 2012, p. 2; MARCANDAL et al., 2010, p. 161). A Atenção Básica por 

intermédio da Estratégia de Saúde da Família responde a uma nova concepção de saúde e está 

voltada para a qualidade de vida de todos os segmentos populacionais, com destaque como 

área estratégica para a saúde da mulher, em especial ao ciclo gravídico, pois as alterações do 

corpo da mulher neste período a tornam mais susceptível a agravos, logo, os diversos fatores 

que a colocam em risco propõem uma ampliação do lócus da intervenção de saúde. Dessa 

forma, uma das responsabilidades da ESF é ter capacidade para resolver os problemas de 

saúde da população com base no que foi planejado e programado a partir do conhecimento 

das necessidades locais (FARILLA, 2007 apud RAMOS; ALMEIDA, 2012, p. 2; MOREIRA 

et al., 2011, p. 244). 

Partindo dessa perspectiva de identificar as necessidades e os vulneráveis, a fim de 

prestar um cuidado ampliado às demandas da população, é que o Ministério da Saúde prioriza 

a mulher através de políticas públicas de saúde, pois, além de ser maioria em relação aos 

homens e serem as principais usuárias do SUS, a mulher tem sido considerada vulnerável 

segundo as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004, p. 5, 

9, 63), devendo o SUS estar capacitado para ofertar atenção integral à saúde da mulher através 

da promoção da saúde e controle dos agravos mais prevalentes.  

No que concerne à saúde das mulheres, Coelho et al. (2009, p. 155), caracterizam a 

integralidade em saúde como: 

 

 
A concretização de práticas de atenção que garantam o acesso das mulheres a ações 

resolutivas construídas segundo as especificidades do ciclo vital feminino e do 

contexto em que as necessidades são geradas. Nesse sentido, o cuidado deve ser 

permeado pelo acolhimento com escuta sensível de suas demandas valorizando-se a 

influência das relações de gênero, raça/cor, classe e geração no processo de saúde e 

de adoecimento das mulheres.  

 

 

 Desta maneira, os traços da integralidade podem ser identificados nas políticas 

públicas de saúde que se responsabilizam pelo enfrentamento de um problema ou por aqueles 

que acometem determinados grupos de pessoas, cabendo ao SUS, em suas políticas públicas, 

proporcionar um cuidado integral ampliado à saúde da mulher, atingindo-a em qualquer fase 
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de sua vida, assegurando-a uma atenção em todos os níveis de cuidado, de modo que os 

olhares dos gestores públicos estejam sempre convergidos para a resolução dos problemas de 

saúde, devendo a base dos compromissos desses gestores ser a saúde das pessoas (COELHO 

et al. 2009, p. 15; PAISM, 2004, p. 63, 64; WAGNER, 2013, p. 11). 

 

3.1. A MULHER E AS REPERCUSSÕES DO CICLO-GRAVÍDICO NO CORPO 

FEMININO 

 

Elemento componente do ciclo vital da mulher, a gravidez caracteriza-se como um dos 

períodos críticos de transição que requer alterações no papel social, reajustes pessoais e 

diversas adaptações físicas e emocionais. Segundo estatísticas, a maioria das gestações são de 

baixo risco, evoluem e terminam sem complicações, já aquelas que apresentam 

intercorrências durante suas evoluções denominam-se de alto risco (FREITAS et al., 2001, p. 

23, 191).  

De acordo com Watanabe et al. (2000 apud SANT’ANA et al., 2006, p. 38), o período 

gestacional compreende, em média, 280 dias, o que corresponde a aproximadamente 40 

semanas, sendo estas divididas em 3 trimestres, onde o primeiro abrange da 1ª a 13ª semana, o 

segundo trimestre abarca da 14ª a 26ª semana e o terceiro engloba da 27ª a 40ª semana. 

Desde o momento da concepção, a gravidez altera a fisiologia da mulher, abrangendo 

uma série de alterações anatômicas e funcionais e contemplam, em maior ou em menor grau, 

os órgãos e sistemas do corpo humano. Essas alterações são os reflexos da adaptação do 

organismo materno e da maior demanda metabólica imposta pelo feto (BRODY; HALL, 

2012, p. 302; SCHWARCZ; SALA; DUVERGES, 1977, p. 70). As repercussões advindas da 

gestação diferem quanto ao período em que esta se encontra e quanto à ocorrência e à 

intensidade de uma gestante para outra, repercussões estas que objetivam manter o equilíbrio 

do organismo materno e favorecer o crescimento fetal, configurando-se em alterações 

fisiológicas e não patológicas as alterações sistêmicas e locais, envolvendo a postura e a 

deambulação, o sistema cardiovascular, o sistema urinário, o sistema respiratório, o 

metabolismo hidroeletrolítico, o sistema digestivo, as enzimas, a pele, os ossos e as 

articulações, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos, as quais também refletem no 

equilíbrio, coordenação e consequentemente nas atividades de vida diária (AVD’s) da mulher 

(ALMEIDA et al., 2005 , p. 11; AZEVEDO et al., 2011, p. 66).  

Conforme Moreira et al. (2011, p. 241) e Brody e Hall (2012, p. 306), os ajustes 

verificados no organismo da mulher grávida resultam em adaptações hemodinâmicas, 
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hormonais e biomecânicas, as quais requerem acompanhamento apropriado, visto que as 

mesmas podem deixar a gestante mais vulnerável às lesões e à dor, com sobressalto, dentre 

outras, para as desordens musculoesqueléticas, as quais a maior parte das gestantes 

experimentarão em algum momento da gravidez. Segundo Borg-Stein, Dugan e Gruber (2005, 

p. 180), estima-se que praticamente todas as gestantes vivenciam algum grau de desconforto 

musculoesquelético durante o ciclo gravídico e, dentre essas, 25% apresentam sintomas 

incapacitantes mesmo que por tempo determinado. Brody e Hall (2012, p. 306) afirmam que, 

apesar das alterações sistêmicas oriundas do período gravídico serem julgadas comuns, não é 

devida a consideração de que os sintomas musculoesqueléticos integrem o conjunto do que é 

considerado normal, embora também sejam bastante incidentes. 

Na gravidez, segundo a literatura, as desordens musculoesqueléticas mais aludidas são 

as algias lombares e pélvicas, tornando-as relevantes devido à prevalência de acometimento 

de mais de 50% das gestantes e pela interferência do bem-estar da mulher pelo desconforto e 

quadro álgico (Sihvonen, 1998; Dumas, 1995 apud MOREIRA, 2011, p. 243). Consoante 

Pitangui e Ferreira (2008, p. 135), “a lombalgia durante a gestação é um sintoma de dor que 

acomete a região lombar, que pode manifestar-se com a presença ou não de irradiação para os 

membros inferiores”. Essa sintomatologia, a dor lombar, é bastante frequente na população 

como um todo, referida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um problema de 

saúde pública mundial que afetará 80% da população em alguma fase da vida, e nas mulheres 

grávidas tal quadro também tem assumido relevante destaque devido a sua alta incidência, 

precipuamente por volta do 3º trimestre gestacional (ABREU et al., 2015, p. 1; STAPLETON; 

MACLENNAN; KRISTIANSSON, 2002 apud ASSIS; TIBÚRCIO, 2004, p. 11).  

De acordo com Branco (2006 apud JORGE; JORGE, 2011, p. 181), em 2006, dos 2,32 

milhões de trabalhadores afastados pelo INSS, 28% desses foram afastados devido à 

lombalgia. Tal fato alude à dor lombar como causa de incapacidades e morbidades, refletindo 

significativamente no quadro social e econômico (ARAÚJO; OLIVEIRA; LIBERATORI, 

2012, p. 57). 

Conquanto a lombalgia seja um sintoma bastante frequente na gravidez, que a 

depender da intensidade pode levar a problemas mais sérios como limitações funcionais, 

insônia e depressão, ela ainda tem sido subvalorizada e convencionada como própria da 

gestação. Com isso, é necessário que tal sintomatologia seja adequadamente avaliada como 

algo preocupante, devendo-se atentar para as repercussões deste quadro na AVD’s das 

gestantes e qualidade de vida, caso não seja dada a devida atenção (BRITO et al. 2014, p. 

255). Para tanto, é imprescindível o conhecimento e contextualização acerca de tal desordem, 
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pois os gestores precisam saber sobre saúde para que possam propiciar a cogestão entre 

aqueles envolvidos na questão saúde como os usuários, as autoridades e os profissionais de 

saúde, e para que estes últimos possam assistir adequadamente as gestantes, prevenindo e 

tratando antecipadamente tal sintoma (MOREIRA et al., 2011, p. 244; WAGNER, 2013, p. 

11).  

 

3.1.1. Lombalgia: sintoma musculoesquelético decorrente da gravidez 

 

3.1.1.1. Anatomia do dorso 

 

 O dorso é a região posterior do tronco que está compreendida entre a parte inferior do 

pescoço e acima das nádegas, formado por pele, tecido subcutâneo, ligamentos, coluna 

vertebral, medula espinhal, meninges, costelas, nervos e vasos (MOORE; DALLEY, 2007, p. 

380).  

Componente do dorso, a coluna vertebral, apesar de estruturalmente esquelética, a sua 

menção faz alusão aos seus conteúdos e anexos, como os músculos, vasos e nervos a ela 

atrelados (NATOUR et al., 2004, p. 17). Tem diversas funções, dentre elas a função de 

proteger a medula espinhal, suportar o peso do corpo e favorecer a postura e a locomoção. É 

composta por 33 ossos, denominados vértebras, das quais 5 fazem parte da região lombar, 

região que, por sua vez, caracteriza-se por apresentar maior liberdade de movimento, além da 

região cervical, por ser responsável pelo suporte da cavidade abdominal e pela mobilidade 

entre a região torácica e a pelve, por ter uma curvatura côncava posterior e por ser um dos 

locais da coluna vertebral mais recorrente de dor incapacitante (MOORE; DALLEY, 2007, p. 

380; NATOUR et al., 2004, p. 18). 

Ainda segundo Moore e Dalley (2007, p. 382), o aumento anormal da curvatura 

lombar, a lordose (rotação anterior da pelve nas articulações do quadril), ocorre pela fraqueza 

dos músculos do tronco, com destaque para os abdominais. Nas gestantes, além da fraqueza 

dos músculos abdominais, a alteração do centro de gravidade e o aumento do útero 

contribuem para uma compensação da coluna lombar através da lordose, que pode levar a 

quadro doloroso nesta região, denominado dor lombar, e, por sua vez, caracterizada como a 

principal causa de dor na gravidez (STEPHENSON; O’CONNOR, 2004, p. 270). 

Mediante a concepção de que a gravidez exprime uma diversidade de adaptações 

físicas e emocionais, que refletem, dentre outros, sobre o sistema musculoesquelético, 

legitima-se o interesse e a preocupação em abordar sobre a repercussão da alteração desse 



28 

 

sistema na provocação do quadro de dor mais recorrente e incapacitante entre as gestantes, a 

dor lombar. 

 

3.1.1.2. Definição e etiologia da dor lombar 

 

Como se sabe, o período gestacional é imbuído de mudanças motoras e fisiológicas 

manifestadas no corpo feminino como resultado de sua adaptação à formação e 

desenvolvimento de um novo ser (AZEVEDO et al., 2011, p. 66). Segundo Kisner e Colby 

(1996, p. 581, 582), a gravidez é um momento em que as alterações musculoesqueléticas são 

profundas e apontam para a dor lombar como uma queixa comum no terceiro trimestre de 

gestação. 

Segundo O’ Sullivan e Schmitz (2010, p. 1230), a dor é um fenômeno subjetivo, que 

para a Joint Comissiono on Accreditation  of  Healthcare Organizations (JCAHO) deve ser 

reconhecido como “o quinto sinal vital” nas diretrizes de assistência à saúde. A Associação 

Internacional para Estudos da Dor (IASP) conceitua dor como “uma experiência sensorial e 

emocional desagradável associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em 

termos de tais lesões” (DELLAROZA, 2008, p. 36).  

 A palavra dor é originária da palavra latina poena, que significa uma sensação, ou 

seja, a dor é “uma sensação em que uma pessoa experimenta desconforto, angústia ou 

sofrimento devido à provocação dos nervos sensoriais” (CYCLOPEDIC DICIONÁRIO 

MÉDICO TABER, 1983 apud FREE, 2002, p. 145; FREE, 2002, p. 143).  

De posse desses conceitos, é possível definir a dor lombar ou lombalgia. Kovacs et al. 

(2007, p. 1761) e Cecin et al. (1996 apud SANT’ANA et al., 2006, p. 38) definem-a como 

uma experiência de dor que se dá na margem inferior do dorso entre as margens costais e a 

prega glútea, habitualmente seguida por limitação do movimento. A lombalgia é uma 

sensação de dor que acomete a região lombar com ou sem irradiação para os glúteos e coxas 

posteriores, fruto, na maior parte das vezes, da soma de dois tipos de dores lombar, a lombar e 

a pélvica (SABINO; GRAUER, 2008, p. 137). Sant’Ana et al. (2006, p . 38) reforçam que, na 

gravidez, a lombalgia engloba as algias referidas na coluna lombar, pelve posterior e sínfise 

púbica, com possível irradiação para os membros inferiores, as quais podem surgir em 

conjunto ou em momentos diversos durante toda a gestação.  

Pressupõe-se que a lombalgia se dê pelo conjunto de fatores que sofrem alterações no 

período gravídico como os circulatórios, representado pela diminuição do fluxo sanguíneo 

medular; hormonais, representado pela liberação do hormônio relaxina que leva ao 
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relaxamento dos ligamentos; fatores psicossociais e mecânicos, os quais levam tal 

sintomatologia a repercutir significativamente sobre a vida e bem-estar da gestante, podendo 

variar quanto à intensidade e duração (SABINO; GRAUER, 2008, p. 137; SANT’ANA et al., 

2006, p. 44). 

Por meio da soma desses fatores, uma das consequências mais comuns é a dor lombar 

(MOREIRA et al., 2011, p. 242). Dessa forma, no corpo da gestante, a coluna vertebral segue 

como um dos seguimentos mais acometidos pelas adaptações biomecânicas, havendo um 

acentuamento das curvas fisiológicas cervical e lombar, decorrente do aumento do peso, do 

tecido mamário, do útero, da circunferência abdominal, do acúmulo de líquido extracelular, 

da inclinação anterior da pelve e das alterações hormonais que levam à frouxidão ligamentar 

(BRODY; HALL, 2012, p. 306, SANT’ANA et al. 2006, p. 44). Stephenson e O’Connor 

(2004, p. 270, 306) confirmam que a dor lombar apresentada por volta do segundo e terceiro 

trimestre de gestação se deve ao aumento da lordose lombar, relaxamento dos músculos 

abdominais e frouxidão de ligamentos, como os sacorilíacos, que são resultados do aumento 

de peso do útero e do deslocamento para frente do centro de gravidade do corpo. 

De acordo com Kisner e Colby (1996, p. 389), a lombalgia é exacerbada pela fadiga 

muscular decorrente de posturas estáticas ou com o passar do dia. Stephenson e O’connor 

(2004, p. 270) também declaram que a dor lombar é acentuada pela postura em ortostase, pela 

deambulação e pelo levantar-se, sendo comumente aliviada com o repouso ou alteração da 

posição, como a posição inclinada ou decúbito lateral. 

Como é sabido, muito embora os desconfortos musculoesqueléticos sejam bastante 

comuns na gestação e previstos em praticamente todas as gestantes, não é plausível que a 

lombalgia como um desses desconfortos seja interpretado apenas como tal, devendo a ela ser 

dada a devida importância, abordada como doença e tratada, já que a mesma pode ser fonte de 

graves limitações para este grupo (ARAÚJO et al., 2015, p. 2687; BORG-STEIN; DUGAN, 

2007, p. 459; NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006, p. 621, 622). Desta forma, cuidados 

específicos devem ser ofertados a esse tipo de acometimento, com o propósito de favorecer 

uma melhor qualidade de vida para as gestantes e de prevenir maiores complicações maternas 

e neonatais, por intermédio de assistência pré-natal de qualidade (AGUIAR et al., 2013, p. 

529).  
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3.1.1.3. Prevenção e tratamento da lombalgia na assistência pré-natal 

 

De acordo com Guttmacher (1994, p. 121, 122), a atenção pré-natal é algo novo, com 

a criação da primeira clínica de assistência periódica às gestantes, sem quadro de doença ou 

de trabalho de parto, no ano de 1909, em Boston, nos Estados Unidos. Porém, até a década de 

30, aproximadamente, o atendimento médico pré-natal consistia puramente na perspectiva 

técnica, cujo objetivo pautava-se apenas em obter uma mãe e um bebê saudável ao final da 

gravidez, esquivando-se da responsabilidade do apoio emocional e segurança mediante 

instruções, fato que nos dias atuais foi sobrepujado pela valorização do conhecimento e 

erradicação da ignorância. 

Hoje, o pré-natal visa assegurar o bom prosseguimento da gestação de baixo risco e 

detectar antecipadamente as gestantes passíveis de evoluírem desfavoravelmente com dano à 

saúde, por meio da instituição de um plano de cuidado continuado à gestante (FREITAS et al., 

2001, p. 23, 26). Conquanto a gravidez seja, na maioria das vezes, de baixo risco, ou seja, sem 

intercorrências, apresenta-se repleta de mudanças físicas e emocionais, o que a faz demandar 

por atenção especial através de assistência pré-natal, assistência esta que visa primariamente 

acompanhar e acolher a mulher por todo o período gestacional (LANDERDAHL et al., 2007, 

p. 106).  

Para tanto, as gestantes devem vincular-se a alguma unidade de saúde o mais cedo 

possível, pois o fornecimento da assistência às mulheres grávidas é obrigatório, não devendo 

haver nenhuma forma de discriminação seja ela social, racial ou econômica, de forma que 

todas as gestantes sejam abrangidas (FREITAS et al., 2001, p. 24; PEIXOTO, 1981, p. 2). De 

acordo com Freitas et al. (2001, p. 24, 25), os cuidados atribuídos às gestantes devem ser 

imbuídos de competência, onde os responsáveis por tal assistência devem instruí-las a serem 

capazes de identificar os prováveis problemas que possam lhes sobrevir, como também a 

melhor maneira de lhe dar com eles; humanidade, ao dedicar atenção às expectativas e 

temores, dissipando-os, e à dilucidação de interrogações de forma clara e compreensível; e 

dedicação, ao empregar o tempo necessário para tais cuidados. 

Cabral, Ressel e Landerdahl (2005, p. 461) ratificam que o propósito da atenção pré-

natal consiste em “acolher a mulher desde o início da gravidez, buscando assegurar, ao seu 

término, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e 

neonatal”. Logo, a compreensão adequada acerca das alterações e adaptações do corpo 

feminino no estado gravídico possibilita aos profissionais de saúde intervir e garantir bem-
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estar e qualidade de vida às gestantes (ALMEIDA et al., 2005 apud AZEVEDO et al., 2011, 

p. 54).  

Sendo o bem-estar considerado como a inexistência ou a discreta presença de doença, 

incapacidade ou desconfortos, com destaque para aqueles relativos ao sistema 

musculoesquelético, logo, a minimização da dor lombar precisa ser uma prioridade dos 

profissionais de saúde na assistência pré-natal, devendo ser prevenida e tratada de forma 

efetiva, favorecendo o desempenho das gestantes no que diz respeito às AVD’s e às atividades 

profissionais, já que a lombalgia pode gerar incapacidades se não levada em consideração 

(BRITO et al., 2014, p. 256; CALDERON; CONTI; RUDGE, 2003 apud NOVAES; SHIMO; 

LOPES, 2006, p. 622).  

Conforme Stuge, Hilde e Vollestad (2003, p. 983), todos aqueles inerentes à saúde da 

mulher devem conceber a lombalgia gestacional como uma matéria importante que demanda 

medidas de prevenção e de tratamento, pois, de acordo com Novaes, Shimo e Lopes (2006, p. 

623), a preocupação com a prevenção da dor lombar na gestação contribui na redução das 

possibilidades das gestantes serem acometidas por ela e, por conseguinte, na redução dos 

custos oriundos pela mesma. 

De Conti et al. (2003, p. 653) apontam para a importância de um programa 

multidisciplinar orientado para compreender as alterações oriundas da gestação, inclusive a 

dor lombar, privilegiando o uso de recursos educativos, atenção psicológica e atividades 

físicas, considerados benéficos no cuidado e na minimização de quadros dolorosos (ARTAL; 

WISWELL; DRINKAWATER, 1999; STANDING; EL-SABAGH; BROOTEN, 1998 apud 

DE CONTI et al., 2003, p. 647). Com isso, propõe-se às gestantes, no que diz respeito dentre 

outros aspectos à dor lombar, a prerrogativa de uma assistência multiprofissional, onde 

profissionais, como o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta ou o educador físico, devem 

prestar suas parcelas de contribuição na sua prevenção e tratamento por meio do uso de 

fármacos, instruções acerca de hábitos a serem modificados e de práticas de exercícios físicos, 

respectivamente, proporcionando a essas mulheres uma assistência mais eficiente (NOVAES; 

SHIMO; LOPES, 2006, p. 623).  

Assis e Tibúrcio (2004, p. 13) alegam que o fármaco é apenas um recurso paliativo; 

em contrapartida, dão ênfase à fisioterapia como um poderoso recurso, já que não só trata 

como também previne a dor lombar. As gestantes que realizam exercícios físicos com 

intensidade leve e/ou moderada, incluindo a educação, o alongamento e o fortalecimento 

muscular, estão prevenindo-se ou minimizando, dentre outras desordens, a dor lombar 

(SILVA et al., 2012, p. 27). Haas et al. (2005) alude que a atividade física regular antes, 



32 

 

durante e após a gestação está atrelada a uma melhor condição de vida. Novaes, Shimo e 

Lopes (2006, p. 622) também declaram que as práticas de exercícios terapêuticos, de 

relaxamento e de hábitos posturais novos contribuem para a conservação dos músculos da 

região lombar e, consequentemente, previnem e minoram a lombalgia.  

De acordo com Batista et al. (2003, p. 152, 153), a diminuição e prevenção da dor 

lombar com a realização de exercício físico se dá porque a gestante é instruída a, durante o 

mesmo, assumir uma postura correta em combate à acentuação da lordose lombar e acrescenta 

que, além disso, o exercício também proporciona benefícios aos demais sistemas do seu 

corpo, com a ressalva de que essa prática só deve ser realizada pelas gestantes que apresentem 

condições adequadas para tal. 

Por acreditar nas vantagens da prática da atividade física para as mulheres grávidas e 

para seus bebês, o Colégio de Ginecologia e Obstetrícia recomendou algumas características 

importantes a serem observadas na prescrição de exercícios para essas mulheres, dentre elas, 

uso de intensidade leve a moderada em qualquer modalidade de atividade, realizando-a pelo 

menos três vezes por semana de forma regular, respeitando os limites de 140 bpm de 

frequência cardíaca e de 38° para a temperatura da gestante (DE CONTI et al., 2003, p. 648). 

Demais recomendações são dadas quanto ao cuidado e prevenção da lombalgia, são 

elas: adaptar o local de trabalho; dormir ao menos 8 horas diárias com colchão adequado; não 

fumar e não beber (NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006, p. 622). Kisner e Colby (1996, p. 589, 

590) reforçam que no tratamento da lombalgia pode-se lançar mão de uma mecânica corporal 

apropriada, orientações posturais e técnicas de trabalho adequadas e acrescenta o uso de cintas 

e coletes. 

Como discutido, é mediante a assistência continuada, ou seja, o pré-natal, que se torna 

possível o reconhecimento antecipado de desordens surgidas durante o ciclo-gravídico e a 

programação do fornecimento de um cuidado apropriado às mulheres. Porém, essa prática 

ainda tem sido subvalorizada pelos cuidadores, comprometendo assim a efetivação do 

princípio da integralidade (ARAÚJO et al., 2015, p. 2691).  

Por isso, é cada vez mais indispensável a proliferação e ampliação do conhecimento 

acerca das mudanças e possíveis alterações que imbuem e repercutem no organismo da 

mulher durante a gestação, para que o mesmo sirva de base para as políticas públicas, de 

modo a possibilitar uma melhor compreensão quanto a esse cenário experimentado pela 

mulher e uma programação de intervenção adequada, a fim de que aqueles empenhados nos 

cuidados primários possam promover o bem-estar e uma saúde de qualidade para essas 

mulheres (HASS et al., 2005, p. 45). 
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4. AVALIAÇÃO: INSTRUMENTO DE ELABORAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE  

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Consoante Roncaratti (2008, p. 5), diversos autores têm abordado a política pública e 

feito dela alvo de estudo, os quais lhe atribuem diversas definições. Saravia (2006, p. 28, 29), 

conceitua política pública como “um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o 

equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade”. Ou 

seja, a fim de se atingir objetivos previamente traçados quanto à conservação ou alteração da 

realidade de um ou mais dos segmentos da vida social, faz-se necessário lançar mão de 

decisões públicas. 

 Para Dye (1984 apud SOUZA, 2006, p. 24), política pública se resume a algo que o 

governo decide por fazer ou não. De acordo com Souza (2006, p. 24), a mais conhecida das 

definições é aquela dada por Lasweel que, ao cabo das contas, obtém-se quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz. Salisbury (1995 apud LIMA, 2012, p. 51) traduz política pública 

em decisões autorizadas ou sancionadas pelos atores governamentais. Rua (2009, p. 19) 

argumenta que “política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e requer 

diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas”. Dessa 

forma essas definições convergem para a síntese de que a política pública pretende dispor o 

governo a agir e/ou a averiguar tal atitude para mudança ou manutenção da mesma (SOUZA, 

2006, p. 26). 

A instituição de uma política pública se dá para tratar ou resolver um problema 

considerado pertinente para a coletividade; para tanto, a mesma é constituída mediante um 

conjunto de fases, conhecido como ciclo de políticas públicas (SECCHI, 2010, p. 2, 33). 

Saravia (2006, p. 32) ressalta que as etapas que compõem o ciclo de políticas públicas 

divergem entre si quanto aos atores, as coalizões, aos processos e as ênfases e que essa forma 

de divisão por etapas é meramente teórica, já que na prática nem sempre tais fases são 

seguidas de forma linear, embora frequentemente manifestas. Na perspectiva de Rua (2009, p; 

37), essa abordagem de ciclo de políticas leva à percepção da política pública como:  

 

 

Resultante de uma série de atividades políticas que, agrupadas, formam o processo 

político. Essa visão conduz os estudiosos a examinar como as decisões são ou 

poderiam ser tomadas e permite identificar e analisar os processos político-

administrativos, os mecanismos e estratégias definidas para a realização da política, 

e o comportamento dos diferentes atores envolvidos em cada etapa do processo de 

produção de políticas. 
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 Em síntese, essa abordagem a respeito do desenlace do processo da política pública é o 

meio pelo qual se possibilita o estudo e a análise das políticas públicas (RONCARATTI, 

2008, p. 14; RUA, 2009, 37).  

Baptista e Rezende (2011, p. 141) apresentam as fases deste ciclo mencionadas por 

Howlett e Ramesh, sendo elas: montagem da agenda; formulação da política; tomada de 

decisão; implementação e avaliação. Com estas etapas, é possível delinear a ideia de que o 

ciclo inicia a partir da identificação de um problema, o qual propõe uma alternativa que será 

conduzida para a implementação e esta, por sua vez, será avaliada e um novo ciclo segue com 

a identificação de um novo problema. Para estes autores, tal concepção a respeito do processo 

de política, favorece um olhar diferenciado sobre a instituição de uma política pública, 

permitindo reconhecer que a mesma atravessa distintas fases e estas precisam ser visualizadas 

de acordo com as suas peculiaridades, oportunizando uma intervenção sobre este processo. 

É sabido que esse ciclo de elaboração de políticas públicas pode tornar-se fonte de 

tensão, fruto de irracionalidade, inconsistências e falta de coordenação; por isso, os gestores 

públicos, como um dos atores das políticas públicas que apresentam papel de destaque nas 

escolhas e implementação dessas políticas, precisam conhecer como se dá esse processo, para 

que possam lançar mão de estratégias de intervenção sobre o seu curso, de modo a assegurar 

resultados integrados dentro de seu campo de atuação (WU et al., 2014, p.14, 16).  

Diante da possibilidade de estudo e análise da política pública, torna-se importante 

tecer uma ligeira explanação acerca do processo pelo qual se dá sua elaboração, de forma a 

favorecer a aprendizagem necessária para uma viável intervenção no mesmo pelos gestores 

públicos, com enfoque no estágio de avaliação, objeto deste estudo. 

 

4.1. BREVE EXPLICITAÇÃO ACERCA DO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

4.1.1. Definição de agenda 

 

 Segundo Pinto (2008, p. 28), o processo de elaboração de uma política pública tem seu 

início a partir da escolha de um problema ou assunto para fazer parte da agenda 

governamental. Para Kingdon (1994 apud PINTO, 2008, p. 29), essa agenda é formada por 

um conjunto de problemas de interesse relevante para o governo e a população.  

 É importante aludir à existência de dois tipos de agendas as quais são: a agenda 

sistêmica ou pública, onde os problemas públicos considerados importantes pela sociedade 

são debatidos, e a agenda governamental ou institucional, que consiste em um conjunto de 
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problemas considerados pelo governo como relevantes e que demandam uma ação, 

constituída por poucos problemas elencados pela primeira agenda. Dessa forma, o julgamento 

de um problema quanto à sua relevância vai depender da maneira como um assunto é 

reconhecidamente identificado como problema (RONCARATTI, 2008, p. 14). O problema 

nada mais é do que o contraste entre a realidade e o que se espera para a realidade pública 

(SECCHI, 2010, p. 34). 

 Para Wu et al. (2014, p. 22), os gestores públicos têm em mãos uma posição 

privilegiada, pois, por meio de seus programas de atuação e de gestão e do contato direto com 

a população, lhes é permitido identificar a pertinência das mais vastas questões que deveriam 

ser abordadas como política pública. Ainda segundo esses autores, os gestores “podem servir 

como um mecanismo de triagem e seleção, capazes de fundamentar e verificar (ou não) vários 

pedidos de atenção entre os formuladores de políticas e o público em geral”, colaborando para 

resolução de problemas notáveis e que requisitam acompanhamento. 

 Em vista disso, temos que a identificação de um problema é primordial para a 

confecção de uma agenda e que o delineamento do mesmo reflete expressivamente sobre os 

resultados do processo sobre o qual tem sido aqui tratado. Em continuidade a esta etapa de 

definição do problema, segue a formulação da política. 

 

4.1.2. Formulação da política 

 

 Essa fase do processo de política visa elaborar alternativas para resolução de um 

problema, ou seja, formular possíveis soluções, de modo a amplificar a abordagem do 

problema com a identificação de ferramentas políticas necessárias para o trato do problema, 

como as ferramentas legislativas, devendo ser assinalado para quem, ou ao que se aplicam e 

em que momento originar-se-ão seus efeitos (FISCHER; MILLER; SIDNEY, 2007, p. 79). 

 Secchi (2010, p. 36, 37) também confere a essa etapa a prerrogativa de que aos 

problemas inclusos na agenda são atribuídas soluções, e essas galgarão pelo estabelecimento 

de estratégias e objetivos e pelo conhecimento das repercussões de cada uma delas. Consoante 

Wu et al. (2014, p. 22, 23), aqui os gestores tem uma importância significativa, pois, por 

intermédio de seu órgão de atuação, podem favorecer que uma questão em específico 

continue sendo considerada pelas demais etapas, garantindo que, mesmo com o surgimento de 

novas questões, aquela não seja desprezada. 

 Embora esta fase caracterize-se pela construção de alternativas, com formulação de 

métodos, programas e ações, nem sempre o que se decide é determinado neste estágio, desta 
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forma o processo pode ser continuado nas fases posteriores (RONCARATTI, 2008, p. 16; 

SECCHI, 2010, p 37). 

 

4.1.3. Tomada de decisão 

 

 Baptista e Rezende (2011, p. 148) declaram que a formulação da política abre 

caminhos para a tomada de decisão, que compreende o “processo de escolha pelo governo de 

uma solução específica ou uma combinação de soluções, em um dado curso de ação ou não 

ação”. Significa dizer que a escolha relativa a uma política que está sendo formulada é feita 

(RUA, 2009, p. 38).  

A partir da escolha das soluções possíveis para os problemas, os tomadores de decisão 

aplicarão critérios a essas alternativas, como viabilidade, aceitabilidade política, custos e 

benefícios, dentre outros (FISCHER; MILLER; SIDNEY, 2007, p. 79). Este momento abarca 

pessoas ou grupo de pessoas oficialmente autorizadass, os quais optam por um curso de ação 

em direção para a implementação. Aqui, o gestor público pode atuar por meio de ações 

diversas, mas a depender da posição ocupa e tipo de organização para a qual trabalha (WU et 

al., 2014, p. 23). 

É nessa fase que são expostos os intuitos das respostas dadas a um problema, e tanto 

nesta quanto na formulação da política são estabelecidos os princípios e diretrizes para o 

desenrolar de uma ação (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p 148; SECCHI, 2010, p. 40).  

 

4.1.4. Implementação  

 

 Etapa que sucede a tomada de decisão, a implementação consiste em colocar em 

prática a política pública. É nesse estágio que as decisões e escolhas previamente feitas 

deixam de ser somente uma disposição ou desejo para se tornarem em ação (RONCARATTI, 

2008, p. 17; RUA, 2009, p. 38).  

 Segundo Saravia (2006, p. 34), a implementação compreende “planejamento e 

organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e 

tecnológicos necessários para executar uma política”, ou seja, para possibilitar que a política 

pública entre em vigor, é necessário que haja uma preparação dos recursos indispensáveis 

para tal. 

 A atribuição dessa etapa de transformar programas e planos em resultado não é 

simplória, visto que aqueles podem não ser implementados como almejado, pois são 
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ingerenciados pela natureza do problema, pela conjuntura social, política e econômica ao qual 

são introduzidos, dentre outros (RONCARATTI, 2008, p. 17). Logo, não é por acaso que a 

falência de uma política pública tem sido devida à falha da fase de implementação (WU et al., 

2014, p. 107). Assim sendo, não é pouco frequente que o insucesso dos programas de governo 

seja atribuído mais à gestão deficiente do que pela falta de recursos (RONCARATTI, 2008, p. 

17).  

 Com base nisso, Wu et al. (2014, p. 111) ratificam a ideia de que a implementação é 

um desafio para a gestão, devendo esta estar inteirada sobre os requisitos atrelados à 

coordenação, mediante conhecimento dos recursos e das expectativas e necessidades das 

partes interessadas, bem como estar preparada para atuar na dinamicidade dessa etapa. 

 

4.1.5. Avaliação 

 

Segundo Mokate (2002, p. 91), o termo avaliar deriva da palavra latina valere. Esse 

termo é definido pelo dicionário Aurélio (FERREIRA, 2016) como “determinar o valor de”, 

“conhecer o seu valor”. Scriven (1991 apud MOKATE, 2002, p. 91) aponta para a avaliação 

como “proceso de determinar el mérito o valor de algo”. Valadez e Bamberger (1994 apud 

MOKATE, 2002, p. 92) também definem avaliação como “una actividad gerencial externa 

y/o interna que analiza las relaciones de los procesos y recursos con los resultados e 

impactos”.  

A UNICEF (1990, p. 2) conceitua avaliação como: “a process which attempts to 

determine as systematically and objectively as possible the relevance, effectiveness, efficiency 

and impact of activities in the light of specified objectives”. A avaliação visa orientar os 

tomadores de decisão quanto ao prosseguimento, reformas ou extinção de uma política ou 

programa. 

Tais definições diferem avaliação de monitoramento que, consoante Roncaratti (2008, 

p. 18), este é como uma supervisão sistemática do andamento de uma atividade, cujo foco 

centra-se em conceder informações essenciais para subsidiar possíveis retificações necessárias 

para serem inclusas, com vista a garantir o cumprimento dos objetivos traçados. Por isso, 

Mokate (2002, p. 92) afirma que a avaliação perpassa o monitoramento, dado que aquela 

identifica o plano de ação como uma hipótese quanto ao percurso que pode guiar ao alcance 

dos objetivos, ou seja, a avaliação prova se o caminho seguido está conduzindo ao que se 

busca promover. 
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A avaliação é valorosa no planejamento da ação do governo, considerada 

imprescindível no ciclo de planejamento e gestão e, embora apontada como o último estágio 

do ciclo de política pública, não se limita a ser a fase final deste processo (BAPTISTA; 

REZENDE, 2011, p 153; IPEA, 2010, p. 93).  

Vale apena ressaltar que, no Brasil, na história da administração pública, a avaliação 

não era privilegiada no que diz respeito às ações e programas públicos, uma vez que o intuito 

de aprimorar a gestão pública pautava-se sobremaneira sobre a formulação em detrimento do 

processo de implantação e avaliação das políticas públicas (COSTA, CASTANHAR, 2003, p. 

970, 971). Contudo, aos poucos, essa fase passou a ser prestigiada, pois, de acordo com Rua 

(2009, p. 108), desde a década de 80, no contexto das transformações relativas à associação 

entre a sociedade e o Estado e da reestruturação da administração pública, que transita dos 

processos para o favorecimento dos resultados, a avaliação assume a condição de 

“instrumento estratégico” em todo o processo de elaboração das políticas públicas. Ainda 

segundo esse autor, o curso histórico dessa etapa abrange: 

 

 

Um primeiro estágio, centrado na mensuração dos fenômenos analisados, depois 

avança em direção às formas de atingir resultados, evoluindo para um julgamento 

das intervenções não somente quanto à sua eficácia e eficiência, mas também quanto 

à sua efetividade, sustentabilidade e outros aspectos, como a equidade, por exemplo. 

(RUA, 2009, p. 108). 

 

 

Destarte a avaliação objetiva, apreciar as repercussões das políticas públicas na 

sociedade, assim como se os resultados foram ou não entrevistos (SARAVIA, 2006, p. 34- 

35), ou seja, esta etapa reside em um processo de julgamento determinado a respeito da 

validade das asserções das ações do governo, como também sobre o sucesso ou não daquilo 

que foi posto em prática (ANDERSON, 1979, p. 711). O que não quer dizer que esta consista 

apenas em reexaminar as atitudes governamentais, mas destina-se a diversos objetivos como: 

aperfeiçoar o entendimento sobre o programa ou ação; ofertar apoio e fortalecer as ações ou 

programas através de avaliações direcionadas para a intervenção; favorecer o envolvimento e 

o apoderamento dos envolvidos com o programa ou ação e contribuir no seu desenvolvimento 

organizacional (PATTON, 1997 apud IPEA, 2010, p. 94). 

Consoante Roncaratti (2008, p. 19), existem vários tipos de avaliação de políticas 

públicas que podem ser agrupadas em diferentes categorias, como quanto à temporalidade, ao 

objeto e à execução, a depender dos atores envolvidos, da maneira como são dirigidas e de 

suas repercussões.  
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Quanto à temporalidade, a avaliação pode ser classificada como ex-ante, realizada 

antes da fase de implementação da política pública, com o intuito de discernir se a mesma 

deve ser colocada em prática, mediante a avaliação da suficiência das ações e consistência das 

soluções propostas, e ex-post, comumente efetuada depois da implementação ou no estágio 

final da política ou programa (RONCARATTI, 2008, p. 19; RUA, 2009, p. 113).  

Quanto ao objeto, a avaliação é classificada em: avaliação de processo, que consiste 

em discernir aquilo que se refere à implementação da política ou programa, como insumos, 

produtos e processos que repercutirão sobre as metas da política quanto ao atendimento do 

público-alvo (RONCARATTI, 2008, p. 19). Para Wu et al. (2014, p. 121), esse tipo de 

avaliação “examinam os métodos organizacionais, incluindo as regras e procedimentos 

operacionais, utilizados para executar programas”; aqui também se deve mencionar a 

avaliação de matriz ou de estrutura ou modelo, que visa considerar a eficácia da 

implementação de uma política a fim de intervir caso seja necessário; avaliação de resultados, 

cujo objetivo centra-se em verificar em que medida o programa ou política está cumprindo 

com seus objetivos e quais são os seus produtos, Baptista e Rezende (2011, p. 155) alegam 

ainda que, além de saber se houve o cumprimento dos objetivos, essa avaliação busca saber o 

quanto foi cumprido e com que qualidade; e avaliação de impacto, um tipo de avaliação de 

resultados, que visa conhecer os efeitos da política ou programa sobre o que ela se propunha a 

intervir, se a política avaliada está alterando a realidade a qual se propunha modificar, quais as 

consequências da consecução da política (ROCARANTTI, 2008, p. 19; RUA, 2009, p. 115).  

No que se refere à execução, a avaliação pode ser classificada em: avaliação interna, 

sendo a avaliação de uma política ou programa, por pessoas comprometidas com a sua 

implementação; e a avaliação externa, que é a avaliação de uma política ou programa 

conduzido por pessoas que não estejam compreendidas com seu processo de implementação 

(RUA, 2009, p. 114). 

  Wu et al. (2014, p. 24) ratificam o conceito de avaliação, caracterizando-a como 

indispensável e necessária não apenas para avaliar até que ponto a política pública está 

atendendo ao que foi proposto, mais ainda confere a possibilidade de repensar como ela pode 

ser melhorada. Roncaratti (2008, p. 18) reitera que, por meio da avaliação, as informações 

coletadas e analisadas acerca de uma ação ou programa irão produzir orientações capazes de 

melhorar a gestão e a qualidade do gasto público. 

 Nessa perspectiva, como o gestor possui acesso direto ao funcionamento de uma 

política pública, isso lhe garante vantagem e favorece sua atuação na formação da agenda e na 

formulação de políticas que precisam ser alteradas ou reformuladas; todavia, isso tem sido 
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pouco praticado por esse ator, por receio de uma avaliação desfavorável de seu trabalho ou até 

mesmo por falta de conhecimento relativo ao aspecto técnico da avaliação. Porém, como a 

avaliação é indispensável para o processo de políticas públicas, o gestor deve estar 

compreendido nesse processo, não se abstendo dele, dispensando mais atenção e cuidado do 

que o comumente ofertado, pois são aptos para intervir e atuar não só na avaliação como em 

todo o ciclo de elaboração de políticas públicas, de modo que lhe permite assegurar a 

aprendizagem proveniente deste processo, como também a melhoria do mesmo (WU et al., 

2014, p. 24, 137). 

 Dessa forma, os gestores devem estar sempre comprometidos e aptos para adotar 

meios necessários para dar respostas às diferentes questões, como às de saúde, de modo a 

solidificar o SUS, devendo para tanto reconhecer quais são as prioridades locais, aprofundar 

seus conhecimentos acerca da organização e objetivos da atenção básica, bem como sua 

relação com os demais níveis de atenção, cujo foco primário desses atores deva centrar-se na 

prevenção e promoção da saúde (GASTÃO, 2013, p. 11; MISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 

5).  

Como a Atenção Básica à Saúde é caracterizada como estratégica para garantir um 

cuidado integral à saúde das pessoas e a integralidade de um objetivo, princípio e um 

fundamento que a orienta, Conill (2004, p. 1418) declara que este princípio “torna-se um 

atributo relevante a ser levado em conta na avaliação da qualidade do cuidado, dos serviços e 

dos sistemas de saúde, em geral, naqueles direcionados para uma política de cuidados 

primários”, posto que permite avaliar em que medida as necessidades de saúde, uma vez 

identificadas, estão sendo contempladas pelos serviços de saúde (CAMARGO et al., 2008, p. 

560).  

Com base no que foi exposto, tem-se que a avaliação configura-se um instrumento 

muito importante na condução e orientação das políticas públicas, não sendo diferente para o 

setor saúde, que tem tido a avaliação como uma forte aliada na produção do conhecimento e 

das práticas (NOVAES, 2000, p. 547).  

Mediante essa indispensabilidade do uso da avaliação durante o ciclo de políticas 

públicas e como importante instrumento na gestão do cuidado, a mesma será utilizada neste 

estudo em sua modalidade ex-post, quanto à temporalidade, pois, a Estratégia Saúde da 

Família, política pública alvo deste estudo, já foi implementada, cujo objeto centrou-se na 

avaliação de resultados, mediante a modalidade de avaliação externa, já que este estudo foi 

realizado por um não integrante do processo de implementação desta política, com vistas a 

avaliar o cumprimento do princípio da integralidade na rede de atenção básica de saúde no 
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que diz respeito à prevenção e à minimização da repercussão da dor lombar em gestantes do 

Habitacional da Comunidade de Saramandaia – PE, favela recém-urbanizada e adscrita à 

Unidade de Saúde da Família Professor Antonio Francisco Areias, Peixinhos – PE, cujo 

interesse por tal tema, reitero, se deu pela constatação das dificuldades da gestão e da 

organização do sistema de saúde em responder efetivamente às repercussões decorrentes da 

lombalgia gestacional, que configura-se como um problema não só de saúde como também 

socioeconômico, como já discutido e corroborado com dados.  
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1. DELINEAMENTO 

 

Esse estudo trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quali-quantitativa. 

Segundo Gil (2008), esse tipo de estudo busca descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

Pretende-se desenvolver tal pesquisa através da pesquisa de campo, que, de acordo com 

Marconi e Lakatos (2005, p. 189, 191), é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta 

ou uma hipótese que se queira comprovar. Consiste na observação de fatos e fenômenos, tal 

como ocorre na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem 

relevantes para analisá-los. Seu interesse está voltado para o estudo de indivíduos, grupos, 

comunidades, instituições e outros campos, visando a compreensão de vários aspectos da 

sociedade. 

 

5.2. LOCAL DE ESTUDO 

 

A comunidade de Saramandaia, favela recém-urbanizada, compreendida em um área 

considerada prioritária e adscrita à Unidade de Saúde da Família Professor Antonio Francisco 

Areias, Peixinhos – PE, surgiu em torno do ano de 1988, localiza-se ao longo do Canal Vasco 

da Gama – Arruda, no trecho compreendido entre o Canal Farias Neves e a Avenida Correia 

de Brito, no Bairro de Campo Grande, Recife (Figura 1). Considerada como uma área 

prioritária de intervenção, recebeu a entrega de 300 habitacionais pelo programa do Estado de 

Pernambuco Prometrópole – Programa de Infra-Estrutura em Áreas de Baixa Renda da 

Região Metropolitana do Recife (RMR) (PROMETÓPOLE, 2010). Desta forma, este local foi 

escolhido para o presente estudo pelo fato dessa comunidade ser identificada como uma área 

prioritária, uma vez que a mesma é considerada como uma das comunidades mais pobres da 

Bacia do Rio Beberibe, e ainda pela conveniência, oportunidade e acessibilidade por atuar na 

comunidade de Saramandaia há 2 anos e meio na coordenação de ações de saúde e de outros 

projetos junto a uma Organização Não Governamental (ONG) denominada Espaço 

Comunidade Esperança (ECOE), localizada nesta comunidade. 
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Figura 1 – Mapa do local do estudo 

 
Fonte: Prometrópole, 2010. 

 

5.3. PARTICIPANTES 

 

Foram convidadas a participar deste estudo todas as gestantes residentes no 

Habitacional da comunidade de Saramandaia – PE que referissem ou não dor lombar, com ou 

sem cadastro na USF Professor Antonio Francisco Areias. Todas as gestantes mapeadas por 

meio de busca ativa, ao todo 20, enquadraram-se nos critérios acima mencionados e aceitaram 

participar voluntariamente desta pesquisa.  

 

5.4. QUESTÕES ÉTICAS 

 

Este estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o qual obteve o parecer favorável no dia 02 de 

junho de 2016, cujo CAAE é 55168516.4.0000.5208, sendo a coleta dos dados iniciada 

apenas após a obtenção de tal parecer (ANEXO). Todas as gestantes maiores de 18 anos 

foram submetidas à leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A -

TCLE) e aquela menor de 18 anos ao Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B - TALE), acompanhado da assinatura do TCLE do responsável por esta 

(APÊNDICE C - TCLE), conforme os critérios estabelecidos na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Através desses termos, as participantes foram esclarecidas a 

respeito dos objetivos do estudo e das questões éticas que as asseguram quanto à 

file:///C:/Users/rafa_/Desktop/PROMETROPOLE - Concluídas_files/article(8)
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confiabilidade e privacidade dos dados, assim como o sigilo absoluto quanto às suas 

identidades. Após a leitura dos termos e consentimento de todas as gestantes em participar 

desta pesquisa, os mesmos foram assinados e em seguida dado continuidade ao estudo.  

 

5.5. INSTRUMENTOS 

 

Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um questionário elaborado pela autora da 

pesquisa (APÊNDICE D), direcionado a todas as gestantes residentes do habitacional da 

comunidade de Saramandaia – PE, cadastrados ou não na USF Professor Antonio Francisco 

Areias e que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa. O questionário consistiu de 

questões objetivas, em sua maioria, e subjetivas, referentes aos aspectos sociodemográficos, à 

identificação da presença de quadro de lombalgia, à integralidade do cuidado, no que diz 

respeito ao oferecimento pelos profissionais de saúde de ações preventivas e de tratamentos 

direcionados à lombalgia gestacional, e à realização de práticas de auto-cuidado. 

 

5.6. VARIÁVEIS DE ANÁLISE 

 

Este estudo tem como variáveis os aspectos sociodemográficos das gestantes, a 

identificação do quadro de lombalgia gestacional e a integralidade da assistência pré-natal que 

desemboca nas práticas de ações de prevenção e de cuidado realizadas pelos profissionais de 

saúde. 

 

5.7. PROCEDIMENTOS 

 

A coleta dos dados foi realizada no mês de agosto do ano de 2016, pela autora do 

estudo, através da visita às residências das gestantes que moram no Habitacional Saramandaia 

– PE, reconhecidas por meio de busca ativa em todo o Habitacional. Após a leitura e 

concordância com o TCLE e o com o TALE, os questionários foram aplicados às gestantes.  

 

5.8. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos resultados referente à pesquisa foi realizada por meio da organização 

dos dados pelo programa Microssoft Excel 2010, sendo os dados agrupados em tabelas e 

gráficos e analisados de acordo com a literatura pertinente. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos por intermédio dos questionários serão apresentados a seguir, 

conforme os domínios abordados pelo mesmo: caracterização das gestantes, investigação 

sobre a dor lombar e integralidade na assistência pré-natal. 

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DAS GESTANTES 

 

 Este domínio reservou-se apenas para a abordagem dos dados sociodemográficos 

relativos às gestantes participantes dessa pesquisa. Conforme a Tabela 1, observou-se que há 

um predomínio de gestantes com idade entre 18 e 23 anos (50%), as quais se distribuem entre 

as idades de 17 e 35 anos, apresentando uma média de 23,45 anos de idade. Verificou-se 

também que a maioria das gestantes são solteiras (40%), com o nível de escolaridade 

fundamental incompleto (40%) e donas de casa (95%). No que diz respeito à idade 

gestacional (IG), 55% das mulheres encontram-se no terceiro trimestre da gestação e, quanto à 

paridade, 70% das gestantes já possuem pelo menos um filho. 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das gestantes 

CARACTERÍSTICAS % 

Idade  

>18 5 

18-23 50 

24-29 30 

= ou <30 15 

Estado Civil  

Solteira 40 

União estável 35 

Casada 5 

Escolaridade  

Ensino Fundamental Incompleto 40 

Ensino Fundamental Completo 5 

Ensino Médio Incompleto 25 

Ensino Médio Completo 30 

Profissão  

Dona de casa 95 

Empregada Doméstica 5 

Idade Gestacional  

1-13 semanas 5 

14-26 semanas 40 

27-40 semanas 55 

Número de filhos  

0 30 

1 35 

2 20 

3 10 

4 5 

Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016.  



46 

 

Para Ferreira e Nakano (1999 apud ASSIS; TIBÚRCIO, 2004, p. 12), existem 

inúmeros fatores que podem estar associados à lombalgia na gravidez, dentre eles destacam-

se: idade, raça, escolaridade, classe econômica, idade gestacional, peso materno e número de 

gestações anteriores. Outros autores como Mantle, Greenwood e Currey (1977, p. 85), Fast et 

al. (1987, p. 368), Östgaard, Andersson e Karlsson (1991, p. 549), Kristiansson, Svärdsudd e 

Von Schoultz (1996, p. 702), Melhado e Soler (2004, p. 647), Assis e Tibúrcio (2004, p. 12), 

Mogren e Pohjanen (2005, p. 983), Sant’Ana et al. (2006, p. 44), Santos e Gallo (2010, p. 

176) e Araújo et al. (2015, p. 2687) também associam alguns desses fatores à predisposição 

para o surgimento da lombalgia. Desses, iremos avaliar como fatores de risco apenas a idade, 

gestações prévias e idade gestacional.  

 

6.2. INVESTIGAÇÃO SOBRE A DOR LOMBAR 

 

O segundo domínio do questionário foi elaborado a fim de identificar a ausência ou a 

presença do quadro de lombalgia gestacional, bem como os fatores atrelados a esse quadro, 

como período de percepção de manifestação, frequência, intensidade e repercussões.  

Quando interrogadas acerca da percepção de algum tipo de dor, 16 (80%) gestantes 

referiram dor, das quais 15 (75%) referiram dor lombar e apenas 1 (5%) não fez menção a 

esse tipo de dor, conforme representado no Gráfico 1. Estima-se que, no mundo, a dor lombar 

prevaleça em pelo menos 50% das gestantes, caracterizada por acometer o espaço entre o final 

do dorso e a prega glútea com ou sem irradiação para os membros inferiores (MEDEIROS; 

PINTO, 2014, p. 74). Estudos como o de Gomes et al. (2013, p. 116), Martins e Silva (2005a, 

p. 145), Galão, Zardo e Paula (1995 apud FERREIRA; NAKANO, 2001, p. 96), Noren et al. 

(2002 apud GIL; OSIS; FAÚNDES, 2011, p. 165), Cortez et al. (2012, p. 34) e Orvieto et al. 

(1994) reforçam a alta prevalência da lombalgia gestacional, mediante a constatação da 

presença da mesma em 93,23%, 80,8%, 78%, 70%, 66,7% e 54,8% das mulheres estudadas, 

respectivamente. Tais dados corroboram que a lombalgia gestacional ainda tem sido 

negligenciada, pressupondo-se que tal descaso se deva a concepção de que a dor lombar seja 

apenas um sintoma intrínseco à gestação, o que não o tem propiciado a requerer uma atenção 

especial (FAST et al., 1987; FERREIRA; NAKANO, 1999 apud FERREIRA; NAKANO, 

2001, p. 96). 
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Gráfico 1 – Percepção de quadro álgico 

 
         Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

 Ao analisarmos os dados atinentes à idade, paridade e idade gestacional com a 

prevalência de lombalgia nas mulheres estudadas, obtêm-se os seguintes resultados: no 

cruzamento da idade X dor lombar, Tabela 2, percebe-se que, entre as gestantes que não 

referem dor lombar, 20% são aquelas que possuem entre 18-23 anos, prevalecendo a 

lombalgia naquelas com idade superior a 23 anos (40%), embora a presente amostra seja 

bastante jovem. A questão idade tem sido bastante abordada nos estudos referentes à 

lombalgia gestacional, não havendo um consenso entre os diferentes autores se este é ou não 

um fator de risco para esse tipo de algia. Nos estudos feitos por Östgaard, Andersson e 

Karlsson (1991, p. 549) e Kristiansson, Svärdsudd e Von Schoultz (1996, p. 702), observou-

se que as gestantes mais novas têm uma prevalência maior de lombalgia do que as mais 

velhas. Já no estudo de Mantle, Greenwood e Currey (1977, p. 85) e Melhado e Soler (2004, 

p. 647), o aumento da idade se mostrou diretamente proporcional à prevalência da dor lombar 

na gravidez. 

 

Tabela 2 – Idade e prevalência de lombalgia 

Idade Com Lombalgia Sem Lombalgia Total 

 N % N % N % 

> 18 anos 1 5 0 0 1 5 

18-23 anos 6 30 4 20 10 50 

24-29 anos 5 25 1 5 6 30 

= ou < 30 anos 3 15 0 0 3 15 

Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 
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O fator paridade também teve correlação no que diz respeito à presença de dor (Tabela 

3), pois, dos 25% das gestantes que a negaram, 20% possuem apenas 1 filho ou nenhum, e 

55% das mulheres que referem dor possuem 1 filho ou mais, corroborando a ideia de que as 

mulheres com histórico de gestações prévias têm maior chance de apresentar dor lombar, 

assim como verificado nos estudos de Mogren e Pohjanen (2005, p. 983) e de Sant’Ana et al. 

(2006, p. 44). 

  

Tabela 3 – Número de filhos e prevalência de lombalgia 

Número de filhos Com Lombalgia Sem Lombalgia Total 

 N % N % N % 

0 4 20 2 10 6 30 

1 5 25 2 10 7 35 

2 4 20 0 0 4 20 

3 1 5 1 5 2 10 

4 1 5 0 0 1 5 

Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

Vemos, na Tabela 4, outro fator importante relacionado à lombalgia, a idade 

gestacional, haja vista que, dentre as mulheres que estão no terceiro trimestre da gestação 

(55%) e no segundo trimestre (40%), apenas 10% de ambos os trimestres relataram ausência 

de lombalgia, ou seja, quanto maior a idade gestacional, maior a prevalência de tal quadro 

álgico. Em um estudo realizado por Santos e Gallo (2010, p. 176), a lombalgia prevaleceu nas 

mulheres que se encontravam no terceiro trimestre de gestação (48%). O que confirma o que 

foi dito por Assis e Tibúrcio (2004, p. 12); de acordo com eles, a idade gestacional elevada é 

um fator de risco para o aparecimento da dor lombar. Araújo et al. (2015, p. 2687) e Fast et al. 

(1987, p. 368), também afirmam que, além da lombalgia ser uma das queixas mais comuns 

entre as mulheres grávidas, ela se dá principalmente entre o segundo e terceiro trimestre da 

gestação.  

 

Tabela 4 – Idade gestacional e prevalência de lombalgia 

IG Com Lombalgia Sem Lombalgia Total 

 N % N % N % 

1 Trimestre 0 0 1 5 1 5 

2 Trimestre 6 30 2 10 8 40 

3 Trimestre 9 45 2 10 11 55 

Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

É importante ressaltar que, apesar da alta incidência do quadro de lombalgia 

gestacional, 60% do total das mulheres abordadas nunca haviam ouvido falar acerca do termo 

“dor lombar” e, dentre aquelas que já ouviram falar, somente uma (5%) relatou que o soubera 

através de um profissional de saúde. Consoante Madeira (2012, p. 32), é de suma importância 
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que a mulher seja esclarecida e orientada acerca das modificações físicas e emocionais que 

circundam a gestação, possibilitando-lhe uma melhor preparação para esses acontecimentos. 

Silva et al. (2012, p. 26) reforçam o valor dos programas educativos voltados para a mulher 

grávida, pois os mesmos favorecem uma melhor qualidade de vida para essa mulher. 

 Dentre aquelas gestantes que apresentam lombalgia, n=15, no que diz respeito à 

intensidade do quadro de dor lombar, vemos, no Gráfico 2, que prevalecem as que apontam 

para uma dor de intensidade moderada (33,33%) e forte (33,33%). Esses dados se 

assemelham aos achados de outros estudos, como o de Assis e Tibúrcio (2004, p. 8) e ao de 

Silva et al. (2012, p. 26), que verificaram que a maioria das gestantes, 51,9% e 73,1% 

respectivamente, considerou a dor lombar de intensidade moderada; já no estudo de De Conti 

et al. (2003, p. 651), predominaram aquelas com queixa de dor lombar de intensidade grave 

(36,8%).  

 

Gráfico 2 – Intensidade da dor lombar 

 
    Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

  

 Ainda a fim de se obter a medida da dor das gestantes com queixa de lombalgia, foi 

utilizada no questionário a Escala Visual Analógica (apêndice d, questão 14), avaliada como 

uma das ferramentas mais básicas para esse tipo de medida, pois requer o mínimo ou nenhum 

treinamento para manipulá-la. A mesma consiste em uma linha de 10 cm delimitada por 

níveis de dor que vão da inexistência à pior dor, podendo ser convertida em uma sequência de 

0 a 10 (O’SULLIVAN; SCHMITZ, 2010, p. 1231). Para Schuman et al. (2005 apud RUBBO, 

2010, p. 18), o 0 representa ausência de dor; de 1-3, dor leve; de 4-7, dor moderada; e de 8-10, 
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dor intensa. Com base nisso, constatou-se que 6,66% das gestantes com lombalgia apresentam 

dor leve; 46,66%, dor moderada; e 46,66%, dor intensa.  

Quanto à frequência, vê-se, no Gráfico 3, que todas aquelas que referem tal quadro 

relataram uma frequência diária da lombalgia de modo constante para algumas (60%) e 

variável para outras (40%). Brito et al. (2014, p. 259) também verificaram em seu estudo que 

a maior parte das gestantes (50,8%) retratavam uma frequência de dor constante. Conforme 

Cecin (1992 apud MARTINS; SILVA, 2005a, p. 144), os estudos de prevalência revelam, em 

sua maior parte, que, devido à frequência e à intensidade acentuada, a lombalgia gestacional 

tem se caracterizado como uma queixa marcante. Desta forma, vê-se que, embora essa algia 

venha se manifestando habitualmente entre as gestantes, ela ainda tem sido subvalorizada por 

parte dos profissionais de saúde; contudo, esse quadro não deve continuar sendo desmerecido, 

uma vez que a depender da intensidade e frequência de sua manifestação, pode repercutir 

negativamente no sono, no estado emocional e nas AVD’s dessas mulheres por todo o ciclo 

gravídico, devendo esse tipo de dor ser enfrentado como algo relevante por esses profissionais 

(BRITO et al., 2014, p. 262).  

 

Gráfico 3 – Frequência diária da dor lombar 

 
    Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

 Como exposto no Gráfico 4, constatou-se que a maior parte das gestantes com queixas 

de dor lombar (60%) perceberam o início de tal quadro no decorrer da atual gestação com 

maior incidência no segundo trimestre gestacional (33,33%). Todas as demais gestantes que 

referem esse tipo de dor (40%) relataram que a mesma surgiu em gestações anteriores e que 
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sua intensidade tem aumentado no decorrer das atuais gestações. De acordo com Mens (1996 

apud SABINO; GRAUER, 2008), To e Wong (2003, p. 1086), Wu et al. (2004), Mogren e 

Pohjanen (2005, p. 983) e Santos e Gallo (2010, p. 176), , as mulheres com história prévia de 

lombalgia na gravidez têm maior probabilidade de experimentá-la novamente em outra 

gestação e, segundo estudos feitos por Kristiansson, Svärdsudd, Von Schoultz (1996, p. 702), 

Assis e Tibúrcio (2004, p. 9) e Santos e Gallo (2010, p. 176), a maior parte das gestantes 

estudadas também apresentaram uma piora do quadro álgico no decorrer da gravidez. 

 

Gráfico 4 – Período gestacional de maior incidência da dor lombar com surgimento na atual gestação. 

 
   Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

 Para 60% das mulheres em questão, a lombalgia tem interferido em várias de suas 

atividades de vida diária (AVD´s), como dormir, realizar os serviços domésticos e caminhar, 

expressos por 33,33%, 26,66% e 13,33% das mulheres, respectivamente (Gráfico 5). 

Sihvonem et al. (1998 apud MANN et al., 2008, p. 101), fazem menção às repercuções da 

lombalgia em gestantes e relatam em sua pesquisa que 80% delas declaram que essa algia 

interfere no sono. De acordo com Marcevilly e Buggy (1996 apud FERREIRA; NAKANO, 

2001, p. 96), as dificuldades relacionadas ao sono e à realização das AVD’s e do trabalho são 

citadas por mais de um terço das mulheres gestantes com lombalgia. Alguns autores ratificam 

que a falta de comprometimento tem feito da lombalgia destaque nas causas de limitações, 

incapacidades, baixa produtividade e diminuição da qualidade de vida e apresenta-se 

prevalente em mais de 50% das gestantes do mundo (NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006, p. 

621; SANTOS, 2013, p. 11; SANTOS; GALO, 2010, p. 177). Para Gimenez, Toledo e 
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Cancian (2008, p. 77), Mann et al. (2008, p. 99) e Santos e Gallo (2010, p. 175), por interferir 

nas AVD’s, esse desconforto musculoesquelético acaba repercutindo negativamente na 

qualidade de vida dessas mulheres. 

 

Gráfico 5 – AVD´s prejudicadas em decorrência da lombalgia gestacional 

 
    Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

Como os sintomas são uma maneira de comunicação da mulher gestante com seu 

mundo interior, é de suma importância o conhecimento, entendimento, avaliação e 

compartilhamento dos mesmos (ZUGAIB; SANCOVSKI, 1994 apud REBERTE; HOGA, 

2005, p. 187), devendo o cuidado relativo à dor lombar gestacional ser uma prioridade, por 

meio de ações educativas e intervenções terapêuticas durante o ciclo gravídico, que favoreçam 

a prática de hábitos saudáveis, alívio do quadro álgico, promoção do bem-estar e melhor 

desempenho nas AVD’s (NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006, p. 622; STRASSBURGER; 

DREHER, 2006, p. 25). 

 

6.3. INTEGRALIDADE NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 

 

 O terceiro e último domínio do questionário visa avaliar a efetivação da integralidade 

na atenção à lombalgia gestacional de mulheres residentes no Habitacional da comunidade de 

Saramandaia – PE, por meio de questionamentos sobre acompanhamento pré-natal, 

recebimento de orientações e ensino de atividades pelos profissionais de saúde da atenção 

básica a serem realizadas, como prevenção e cuidado da lombalgia gestacional, prática de 
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atividade física, tratamento para alívio da dor lombar e avaliação da assistência recebida pelos 

profissionais de saúde. 

Embora, das 20 gestantes participantes deste estudo, 19 estejam recebendo assistência 

pré-natal pela USF de sua abrangência, das quais 63,15% têm sido assistidas por um médico e 

35% por um enfermeiro, apenas 21,05% dessas mulheres relataram ter recebido orientações 

sobre como prevenir e tratar a dor lombar (Gráfico 6), sendo 15,78% instruídas somente no 2º 

trimestre de gestação e 5,26% no 1º trimestre gestacional a caminhar, alongar-se, não subir 

escadas e a realizar massagem. Em seu estudo, Assis e Tibúrcio (2004, p. 13) também 

identificaram que somente 35% das gestantes estudadas receberam algum tipo de orientação 

quanto à prevenção da dor lombar, confirmando que na rede pública de saúde não existe um 

programa preventivo para as mulheres grávidas sob sua responsabilidade. 

 

Gráfico 6 – Número de gestantes que receberam instruções sobre como prevenir e tratar a lombalgia 

 
    Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

Nota-se uma grande resistência por parte daqueles interessados na questão saúde da 

mulher quanto à adoção de cuidados que garantam uma atenção adequada e preventiva à 

saúde da gestante e tal fato se deve em maior grau ao pré-conceito de que a lombalgia faz 

parte deste período e que por isso não deve a mesma ser devota de atenção (AGUIAR; 

PEREIRA; SILVA, 2007 apud CORTEZ et al., 2012, p. 31). Consoante Carvalho e Caromano 

(2001, p. 271) e Ramos e Almeida (2012, p. 4), é indispensável que aqueles que assistem a 

mulher orientem-na quanto às modificações do corpo inerentes à gravidez, devendo os 
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mesmos obter o conhecimento referente ao quadro de dor experimentado por essa mulher, 

pois, segundo Brito et al. (2014, p. 257), espera-se que, mediante a assistência pré-natal 

continuada, as gestantes obtenham os conhecimentos necessários a respeito de seu corpo, de 

modo a favorecer a minoração do efeitos adversos resultantes das transformações presentes 

nesse período.  

Quando interrogadas a respeito de haverem sido ensinadas a realizar atividade física 

durante a gestação, neste estudo, das 19 mulheres acompanhadas pela USF, 18 (94,73%) 

responderam que não e apenas uma (5,26%) respondeu que sim (Gráfico 7), esta, por sua vez, 

avaliou as atividades fáceis e necessárias, sendo a única a realizar exercício físico e relatou 

realizá-lo 5 vezes por semana, iniciando-o no quarto mês de gestação, considerando-o 

eficiente no alívio da dor lombar. Castro e Fracolli (2013, p. 161) constataram um resultado 

semelhante a este quanto à prática de atividade física por gestantes; segundo eles, 93% das 

mulheres participantes de seu estudo não se exercitavam. Já os benefícios proporcionados pela 

atividade física, no que diz respeito à lombalgia, foram observados por Kihlstrand et al. 

(1999, p. 180), De Conti et al. (2003, p. 647), Gamba (2004 apud CASTRO; FRACOLLI, 

2013, p. 163), Stuge et al. (2004, p. 351), Martins e Silva (2005b, p. 275), Garshasbia e 

Zadehb (2005, p. 271), Mogren (2005, p. 300), Granath, Hellgren, Gunnarsson (2006, p. 1), 

Mann et al. (2008, p. 99) e Ramos e Almeida (2012, p. 1), onde as gestantes sob seu estudo 

que aderiram a um programa de exercício físico apresentaram uma melhora da dor lombar. 

De acordo com Anjos, Passos e Dantas (2003 apud CASTRO et al., 2009, p. 93), o 

objetivo fundamental da atividade física durante a gravidez consiste em propiciar para a 

mulher uma melhor qualidade de vida através de um programa de exercícios e instruções que 

favoreçam a execução de suas AVD’s, já que, consoante Moreira et al. (2011, p. 243), um dos 

benefícios dessa prática na gravidez consiste em facilitar a execução das atividades de vida 

diária. Quando realizada regularmente, de forma moderada, controlada e orientada por 

profissionais, a atividade física não traz riscos para a gestante e seu bebê, mas promove 

benefícios como fortalecimento muscular, melhora da autoestima e minoração de algias como 

a lombalgia (AZEVEDO et al., 2011 p. 57; BATISTA et al., 2003, p. 157; MANN et al., 

2008, p. 102; MOURA et al., 2007, p. s62). Larsson e Lindqvist (2005 apud DERTKIGIL et 

al., 2005, p. 407) do mesmo modo afirmam que o exercício físico melhora o bem-estar, alivia 

a dor lombar, controla o peso e melhora a qualidade do sono. Dessa forma, essas atividades 

devem ser encorajadas pelos profissionais de saúde, podendo as mesmas serem realizadas 

pelas gestantes sedentárias ou não, desde que levadas em conta as suas contraindicações 
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(AZEVEDO et al., 2011, p. 54; CASTRO et al., 2009, p. 99; HARTMANN; BUNG, 1999, p. 

204; LIMA; OLIVEIRA, 2005, p. 189). 

 

Gráfico 7 – Número de gestantes que receberam instruções sobre como realizar atividade física na gestação 

 
   Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

É interessante o reconhecimento de que, entre aquelas gestantes que apresentam a dor 

lombar, 66,66% têm experimentado uma intensificação do nível da dor no decorrer da 

gravidez, muito embora não mais do que 26,66% tenha necessitado de um socorro médico 

imediato em decorrência do agravo desse tipo de dor (Tabela 5). Vale apena ressaltar que 

estas últimas encontravam-se no 3º trimestre gestacional. 

 

Tabela 5 – Evolução do nível de dor lombar e busca ativa por socorro médico 

 Sim Não 

Evolução da dor lombar no 

decorrer da gravidez 

66,66% 33,33% 

 

Necessidade de socorro médico 

devido agravo da dor lombar na 

gestação  

 

26,66% 

 

73,33% 

   

Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

 Nota-se que 93,33% das mulheres com lombalgia gestacional têm buscado por conta 

própria o alívio da dor por meio dos mais diferentes recursos como especificado no Gráfico 8, 

onde podemos ver que recursos como repouso (40%) e remédios (33,33%) são os mais 
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utilizados, embora os mesmos sejam apenas paliativos. No estudo de Assis e Tibúrcio (2004, 

p. 9), as gestantes recorreram principalmente a esses mesmos recursos: repouso (51,9%) e 

remédios (21,2%) para alívio da lombalgia. Segundo Santos e Gallo (2010, p. 176), o repouso 

foi o recurso mais utilizado pelas gestantes com quadro de lombalgia. Brito et al. (2014, p. 

262) aborda a necessidade de se minimizar essa tendência do emprego do recurso alopático 

para remediar sintomas, e sobressalta a importância de se recorrer aos recursos conservadores, 

como sugerido também por Assis e Tibúrcio (2004, p. 14), ao declararem a necessidade de 

formação de um programa educacional com vistas prioritária à prevenção de lombalgia. 

Martins e Silva (2005b, p. 279), reforçam que mulheres que adotam recursos conservadores, 

como o exercício físico, frente à presença de algia lombar, relatam não só alívio da algia mas 

também menor recorrência ao uso de analgésicos e melhor desempenho nas AVD’s. 

 

Gráfico 8 – Recursos utilizados para alívio da dor lombar 

 
     Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

 Ao findar do questionário, consoante Tabela 6, todas as gestantes com dor lombar, 

acompanhadas pelos profissionais de saúde da USF, n=14, declararam que estes não estão 

trabalhando suas queixas álgicas e que ainda podiam fazer mais pelas mesmas, além de 

suspeitarem de que sua melhora tenha sido comprometida pelo retardo no recebimento de 

orientações acerca do cuidado e prevenção da dor lombar na gestação.  

Não é difícil perceber que o efetivo cumprimento do princípio da integralidade 

previsto constitucionalmente pelo SUS, no que diz respeito à saúde, não esteja sendo 
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alcançado, pois o cumprimento do mesmo requer que aqueles envolvidos no cuidado à saúde 

da população tenham um olhar diferenciado para as reais necessidades da mesma e que haja 

desapego da concepção médico-curativa, a fim de ceder espaço para a atenção baseada na 

promoção e prevenção de saúde e no compromisso com o processo educativo e continuidade 

das ações (ALBUQUERQUE; STOTZ, 2004, p. 260, 264). Landerdahl et al. (2007, p. 110) 

reforça que é improtelável que os gestores e profissionais de saúde entendam que, para que 

haja a prestação de uma assistência de qualidade em qualquer nível de atenção à saúde, é 

imprescindível que o ensino e o serviço andem juntos, pois, para Mann et al. (2008, p. 101), a 

presença e a não resolução da lombalgia a tem tornado um problema de saúde pública, uma 

vez que acomete tanto gestantes como a população como um todo, interferindo 

consideravelmente na qualidade de vida dessas pessoas.  

 

Tabela 6 – Percepção da assistência pré-natal relativa à atenção dedicada à lombalgia gestacional 

 Sim Não 

Os profissionais de saúde da USF 

estão trabalhando a sua lombalgia 

gestacional? 

 100% 

 

Os profissionais de saúde da USF 

podiam fazer mais pela sua dor? 

 

100% 

 

 

O tempo para recebimento de 

orientações por parte dos 

profissionais de saúde do USF 

interferiu em sua melhora? 

 

100% 

 

Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

 E, por fim, como mostra o Gráfico 9, todas as gestantes participantes deste estudo 

fizeram uma auto-avaliação sobre seu estado geral de saúde e 50% delas classificaram sua 

saúde como regular. 
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Gráfico 9 – Avaliação do estado geral de saúde das gestantes 

 
    Fonte: Wanderley, R. S. R., 2016. 

 

 A fim de que a mulher possa usufruir de uma gestação saudável e segura, é de suma 

importância que lhe seja oferecido um acompanhamento pré-natal de qualidade e adequado, 

devendo a mesma ser assistida por uma equipe composta por diferentes profissionais, 

comprometidos em lhe assegurar qualidade de vida, devendo, portanto, a atenção à lombalgia 

ser uma preocupação de todos aqueles empenhados na saúde da mulher (AGUIAR et al., 

2013, p. 528; STUGE; HILDE; VOLLESTAD, 2003, p. 983). 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Sabe-se que as modificações decorrentes do ciclo gravídico no corpo da mulher 

tornam-no mais sujeito a riscos como a lombalgia, doença conceituada como um problema de 

saúde pública, devido sua alta prevalência e diferentes repercussões tanto socioeconômica 

como nas atividades da vida diária não só das gestantes, mas também na população em geral. 

Diante disto, buscou-se verificar a atuação do SUS frente a essa situação, no que diz respeito 

ao cumprimento do princípio da integralidade na assistência prestada às gestantes no cuidado 

relativo à prevenção e tratamento da lombalgia gestacional, já que este princípio é um 

importante aliado na avaliação da qualidade da saúde, pois permite a ciência de que as 

necessidades de saúde estão ou não sendo contempladas.  

Com base na análise dos dados deste estudo, verificou-se uma prevalência de 75% de 

lombalgia nas mulheres grávidas residentes no Habitacional Saramandaia – PE, com 

predominância de acometimento em gestantes com maior idade (40%), multíparas (55%), no 

terceiro trimestre gestacional (45%) e com história prévia de dor lombar (100%), como já 

identificados por outros autores. Predominaram as gestantes com algia lombar moderada 

(46,66%) e intensa (46,66%), coforme a EVA e frequência diária de modo constante (60%), 

com repercussão nas AVD’s de 60% das mulheres com esse tipo de dor. Também foi possível 

constatar que, apesar de 19 das 20 mulheres estarem sendo acompanhadas pelos profissionais 

de saúde da USF até o momento da pesquisa, 78,94% das gestantes não haviam recebido 

orientações educacionais quanto à prevenção e cuidados com a lombalgia e 94,73% ainda não 

tinham sido encorajadas a praticar atividade física para prevenir e tratar essa doença, de modo 

que aquelas que apresentavam tal quadro e estavam sob acompanhamento pré-natal recorriam 

aos recursos como repouso (40%) e analgésicos (33,33%) para alívio da dor, e 100% das 

gestantes acompanhadas e com dor lombar relataram que os profissionais de saúde que lhes 

assistiam deixavam a desejar quanto à atenção à lombalgia. 

A partir desses resultados, pode-se notar que, embora a maior parte das gestantes 

apresente diversos fatores de risco para o surgimento da lombalgia e de 19 delas estarem 

sendo acompanhadas pelos profissionais de saúde da USF, a maior parcela das mulheres não 

foi contemplada com o princípio da integralidade preconizado pelo SUS, pois, mediante o 

entendimento de que a avaliação em saúde é um importante instrumento de gestão do cuidado, 

uma vez que, consoante Castro e Fracolli (2013, p. 160), permite o diagnóstico da situação de 

saúde e abre caminhos para ações de intervenção, pode-se concluir por meio deste estudo de 

avaliação que, embora haja uma alta prevalência de lombalgia a atenção básica, tem se 
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esvaído de sua responsabilidade em promover ações integrais no cuidado às mulheres 

gestantes da comunidade de Saramandaia – PE, pois estas não têm sido contempladas com a 

promoção de sua saúde, a prevenção e o tratamento da dor lombar, comprometendo suas 

possibilidades de viver o período gestacional de modo saudável. 

Desta forma, torna-se imprescindível o comprometimento dos gestores e dos 

profissionais de saúde de modo a dar respostas oportunas às necessidades de saúde; porém, 

para tanto, é fundamental que estes obtenham o conhecimento acerca das situações de saúde 

locais, assim como das prioridades e das diferentes desordens e se desfaçam de pré-conceitos 

formados sobre algumas patologias como a lombalgia, a fim de que possam oferecer uma 

assistência pré-natal de qualidade com preferência para um cuidado focado na prevenção e na 

promoção da saúde da mulher, com vistas a minorar os riscos potenciais à sua saúde e 

possibilitar-lhe uma melhor qualidade de vida e bem-estar e um melhor desempenho nas suas 

atividades de vida diária.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Para maiores de 18 anos ou emancipados – Resolução 466/12) 

 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa: Atuação da 

Estratégia Saúde da Família na atenção à lombalgia gestacional de mulheres residentes no 

habitacional da comunidade de Saramandaia – PE, que está sob a responsabilidade do (a) 

pesquisador (a) Rafaela Silva Rodrigues Wanderley, residente na Rua São Caetano 680 a, 

Campo Grande, Recife – PE, CEP 52.031–070, e-mail: rafa_elarodrigues@hotmail.com, 

telefone para contato (81) 996822404 (inclusive ligações a cobrar). Esta pesquisa está sob a 

orientação de: Prof. Ricardo Borges Gama Neto, Telefone: 21267358, e-mail 

ricardobgneto@gmail.com.  

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensível, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas 

ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a realização do 

estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas 

vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.   

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o 

consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.   

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a atuação do Sistema Único de Saúde por 

meio de sua rede preferencial, a Atenção Básica, quanto a efetivação da integralidade na 

atenção à lombalgia gestacional de mulheres residentes no Habitacional da comunidade de 

Saramandaia – PE; a pesquisa será executada por meio da aplicação de um questionário, 

elaborado pela autora da pesquisa, direcionado a todas as gestantes residentes no Habitacional 

Saramandaia do município de Recife – PE, que apresente ou não lombalgia. Nos questionários 

serão abordadas perguntas sobre: Identificação, frequência e intensidade do quadro álgico 

lombar, autocuidado e realização, frequência e benefícios de atividades e orientações 

realizadas por profissionais da atenção básica quanto ao cuidado e prevenção da lombalgia; 

será realizada apenas uma visita ao voluntário da pesquisa com início e término da aplicação 

do questionário em um único dia.  

Todos os riscos serão evitados ao máximo, (como constrangimento e desconforto), 

contudo se acontecer qualquer intercorrência no decorrer da entrevista, a pesquisadora 

assumem total e completa responsabilidade, bem como indenização, ressarcimento de 

despesas em caso de dano.  

Os resultados finais da pesquisa poderão beneficiar a população ao contribuir para a 

organização do Sistema único de Saúde ao dar respostas concretas às necessidades de saúde 

da população brasileira, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida.  

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.  Os dados 

coletados nesta pesquisa através de questionário, ficarão armazenados em computador 

pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, pelo período 

mínimo de 5 anos.  

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação 

é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se 
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houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelo pesquisador 

(ressarcimento de transporte e alimentação).   

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife – PE, CEP: 

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br.  

 

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

   

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade 

de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo 

em participar do estudo: Atuação da Estratégia Saúde da Família na atenção à lombalgia 

gestacional de mulheres residentes no habitacional da comunidade de Saramandaia – PE, 

como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção 

de meu acompanhamento/ assistência/tratamento).    

 

Local e data _________________________________________________ 

Assinatura do participante:______________________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 

voluntário em participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):   

Nome:                                                     Assinatura:               

Nome:                                                     Assinatura:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepccs@ufpe.br
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APÊNDICE B - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(Para menores de 12 a 18 anos - Resolução 466/12) 

 

 

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de 12 a 18 anos não elimina a necessidade da 

elaboração de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que deve ser assinado pelo 

responsável ou representante legal do menor.   

 

Convido você _________________________________________________________, após 

autorização dos seus pais [ou dos responsáveis legais] para participar como voluntário (a) da pesquisa: 

Atuação da Estratégia Saúde da Família na atenção à lombalgia gestacional de mulheres 

residentes no habitacional da comunidade de Saramandaia – PE. Esta pesquisa é da 

responsabilidade do (a) pesquisador (a) Rafaela Silva Rodrigues Wanderley, residente na Rua 

São Caetano 680 a, Campo Grande, Recife – PE, CEP 52.031-070, e-mail: 

rafa_elarodrigues@hotmail.com, telefone para contato (81) 996822404 (inclusive ligações a 

cobrar). Esta pesquisa está sob a orientação de: Prof. Ricardo Borges Gama Neto, Telefone: 

21267358, e-mail: ricardobgneto@gmail.com.  
Caso este Termo de Assentimento contenha informação que não lhe seja compreensível, as 

dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, quando todos os 

esclarecimentos forem dados e concorde com a realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e 

assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue para que seus pais 

ou responsável possam guarda-la e a outra ficará com o pesquisador responsável.   

Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para decidir participar ou 

recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu. Para 

participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de 

Consentimento, podendo retirar esse consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo.    

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a atuação do Sistema Único de Saúde por 

meio de sua rede preferencial, a Atenção Básica, quanto a efetivação da integralidade na 

atenção à lombalgia gestacional de mulheres residentes no Habitacional da comunidade de 

Saramandaia – PE; a pesquisa será executada por meio da aplicação de um questionário, 

elaborado pela autora da pesquisa, direcionado a todas as gestantes residentes no Habitacional 

Saramandaia do município de Recife – PE, que apresente ou não lombalgia. Nos questionários 

serão abordadas perguntas sobre: Identificação, frequência e intensidade do quadro álgico 

lombar, autocuidado e realização, frequência e benefícios de atividades e orientações 

realizadas por profissionais da atenção básica quanto ao cuidado e prevenção da lombalgia; 

será realizada apenas uma visita ao voluntário da pesquisa com início e término da aplicação 

do questionário em um único dia.  

Todos os riscos serão evitados ao máximo, (como constrangimento e desconforto), 

contudo se acontecer qualquer intercorrência no decorrer da entrevista, a pesquisadora 

assumem total e completa responsabilidade, bem como indenização, ressarcimento de 

despesas em caso de dano.  

Os resultados finais da pesquisa poderão beneficiar a população ao contribuir para a 

organização do Sistema único de Saúde ao dar respostas concretas às necessidades de saúde 

da população brasileira, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida.  

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.  Os dados 

coletados nesta pesquisa através de questionário, ficarão armazenados em computador 
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pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, pelo período 

mínimo de 5 anos.  
Nem você e nem seus pais [ou responsáveis legais] pagarão nada para você participar desta 

pesquisa, também não receberão nenhum pagamento para a sua participação, pois é voluntária. Se 

houver necessidade, as despesas (deslocamento e alimentação) para a sua participação e de seus pais 

serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos de 

danos, comprovadamente decorrentes da sua participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra-judicial.  

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da UFPE que está no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade 

Universitária, Recife – PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) 

 

 

ASSENTIMENTO DO(DA) MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO 

VOLUNTÁRIO(A) 

 

Eu, _____________________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo Atuação da Estratégia Saúde da Família na atenção à lombalgia 

gestacional de mulheres residentes no habitacional da comunidade de Saramandaia – PE, 

como voluntário (a). Fui informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, o 

que vai ser feito, assim como os possíveis riscos e benefícios que podem acontecer com a minha 

participação. Foi-me garantido que posso desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou 

meus pais precise pagar nada.  

 

Local e data _______________________________________________________________ 

Assinatura do (da) menor_____________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do/a 

voluntário/a em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):   

Nome:                                                                         Assinatura:                                                                         

Nome:                                                                         Assinatura:  
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Para responsável legal pelo menor de 18 anos - Resolução 466/12) 

 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho 

(a)_____________________________________________________________ {ou menor 

que está sob sua responsabilidade} para participar, como voluntário (a), da pesquisa  Atuação 

da Estratégia Saúde da Família na atenção à lombalgia gestacional de mulheres residentes no 

habitacional da comunidade de Saramandaia – PE. Esta pesquisa é da responsabilidade do (a) 

pesquisador (a) Rafaela Silva Rodrigues Wanderley, residente na Rua São Caetano 680 a, 

Campo Grande, Recife – PE, CEP 52.031-070, e-mail: rafa_elarodrigues@hotmail.com, 

telefone para contato (81) 996822404 (inclusive ligações a cobrar). Esta pesquisa está sob a 

orientação de: Prof. Ricardo Borges Gama Neto, Telefone: 21267358, e-mail: 

ricardobgneto@gmail.com.   

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e 

apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso  concorde  que o (a) 

menor faça parte do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, 

que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador 

responsável.  Caso não concorde, não haverá penalização nem para o (a) Sr.(a) nem para o/a 

voluntário/a que está sob sua responsabilidade, bem como será possível ao/a Sr. (a) retirar o 

consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.   

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a atuação do Sistema Único de Saúde por 

meio de sua rede preferencial, a Atenção Básica, quanto a efetivação da integralidade na 

atenção à lombalgia gestacional de mulheres residentes no Habitacional da comunidade de 

Saramandaia – PE; a pesquisa será executada por meio da aplicação de um questionário, 

elaborado pela autora da pesquisa, direcionado a todas as gestantes residentes no Habitacional 

Saramandaia do município de Recife – PE, que apresente ou não lombalgia. Nos questionários 

serão abordadas perguntas sobre: Identificação, frequência e intensidade do quadro álgico 

lombar, autocuidado e realização, frequência e benefícios de atividades e orientações 

realizadas por profissionais da atenção básica quanto ao cuidado e prevenção da lombalgia; 

será realizada apenas uma visita ao voluntário da pesquisa com início e término da aplicação 

do questionário em um único dia.  

Todos os riscos serão evitados ao máximo, (como constrangimento e desconforto), 

contudo se acontecer qualquer intercorrência no decorrer da entrevista, a pesquisadora 

assumem total e completa responsabilidade, bem como indenização, ressarcimento de 

despesas em caso de dano.  

Os resultados finais da pesquisa poderão beneficiar a população ao contribuir para a 

organização do Sistema único de Saúde ao dar respostas concretas às necessidades de saúde 

da população brasileira, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida.  

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.  Os dados 

coletados nesta pesquisa através de questionário, ficarão armazenados em computador 

pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, pelo período 

mínimo de 5 anos.   

O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá nenhum pagamento para ele/ela 

participar desta pesquisa, pois deve ser de forma voluntária, mas fica também garantida a 
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indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação dele/a na 

pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para 

a participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento com transporte e 

alimentação).  

 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – Prédio do CCS - 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife 

– PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) 

 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO   

 

Eu,_________________________________________________________________CPF____

________________ abaixo assinado, responsável por 

____________________________________________________________, autorizo a sua 

participação no estudo Atuação da Estratégia Saúde da Família na atenção à lombalgia 

gestacional de mulheres residentes no habitacional da comunidade de Saramandaia – PE 

como voluntário(a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes da participação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção 

de seu acompanhamento/ assistência/tratamento) para mim ou para o (a) menor em questão.   

 

Local e data: _________________________________________________________  

Assinatura do (da) responsável: __________________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):   

Nome:                                                               Assinatura: 

Nome:                                                               Assinatura:    
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APÊNDICE D-  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO À LOMBALGIA GESTACIONAL DE MULHERES 

RESIDENTES NO HABITACIONAL DA COMUNIDADE DE SARAMANDAIA – PE 
 

ATENÇÃO: Marque apenas uma opção que seja a sua realidade 

 

*CARACTERIZAÇÃO DAS GESTANTES 

1. Qual a sua idade?____________________ 

 

2. Qual o seu estado civil? 

(    ) solteira      (   ) união estável           

(    ) casada      (   ) divorciada       (   ) viúva 

 

3. Qual a sua escolaridade? 

(    ) ensino fund. Inc. (    ) ensino fund. compl.        

(    ) ensino méd. inc. (   ) ensino méd. compl.  

(    ) ensino. sup. inc. (    ) ens. sup. compl.             

outro:___________________ 

 

4.Qual a sua profissão?__________________ 

 

5. Quantas horas por dia você trabalha? 

(    ) nenhuma                     (    ) 1 a 4 horas                      

(    ) 5 a 8 horas                  (    ) 9 a 12 horas 

 

6. Qual a sua idade gestacional? 

(    )  1-12 semanas         (     ) 13-26 semanas              

(    ) 27-40 semanas        (     ) acima de 40 

 

7. Já possui filhos?  

 (    ) não        (   ) sim    quantos?__________ 

 

*INVESTIGAÇÃO SOBRE A DOR LOMBAR 

 

8. Você sente algum tipo de dor? 

(    ) não                                    (    ) sim 

 

9. Se você respondeu que sente dor, marque na 

figura aonde você sente essa dor, se apresenta dor 

em mais de um lugar marque todos. 

 
10. Você já ouviu falar em dor lombar durante a 

gestação? Através de quem? 

(     ) não                               (     ) sim 

_____________________________________ 

11. Você sente dor na lombar (região acima dos 

glúteos)? 

(      ) não                                 (     ) sim 

 

12.Como é a sua dor? 

(   )leve   (  )moderada   (  )forte  (  )muito forte 

 

13. Qual a frequência da sua dor? 

_____________________________________ 

 

14. Se você fosse dar uma nota de 0 à 10 pra sua 

dor que nota você daria? 

_____________________________________ 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

15. A dor lombar surgiu antes ou após a atual 

gravidez? 

(      )  antes                            (     ) depois 

 

16. Se a dor lombar surgiu antes da atual gravidez, 

foi em outra gestação? Se não quando ou porque 

foi? 

(     ) não _____________        (    ) sim 

 

17. Se a dor lombar surgiu antes da atual gravidez, 

piorou depois desta gestação? 

(    ) não                                    (    ) sim  

 

18.Se começou a sentir depois desta gravidez você 

se lembra quando começou a sentir a dor lombar?  

(      ) 1-3 meses                 (     ) 4-6 meses               

(     ) 7-9 meses              

 

19. No que a sua dor lombar interfere de realizar? 

(      ) trabalhar       (       ) serviços domésticos         

(       )dormir    outros____________________ 

 

*INTEGRALIDADE NA ASSISTÊNCIA PRÉ-

NATAL  

 

20. Você está sendo acompanhadas pelos 

profissionais de saúde do posto de saúde do ao qual 

você está cadastrada?Por quais profissionais? 

(    )  não               (   ) sim 

_________________________________________

_________________________________ 

21. Você participa de algum grupo de gestantes 

promovido pelos profissionais de saúde do seu 

posto de saúde? 

(    ) não                         (    ) sim/quais 

_________________________________________

_________________________________ 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilrNOqvMPLAhXJgpAKHZphDrMQjRwIBw&url=http://es.clipartlogo.com/free/woman-body-outline.html&bvm=bv.116636494,d.Y2I&psig=AFQjCNFUDouHwtNSyP_POWlwc0hASIAQCw&ust=1458157955007277
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22. Você recebe orientações dos profissionais de 

saúde do posto de saúde ao qual você está 

cadastrada sobre como prevenir dores durante a 

gestação? 

(    ) não                                (   ) sim/ quais? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

23.Quando você recebeu essas orientações? 

(   ) 1° trimestre da gestação    (   ) 2° trimestre (   )  

3° trimestre 

 

24. Você segue essas recomendações?Se sim desde 

quando começou a seguir? 

(   ) não              (  ) sim__________________                         

 

25. Os profissionais de saúde do posto de saúde ao 

qual você está cadastrada lhe ensinam atividades 

pra você realizar? 

(     ) sim    (     ) não   

 

26. Onde você pratica atividade física? 

(      ) academia   (   ) na comunidade     

(      ) em casa     (   ) no posto de saúde /UBS    

outro:______________ 

 

27. Como você avalia essas atividades? 

(     ) fáceis e necessárias   

(    ) fáceis mas desnecessárias 

(    ) difíceis mas necessárias 

 (   )  difíceis e desnecessárias 

 

28.  Você realiza essas atividades?  

(   ) sim   (   ) não  (   ) às vezes  (   ) sempre 

 

29. Quantas vezes na semana você realiza essas 

atividades? 

(  ) 1 x   (  ) 2x   (  ) 3x  (  ) 4x  (  ) 5x 

 

30. Já realizava atividade física antes da gestação? 

(     ) não        (     ) sim 

 

31. Se começou após a gestação, levou quanto 

tempo para começar? 

(    ) 1-3 meses    (   )  4-6 meses  

(    )  7-9 meses 

 

32. Você considera as atividades eficientes para 

prevenir ou melhorar a dor lombar?  

(     ) sim  (   ) não 

 

33. Você voluntariamente já procurou tratamento 

no seu posto de saúde por sentir dor lombar nesta 

gestação? 

(   ) não   (   ) sim 

 

34. Você tem dificuldade ou já teve para realizar 

algum tratamento para aliviar a dor lombar?Qual 

é/foi a dificuldade? 

(    ) não      (   ) sim 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

35. Já precisou ir a um hospital devido à dor lombar 

nessa gravidez? 

(    ) não      (    ) sim 

 

36. Quais os tratamentos que você realiza para 

aliviar a dor lombar? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

  

37. O que melhora a sua dor? 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

38. O que piora a sua dor? 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

39. A sua dor está piorando com o decorrer da 

gravidez? 

(   ) não      (   ) sim 

 

40. Você acha que os profissionais de saúde do 

posto de saúde do SUS (UBS) estão ajudando a 

melhorar a sua dor lombar? 

(  ) sim (   ) não 

 

41. Você acha que os profissionais do posto de 

saúde do SUS (UBS) ao qual você está cadastrada  

ainda pode fazer mais do que tem feito pela sua dor 

lombar? 

(    ) sim   (  ) não 

 

42. Você acha que o tempo que você levou pra 

receber iniciar as atividades e seguir as orientações 

dadas pelos profissionais de saúde do posto de 

saúde do SUS (UBS), interferiu de alguma maneira 

na sua melhora? 

(  ) sim     (  ) não  

 

43. Como você avalia o cuidado recebido pelos 

profissionais de saúde do posto de saúde do SUS 

(UBS) ao qual você está cadastrado quanto à dor 

lombar? 

(   ) bom   (  ) muito bom (  ) regular   

(   ) ruim   (  ) muito ruim 

 

44. Hoje como você avalia seu estado de saúde? 

(  ) bom     (  ) muito bom    (  ) regular 

 (  ) ruim    (  ) muito ruim
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ANEXO 

Carta de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco 
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