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INTRODUÇÃO
A gravidez é uma fase na vida da mulher que é acompanhada de mudanças hormonais,
biomecânicas no corpo (BARACHO; 2014) O edema é uma das alterações mais
características presentes na gestação, sendo resultado do desequilíbrio entre o aporte de
líquido retirado dos capilares sanguíneos pela filtragem e drenagem, devido às mudanças
hormonais, como aumento do estrogênio Além de ser uma queixa estética, gera desconfortos e
dores principalmente nas articulações dos tornozelos da gestante. (SILVA et al. 2006; REIS
et al 2018).
Devido às alterações biomecânicas e hormonais, o corpo da mulher apresenta uma
série de mudança durante a gestação, as quais apresentam queixas sobre sua imagem corporal
e autoestima. O Fibro edema geloide (FEG) e as estrias são alguns exemplos.. No entanto, as
particularidades do período gestacional, que não são consideradas patológicas, possivelmente
determinam maiores cuidados de um profissional capacitado e qualificado, para assegurar a
efetividade e, acima de tudo, garantir que o tratamento estético escolhido e oferecido não
afete a segurança da gestante e do feto (MEYER et al 2005)1
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2.0 DESENVOLVIMENTO

De acordo com os estudos nessa área de atuação da fisioterapia, as mulheres na
gestação que procuram auxílio profissional capacitado tendem a se tornarem mais seguras,
confiantes para o trabalho de parto e para sua recuperação, no momento do puerpério. O
profissional deve ser capacitado e ter conhecimento de todas as mudanças e alterações
fisiológicas, biomecânicas e hormonais que ocorrem no período gestacional. Dessa maneira,
deve ser feita uma avaliação minuciosa sobre as queixas físicas, bem como o que interfere na
autoestima da mulher, observando sempre os objetivos da paciente, e deve estar atento às
particularidades do período gestacional, que não são consideradas patológicas, considerandose que existem muitas técnicas, procedimentos e produtos cosméticos que não são indicados
nesse período, conforme a literatura nos apresenta (LEANDRO et al 2017; LEMOS 2014;
FERREIRA 2011)
Para atender as queixas sobre os edemas e o surgimento da FEG, dos vários
tratamentos que podem ser realizados durante a gestação, a técnica mais utilizada para é a
Drenagem Linfática Manual. A técnica auxilia no sistema linfático, removendo as proteínas e
os materiais metabólicos, facilitando a troca de nutrientes (SILVA et al., 2015; SILVA et
al.,2006).
Estudos da literatura apontam que a drenagem linfática possa ser utilizada na
prevenção e/ou no tratamento do edema gestacional, baseando-se nos conhecimentos
fisiológicos. Os benefícios e vantagens são muitos, atua desde resultados positivos para a
saúde da mãe e do feto, podendo ser iniciada a partir do 3º mês de gestação. Contudo, devem
ser feitas observações quanto à efetividade da técnica no tratamento em gestantes, devido as
contra indicações. Em compensação outro estudo recente (REBELLO e MEJIA et al. 2017)
notou além da diminuição do edema, houve melhora na amplitude de movimento e facilidade
para realizar as atividades de vida diária, o que melhorou muito a qualidade de vida da
paciente, devido a diminuição do edema. Devido ao aumento do peso corporal, há a
predisposição de alterações no sistema tegumentar, como o surgimento das estrias
acometendo até 90% das grávidas. É um fenômeno multifatorial, decorrentes da distensão das
2

ISSN 2595-5519
fibras do tecido conectivo dérmico e relacionados com a elasticidade da pele, devido as
alterações que ocorrem para preparar o corpo para o desenvolvimento fetal (MAIA et al.
2009); (ADDOR et al. 2010)
Atualmente existem vários tratamentos para solucionar e minimizar as estrias, como o
eletrolifting, o qual não pode ser realizado na gestação, pois se trata de um tratamento de
eletroterapia com utilização de corrente microgalvânica, é importante salientar que a literatura
aponta que utilizar eletroterapia na gestação não é totalmente seguro, devido ao
desenvolvimento fetal, as alterações hemodinâmicas que ocorrem com a mãe (ZAMPRONIO
et al 2011); (FABRIN et al. 2010) . Mas existem as massagens que podem minimizar e
melhorar o aspecto da pele com o uso da hidratação, e assim atuando na prevenção. É
indicado que a mulher aplique o creme pelo menos duas vezes ao dia, a gestante deve usar
formulações que contenham ureia, vitamina E, lanolina e óleos, sendo que apenas os óleos
não previnem de forma eficaz (DE SOUZA et al.2016). É contraindicada a hidratação dos
mamilos, pois a pele dessa região deve estar mais endurecida para suportar a sucção do bebê
na amamentação (SALLET, 2001) (REIS et al 2018).
O presente relato foi escrito na forma de revisão simples, onde foram incluídos,
estudos científicos que apresentam o tema da atuação do fisioterapeuta no âmbito das
modificações estéticas corporais em pacientes gestantes. Foi realizada uma pesquisa nas bases
de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online
(Scielo) para encontrar artigos presentes em revistas nacionais. Foram utilizados para a
pesquisa os descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde, sendo os
seguintes: ‘’fisioterapia’’, ‘’gestante’’, ‘’estética’’
Como objetivos temos: analisar os estudos sobre tratamentos na área de DermatoFuncional para mulheres gestantes; entender os procedimentos estéticos que podem ser
realizados em gestantes com segurança para a mãe e o feto; verificar as contraindicações de
procedimentos estéticos para gestantes; averiguar a eficácia do procedimento estética para
gestantes.
CONCLUSÃO
Atualmente sabe-se que cada vez mais existe a procura pelo bem-estar e esse conceito
envolve situações física e psicológica. Na gestação ocorrem mudanças no corpo da mulher
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devido à alterações e modificações fisiológicas, hormonais e biomecânicas, e a fisioterapia
tem investido em estudos para compreender as particularidades da gestação e puerpério, com
objetivos de atender as demandas pela procura do bem-estar e para ampliar e para prevenir e
tratar não somente questões analgésicas, mas alterações estéticas, que podem impactar
negativamente a vida destas pacientes, garantindo segurança para mãe e o feto.
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