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INTRODUÇÃO

A gravidez na adolescência vem assumindo um caráter epi-
dêmico1, tanto em países subdesenvolvidos como nos de-

senvolvidos2. No Brasil há variações regionais com diferentes 
percentagens, variando de 14,1% até 28,0%3.

As causas da gravidez precoce, e geralmente indesejada, 
vão desde aspectos biológicos (aceleração do crescimento e 
da maturação sexual) até os psicológicos e sociais (mudança 
no comportamento sexual dos jovens)1,4. 

Alem das alterações fisiológicas da gestação, não é infre-
quente que doenças imunológicas, endócrinas, metabólicas e 
vasculares desenvolvam-se5,6. Entretanto, é de conhecimento 
dos profissionais da área de saúde que a gravidez na adoles-
cência merece cuidados especiais tanto no plano físico quan-
to emocional e social1,7. Os fatores de risco físico são eclamp-
sia, anemia, trabalho de parto prematuro, complicações 
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A incidência de gravidez na adolescência vem aumentando tanto nos países subdesenvolvidos quanto nos desenvolvidos. 
Contudo, não se pode esquecer que este tipo de gestação é considerado de risco, visto o aumento da mortalidade materno-
fetal. A pielonefrite assume também um fator de risco quando associado à gestação na adolescência, tem-se uma duplicação 
dos fatores de risco. O objetivo deste artigo é descrever o papel do fisioterapeuta dentro do setor de alto risco a gestante 
adolescente com pielonefrite. Trata-se de relato de experiência de intervenção num caso relatando-se a atuação do fisiote-
rapeuta a uma gestante adolescente que desenvolveu pielonefrite. A referida intervenção gerou redução do desconforto da 
gestante e aumento da confiança com relação à gestação.
Descritores: Gestação	de	alto	risco;	Adolescência;	Pielonefrite	aguda;	Fisioterapia.

The incidence of teenage pregnancy is increasing both in developing as in developed countries. However, one cannot forget 
that this type of pregnancy is considered risky, considering the increase in maternal-fetal mortality. The pyelonephritis also 
assumes a risk factor when associated with pregnancy, and when associated with teenage pregnancy, the risk factors dou-
ble. The lack of information among pregnant women associated with urinary tract infection may trigger acute pyelonephritis, 
thus it is of utmost importance that all health professionals be alert to clinical and social signs of these adolescents. The aim 
of this article is to describe the role of the physiotherapist within the high risk sector for adolescent pregnant. This is an ex-
perience report o an intervention in a case where the physiotherapist helped a pregnant adolescent with pyelonephritis. This 
intervention resulted on reduction in the discomfort of the pregnant woman and increased confidence in relation to her preg-
nancy.
Descriptors: High-risk	pregnancy;	Adolescence;	Acute	pyelonephritis;	Physiotherapy.

La incidencia de embarazos en adolescentes está aumentando tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 
Sin embargo, no se debe olvidar que este tipo de embarazo es considerado de riesgo, dado el aumento de la mortalidad 
materno-fetal. La pielonefritis también supone un factor de riesgo cuando se asocia con el embarazo, y cuando es asociada 
con el embarazo en adolescentes, hay una duplicación de los factores de riesgo. La desinformación de las mujeres embaraza-
das asociada con la infección del tracto urinario pueden provocar pielonefritis aguda, por lo que es de suma importancia que 
todos los profesionales de salud estean alertas a las señales clínicas y sociales de estas adolescentes. El objetivo de este 
artículo es describir el papel del fisioterapeuta en el sector de alto riesgo. Se trata de un relato de experiencia de la actuación 
del fisioterapeuta con una adolescente embarazada y con pielonefritis. La intervención referida resultó en bien estar y mayor 
confianza en relación al embarazo.
Descriptores: Embarazo	de	alto	riesgo;	Adolescencia;	Pielonefritis	aguda;	Fisioterapia.
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obstétricas1,8,9, corrimento vaginal10 recém-nascidos de baixo 
peso1,8,9,11, além de alterações congênitas e aumento da mor-
talidade perinatal11. Já na área psicossocial observam-se pro-
blemas relacionados ao medo, aumento da responsabilidade 
e perda da liberdade, como Silva, Batista e Oliveira12 obtive-
ram de relato de adolescentes em seu estudo.

A pielonefrite aguda é o termo hoje recomendado pela 
Sociedade Internacional de Urorradiologia para denominar 
o processo inflamatório/infeccioso renal13,14. Trata-se de uma 
doença que acomete o parênquima, o interstício e a pelve re-
nal13-15. A pielonefrite, por si só, já é um fator de risco gesta-
cional16,17, o que aumenta ainda mais o risco quando associa-
do à gestação na adolescência17.

Na gestação a infecção urinária é a terceira intercorrência 
clínica mais comum, acometendo de 10 até 12% das gestan-
tes, sendo a maior ocorrência no primeiro trimestre gestacio-
nal. É importante lembrar que esta infecção contribui para a 
mortalidade materno-infantil16. A infecção urinária, quando 
não tratada, predispõe a pielonefrite, por este motivo, exames 

de urocultura devem ser realizados no primeiro trimestre ges-
tacional, a fim de tratar infecções do trato urinário em espe-
cial quando assintomáticas18.

A sintomatologia da infecção do trato urinário se dá pela 
micção frequente, ardência, dor lombar, náuseas, vômitos, 
hematúria e febre16,19.

O objetivo deste estudo foi de relatar o caso de uma ges-
tação na adolescência associada a pielonefrite aguda, assim 
como a importância do fisioterapeuta inserido dentro da uni-
dade de tratamento de pacientes de alto risco, visto que o so-
matório da gestação na adolescência e da pielonefrite aguda 
transforma a gestação duplamente de risco.

DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente FS, 16 anos, gesta 1, para 0, deu entrada na emer-
gência da Maternidade Camerla Dutra (SC) em 22/09/2008 
referindo uma forte dor na região lombar irradiada para flan-

co, com episódios de êmese e quadro febril há 2 dias. No 
momento da internação a temperatura corpórea estava em 
40,5ºC. A paciente negou sangramento, perda líquida, disúria 
e/ou polaciúria.

FS foi internada no setor de alto risco da maternidade, com 
diagnóstico clínico de pielonefrite aguda. A mesma foi medi-
cada no ato da internação com dipirona, cloreto de sódio, gli-
cose e kefazol.

Em 23/09/2008, a paciente refere melhora das dores e es-
tar sem náuseas. Porém a mesma continuava apresentando pi-
cos febris de até 38ºC e durante a noite apresentou episódios 
de cefaleia. Ao exame ultrasonográfico do útero observou-se 
apresentação cefálica do feto, volume de líquido amniótico 
normal, placenta localizada em corporal anterior, peso do 
feto de 406 gramas, movimentos fetais presentes, gesta única, 
tópica de 21 semanas. Dopplervelocimetria das artérias uteri-
nas dentro da normalidade. 

No dia 24/09/2008 a paciente continua referindo alívio da 
dor, porém ainda apresentava picos febris de até 38ºC. Duran-

te a noite (as 22:00h) reiniciam as dores 
na região lombar. A prescrição médica 
se manteve, porém trocou-se o medica-
mento Kefazol por Cefazolina. Ao exame 
ultrassonográfico do aparelho urinário 
observou-se dilatação leve da via excreto-
ra renal bilateral, os demais aspectos do 
exame dentro dos limites da normalidade.

Em 25/09/2008 a paciente refere au-
mento elevado da dor lombar e apre-
senta picos febris de até 38ºC. Inicia-se 
atendimento fisioterapêutico. A prescri-
ção médica é mantida, porém após a 
última dose de Cefazolina, iniciou-se o 
tratamento com Ceftriaxona.

No dia 26/09/2008 ainda há dor lom-
bar, porém menos intensa do que o dia 
da internação. Paciente sem picos fe-
bris, porém indisposta, com náuseas, 
cefaleia e sem evacuar há seis (6) dias. 
O atendimento fisioterapêutico não foi 
realizado.

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
O diagnóstico fisioterapêutico da paciente FS foi desinformação 
sobre amamentação, desinformação sobre higiene perineal, de-
sinformação quanto às alterações fisiológicas da gestação e álgia 
lombar. Por tratar-se de uma gestante adolescente, já eram espe-
radas tais características quanto à falta de informação.

Neste caso a fisioterapia teve por objetivo orientar à paciente 
quanto à amamentação, a higiene perineal e as alterações fi-
siológicas da gestação, assim como a redução da álgia lombar.

Como condutas, foram repassadas as orientações sobre 
a importância da amamentação para a mãe e para o futuro 
bebê, assim como a pega adequada e o posicionamento, in-
formações sobre as alterações fisiológicas da gestação e a for-
ma como lidar com tais alterações, assim como orientações 
sobre frequência miccional e higiene perineal após as mic-
ções e durante o banho. A adolescente mostrou-se interessada 
e disposta a seguir as recomendações.
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Quanto à álgia lombar, apesar de grande parte ser advinda da 
pielonefrite aguda, optou-se pela realização de massoterapia na 
região lombar, com o intuito de proporcionar relaxamento.

Foram realizados exercícios respiratórios diafragmáticos com 
inspiração nasal e freno labial, objetivando a respiração tranquila 
e adequada ao entrar em trabalho de parto, assim como exercícios 
metabólicos para os membros inferiores com o intuito de prevenir 
edema e os demais problemas relacionados à imobilidade no leito.

Apesar de só ter ocorrido um atendimento, a paciente sen-
tiu-se mais segura e confiante com a gestação, assim como 
referiu alívio da álgia lombar ao término do atendimento.

A gestação é uma fase de transformações biopsicossocial, 
acarretando mobilizações emocionais na gestante, obrigando-a 
a adaptar-se ao seu novo papel, que na adolescência é o dei-
xar de ser filha e transforma-se em mãe. Quanto mais oportu-
nidades de expor a percepção destas modificações, maiores as 
chances de uma adaptação saudável a essa nova realidade.

A fisioterapia desempenha um importante papel nesse proces-
so, proporcionando um contexto interdisciplinar, experiências 
que auxiliam as inexperientes gestantes e seus familiares na pre-
venção e orientação quanto às diversas modificações gravídicas.

A fisioterapia, além dos recursos tradicionais de cinesiote-
rapia, massoterapia e eletrotermoterapia, podem-se utilizar de 
ferramentas educacionais e terapêuticas para auxiliar as ges-
tantes nessa fase da vida tão especial, como mencionado no 
trabalho de Strassburger e Drehe20.

Quando as medidas preventivas não são aplicadas, torna-se 
favorável o aparecimento de intercorrências gestacionais, que 
neste caso foi a pielonefrite que levou à internação da futura 
mamãe em um setor de alto risco.

A fisioterapia respiratória e motora preventivas são muito 
importantes nesse momento de internação21, visto que a imo-
bilidade no leito pode gerar consequências negativas para a 
vida da gestante e do bebê, então deve-se iniciar o mais pre-
cocemente possível, prevenindo assim seus efeitos deletérios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestação na adolescência é uma realidade mundial, que 
vem aumentado a cada dia. Porém os problemas advindos 
disto não são apenas psicossociais, mas também de ordem 
biológica, visto que quanto mais cedo ocorre a gestação, 
maiores os riscos de morte materno-fetal.

Além da necessidade de medidas contraceptivas, precisa-se 
de uma equipe multidisciplinar preparada para lidar com este 
público de gestantes.

O fisioterapeuta inserido no setor de alto risco pode auxi-
liar no conforto das pacientes, proporcionando técnicas de re-
laxamento, assim como prevenindo os riscos da imobilidade 
no leito, realizar um preparo para o trabalho de parto, assim 
como prover informações sobre o aleitamento, alterações fi-
siológicas da gestação e higiene. 

Cabe lembrar que esta parte de informações à gestante não 
é exclusiva do fisioterapeuta, por isto deve ser enfatizada por 
todos os profissionais da área da saúde, afim de que a pacien-
te consiga perceber a importância de tais informações.

Apesar de este atendimento ter sido realizado apenas uma 
vez, e de a que a intervenção fisioterapêutica não ter atuado 
diretamente na causa da internação, pode-se observar a me-
lhora da paciente, o que reforça ainda mais a importância da 
fisioterapia no setor de alto risco.                            
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