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SANTIAGO, Felícia Reis. Métodos não farmacológicos de alívio da dor no 
trabalho de parto. 2018. 27 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Enfermagem – Anhanguera Educacional, Niterói, 2018.  

 

RESUMO 

 

A dor no trabalho de parto sempre será um fator de causar medo nas parturientes, 
portanto a enfermagem desenvolveu métodos não farmacológicos de alivio da dor 
ofertando as gestantes maneiras de controlar esse momento que antecede o parto, 
O objetivo. É compreender a importância dos métodos não farmacológicos de alivio 
da dor e suas propriedades benéficas. O método: trata-se de um estudo exploratório 
descritivo com uma revisão de literatura de característica qualitativa, foi realizada 
uma busca na biblioteca virtual em saúde (BVS). Resultados: Ficou claro a 
eficiência dos métodos de alivio da dor sem o uso de fármacos para as gestantes em 
trabalho de parto, o que é evidenciado pela eficiência da aplicabilidade e seus 
resultados. Conclusão: Os métodos não farmacológicos de alivio da dor trouxeram 
a parturiente uma maior segurança em um momento em que ocorre uma gama de 
pensamentos, a assistencia de enfermagem no alivio da dor também minimiza a 
tensão, ainda proporciona relaxamento o que favorece o funcionamento fisiológico 
do parto. 
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SANTIAGO, Felícia Reis. NON PHARMACOLOGICAL METHODS OF PAIN 
RELIEF IN LABOR. 2018. 27 sheets. Nursing Course Completion Work - 
Anhanguera Educacional, Niterói, 2018.  

ABSTRACT 

 
Pain in labor will always be a factor in causing fears in parturients, so nursing has 
developed non-pharmacological methods of pain relief by offering pregnant women 
ways to control this moment in time before delivery. The goal: is to understand the 
importance of non-labor methods pharmacological pain relief and its beneficial 
properties. The method: this is a descriptive exploratory study with a qualitative 
literature review, a search was performed in the virtual health library (VHL). Results: 
The efficiency of pain relief methods without the use of drugs for pregnant women in 
labor was made clear, which is evidenced by the applicability efficiency and its 
results. Conclusion: Non-pharmacological methods of pain relief have brought 
parturient greater security at a time when a range of thoughts occurs, nursing 
assistance in pain relief also minimizes tension, still provides relaxation which favors 
the physiological functioning of the childbirth 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A dor do parto sempre foi uma questão na qual se deve preocupar, no caso 

da gestante há ainda o fator psicológico que faz com que o corpo reaja com maior 

estresse, o que leva a um apoio farmacológico buscando evitar a dor, todavia os 

métodos não farmacológicos de alivio da dor vêm se mostrando cada vez mais 

evidente a sua eficácia e diante da mobilização da assistência humanizada aumenta 

ainda mais a procura por essa assistência não farmacológica para aliviar a dor no 

trabalho de parto. Considerando o conhecimento do profissional enfermeiro nesse 

procedimento e respeitando os limites e as escolhas da gestante. 

O presente trabalho justifica-se por se tratar de um interesse de saúde publica 

e estar contido na saúde da mulher uma prioridade de pesquisa na lista do ministério 

da saúde, referencia o alivio da dor por métodos não farmacológicos comprovando 

sua aplicabilidade e êxito, trazendo o contexto humanizado e promovendo 

autoconhecimento, ficando disponibilizado para futuras pesquisas sobre o tema. 

Contribui de forma positiva, aos profissionais de enfermagem, pois visou à melhoria 

da assistencia  aplicada 

O problema da pesquisa é: Quais são os métodos não farmacológicos de 

alivio da dor? 

 O objetivo geral do trabalho é compreender a importância dos métodos não 

farmacológicos de alivio da dor e suas propriedades benéficas. O trabalho está 

estruturado em três objetivos específicos que são: compreender a trajetória dos 

métodos não farmacológicos de alivio da dor; Descrever o papel do enfermeiro nos 

métodos não farmacológico de alivio da dor e Apontar os benefícios dos métodos 

não farmacológicos de alivio da dor para a gestante. 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo com uma revisão de literatura de 

característica qualitativa. Foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) Os descritores desta pesquisa foram: Enfermeiros, Parto humanizado e Dor 

do parto. Todos constantes nos descritores em ciência da saúde, (DeCS). As bases 

de dados coletados foram: Literatura Latino-Americana e Caribe em ciências de 

saúde (LILACS) e scholar. google.com. br e SciELO, A Scientific Electronic  Library 

Online.  Os critérios de inclusão e exclusão foram: artigo em língua portuguesa, 

leitura analítica dos resumos, introdução e na integra dos artigos que estão de 

acordo com a temática proposta sendo selecionados 14 artigos para melhor 



 10 

compreensão da temática proposta. A pesquisa ocorreu entre os meses de junho e 

novembro de 2018. 
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2 - CONHECENDO O TRABALHO DE PARTO 

 
Entendo que a emoção e a sensibilidade que envolve o momento do parto é 

um fenômeno natural que tem em seu contexto uma mudança considerável na vida 

da parturiente e de sua família. O primeiro contato do binômio mãe e bebê se dá 

entre dores e ansiedades. Esse momento e de extrema importância para a 

vinculação afetiva entre ambos, mas também é um período de angustia medo e do 

isolamento. 

De acordo com Gaskin, (2003). 

A crítica ao modelo de assistência, batizada com uma diversidade de 
termos, se desenvolve a partir de uma variedade de perspectivas. Entre elas 
profissionais dissidentes, já na década de 1950, como os do movimento 
pelo parto sem dor na Europa, os ativistas do método Dick-Read e o parto 
sem medo, e posteriormente os do método Lamaze e Leboyer (parto sem 
violência). Outra vertente é a do parto natural do movimento hippie e da 
contracultura, cuja maior expressão é a experiência da comunidade 
conhecida como The Farm nos EUA.  
 

Já em 1994 surge no Rio uma primeira maternidade pública "autodefinida" 

como humanizada, que recebeu o justo nome de Leila Diniz. Outros marcos em 

termos de políticas públicas foram a criação do Prêmio Galba Araújo para 

Maternidades Humanizadas, em 1998, e a proposição das Casas de Parto. (DINIZ, 

2005). 

Compreende-se que com a humanização do trabalho da enfermagem 

obstétrica as mulheres passaram a receber maiores possibilidades no alivio da dor 

durante o trabalho de parto, a atuação do enfermeiro com os métodos não 

farmacológicos de alivio da dor tem sido muito eficiente durante o processo parir. 

Na Organização Mundial de Saúde (OMS) foram desenvolvidas diversas 

pesquisas voltadas ao parto normal em que o mesmo, preconiza como objetivo 

principal a intervenção mínima possível. (SANTOS, et. al. 2017). 

Somente em caso de insegurança relacionado a saúde da mãe e da criança, 

acarretando assim, uma razão necessária para interferir sobre o processo 

fisiológico.( SANTOS, et. al. 2017). 

A mulher se depara com o sinal mais frequente no trabalho de parto: a dor, a 

qual é causada pelas contrações que diminuem o fluxo sanguíneo uterino. 

(GAYESKI, 2009).  
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As mulheres em trabalho de parto e seus familiares tem real preocupação 

com a dor gerada pelo processo e as medidas de alívio utilizadas, bem como as 

possíveis consequências das mesmas. (GAYESKI, 2009). 

O trabalho de parto é um período, no qual é iniciado o processo de 

nascimento da criança, a gestante apresenta uma sequência de contrações uterinas 

caracterizadas principalmente pela dor, o que torna o momento além de ansioso, 

difícil para algumas mulheres. (BRASIL, 2006). 

A duração do trabalho de parto normal em primíparas é de aproximadamente 

20 horas, ao passo que em multíparas dura, em média, 14 horas. O período de 

expulsão leva entre 20 a 50 minutos. (REZENDE, 2011). 

Durante o trabalho de parto a dor pode ser descrita em dois momentos. No 

primeiro estágio, fase da dilatação, é provocada pelas contrações uterinas e 

dilatação da cérvice no período expulsivo, além desses fatores, a dor alia-se a 

pressão que o feto exerce nas estruturas pélvicas aumentando a sua intensidade. 

(SARTORI et. al. 2011).  

O trabalho de parto é um processo fisiológico que ocasiona contrações 

uterinas e dilatação, além de somar com a pressão que o feto exerce sobre as 

estruturas pélvicas aumentando a intensidade da dor. (MAMEDE et al., 2007).  

 A dor do parto faz parte da própria natureza humana e, ao contrário de outras 

A experiências dolorosas agudas e crônicas, não está associada à patologia, mas 

sim, com a experiência de gerar uma nova vida. No entanto, algumas mulheres 

consideram que é a pior dor sentida e, muitas vezes, superior ao que esperavam. 

(COSTA, et al.2003). 

Essa dor resulta de complexas interações, de caráter inibitório e excitatório e, 

embora, seus mecanismos sejam semelhantes aos da dor aguda, existem fatores 

específicos do trabalho de parto de natureza neurofisiológica, obstétrica, psicológica 

e sociológica que interferem no seu limiar. Desta forma, as opções não 

farmacológicas podem auxiliar a parturiente no alívio da dor. (DRUMMOND, 2000). 

Mas a dor não está somente associada a esse processo fisiológico, pois, 

outros fatores contribuem como o medo, o estresse e a tensão. Sendo os métodos 

não farmacológicos uma alternativa que proporcionam o alívio da dor no trabalho de 

parto (MAMEDE et al., 2007). 
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Rezende, (2011) afirma que o parto perpassa por um processo de fases que 

são dilatação, expulsão, secundamento. Na fase de dilatação são intensificadas as 

contrações até a dilatação total acontecer. O segundo período, tem início com a 

dilatação total e termina com a saída do feto. 

Davim, (2009) afirma que no período de dilatação os efeitos da ocitocina faz 

com que o útero reaja acelerando o processo da parturição sendo preciso um maior 

monitoramento constante da perfusão, avaliação frequente das contrações e sua 

duração e batimentos cardíacos fetais entre outros cuidados. 

O secundamento, também denominado de terceiro período do parto, 

decedura ou de livramento, caracteriza-se pela expulsão, descida ou 

desprendimento da placenta. (REZENDE, 2011).  

Do inicio desses períodos é comum a dor aumentar devidos as contrações e até 

chegar a fase de expulsão a parturiente sente muito estresse o que faz os métodos 

não farmacológicos de alivio da dor muito eficaz no controle da dor e tenções da 

gestante.  

2.1 O ALÍVIO DA DOR 

Davim, (2009) afirma que a ocitocina acelera o trabalho de parto devido a 

reação do útero que contrai com maior frequência, e que esse fármaco é usado 

para acelerar o trabalho de parto aliviando a dor. 

O bloqueio combinado raquidiano-peridural pode impedir a deambulação da 

parturiente, causar vômitos, prurido, hipotensão, retenção urinária, e pode prolongar 

o período expulsivo, aumentando a possibilidade de uso do fórcipe. (BRASIL, 2010). 

Entende-se que durante o trabalho de parto os nível de adrenalina estão altos 

ativando o sistema nervoso simpático que responde ao estresse do corpo, 

aumentando a frequência cardíaca e dilatando os pulmões entre outras respostas 

corporais, sendo ativado biologicamente para a defesa, daí a importância do 

equilíbrio emocional que pode minimizar o estresse e aliviar a posteriormente a dor 

no trabalho de parto. 

Em contrapartida, a atuação da enfermagem obstétrica mostra-se crescente 

no movimento de defesa à individualidade e empoderamento da mulher, assim, 
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permitindo adequação da assistência à cultura, crenças, valores e diversidade de 

opiniões das pessoas. ( ARAGÃO , 2017). 

A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal traz em seu protocolo que, 

é de livre escolha da parturiente os recursos não farmacológicos para alívio da dor 

durante o trabalho de parto, visto que as opções são diversas, entre as tantas 

comprovadas cientificamente (BRASIL, 2016) 

Os métodos não farmacológicos usados durante o trabalho de parto para 

alívio de dor são métodos de cuidado que engloba conhecimentos estruturados 

quanto ao desenvolvimento da prática de enfermagem em centro obstétrico. 

(GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010). 

 Esses métodos desde a década de 60 vêm sendo alvo de estudos, porém, 

em geral, em algumas maternidades brasileiras passaram a ser introduzidos a partir 

da década de 90, com o movimento de humanização do nascimento e com as 

recomendações do Ministério da Saúde (MS) (GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010). 

Contudo, fica evidente a que os métodos não farmacológicos utilizados pelos 

enfermeiros são de relevância para o bem-estar da gestante assim como fornecer 

uma qualidade de vida e o alivio na dor antes e no momento do parto. (SANTOS e 

MONTEIRO, 2017).  

O profissional deve obter mais conhecimento para utiliza-los no momento 

certo de acordo com sua avaliação clínica na consulta de enfermagem. (SANTOS e 

MONTEIRO, 2017).   

Compreende-se que os métodos não farmacológicos de alivio da dor são de 

suma importância na humanização da assistência a gestante em trabalho de parto, 

trazendo muitos benefícios a sua saúde e de seu filho (a), toda via é um método que 

exige conhecimentos na área da assistência obstétrica considerando a parturiente 

como protagonista do evento, onde o enfermeiro oferta os métodos fornecendo as 

informações que cada procedimento pode oferecer em benefício da gestante. 

Estando a sua disposição o aceitar dos métodos oferecidos pelo enfermeiro 

que presta a assistência, o mesmo deve possuir conhecimento e treinamento em 

todos os métodos ofertado a paciente. 
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3- O PAPEL DO ENFERMEIRO NOS MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICO 

DE ALIVIO DA DOR NO PARTO.  

 

Os métodos não farmacológicos de alívio da dor auxiliam a mulher e futura 

mãe a passar pelo trabalho de parto com maior segurança uma vez que, recebe a 

assistência com o manejo das técnicas que proporcionaram conforto e confiança. A 

presença do enfermeiro nesse contexto causa um impacto positivo na autoestima da 

gestante, e somado ao acolhimento de qualidade, fazem com que o momento do 

parto ocorra com a individualização da assistência e humanização do atendimento. 

Os cuidados não farmacológicos de alívio da dor são enfatizados pelo 

movimento de humanização do parto, que têm crescido nos últimos anos, como 

defende a Organização Mundial de Saúde (OMS). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

A liberdade de posição e de movimentos, assim como os métodos não 

farmacológicos para alívio da dor, são classificados pela Organização Mundial de 

Saúde, entre outras, como uma prática demonstradamente útil e que deve ser 

estimulada. (DA SILVA; COSTA e DE FIGUEIREDO PEREIRA, 2011). 

De acordo com Silva e Oliveira, (2006), fica notório que explorar os métodos 

não farmacológicos de alivio da dor é uma estratégia eficiente e segura que acarreta 

intervenções mínimas necessárias ao parto e nascimento, tendo a enfermagem um 

papel fundamental para sua realização. 

de Sousa Nogueira, (2017) observa que o enfermeiro obstetra é o controlador 

da dor da parturiente e dentre as intervenções feitas estão o uso de métodos não 

farmacológicos oferece benefícios pelo baixo custo e efetividade no alívio da dor que 

trazem a gestante uma maio tolerância a dor na hora do parto. 

Diante das recomendações propostas pelas políticas de saúde do País, que 

recomenda a atuação do enfermeiro obstetra no cuidado à parturiente, desde o pré-

natal à assistência ao parto e ao puerpério (PASCHE e MARTINS, 2010). 

Para o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), mediante a publicação da 

Resolução nº 0477/2015, o enfermeiro obstetra é o profissional responsável por 

prestar assistência à gestante, à parturiente, à puérpera e ao recém-nascido, 96 

acompanhar a evolução do trabalho de parto e realizar o parto normal sem distorcia, 

dentre outras atribuições.  (MARTINELLI: SANTOS e GAMA, 2014). 

Contudo, fica evidente a que os métodos não farmacológicos utilizados pelos 

enfermeiros são de relevância para o bem-estar da gestante assim como fornecer 
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uma qualidade de vida e o alivio na dor antes e no momento do parto. O profissional 

deve obter mais conhecimento para utiliza-los no momento certo de acordo com sua 

avaliação clínica na consulta de enfermagem, (SANTOS e MONTEIRO, 2017). 

De acordo com Dias, (2005). 

A enfermagem é uma profissão fundamental para a mudança do contexto 

atual da assistência do processo de parturição no Brasil para um modelo 

humanizado de assistência à parturiente, fato esse que resultou, em 1998, 

no reconhecimento do Ministério da Saúde à assistência humanizada 

prestada pela enfermeira obstetra dos hospitais públicos.  

Os enfermeiros possuem autonomia em realizar assistência em métodos 

como: massagens relaxantes, banhos mornos de aspersão, exercícios com a bola 

suíça, incentivo à manutenção de posições verticais, ou seja, a deambulação e 

permanência na posição de cócoras, por períodos suportáveis pelas mulheres-

parturientes. (COSTA, 2017). 

Segundo Costa, (2017). 
Em relação à assistência prestada pela enfermagem obstétrica, mediante o 
uso das boas práticas ao parto e nascimento, destacou-se: o monitoramento 
cuidadoso do progresso do parto, através do preenchimento cuidadoso do 
partograma, o monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente, a não 
realização rotineira de episiotomias, clampeamento tardio do cordão 
umbilical quando o recém-nascido nascia com boa vitalidade, contato pele a 
pele imediato, prevenção da hipotermia neonatal e administração profilática 
de ocitocina no terceiro estágio do parto.  
 

Alguns autores afirmam que a dor do trabalho de parto é uma resposta 

psíquica. Sendo a dor que a mulher sente durante o trabalho de parto, única para 

cada mulher e que pode ser influenciada por vários fatores, dentre eles: cultura, 

ansiedade, medo, preparação para o parto e suporte oferecido durante esse 

processo. (SILVA, et. al.2015). 

O parto no ambiente hospitalar pode ser uma solução segura e humanizada 

para o nascimento desde que disponha de um ambiente agradável e do apoio dos 

profissionais. Favoreça a liberdade de movimentação e o contato com o 

acompanhante de escolha da mulher e que possam ser realizados em unidades de 

pré-parto, parto e puerpério (PPP) por permitir assistência integral à mulher desde a 

admissão, sem a necessidade de mudança de ambiente no momento do parto, 

(COSTA, 2017). 

Cabe ao enfermeiro avaliar, diagnosticar, planear e executar as intervenções 

necessárias, ajuizando os resultados. Para tal, deve envolver a pessoa neste 

processo, informar sobre dor e medidas de controle, instruir sobre medidas 
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farmacológicas e não farmacológicas, de modo a que possa conhecer as 

possibilidades e participar na escolha das estratégias. 

 3.1 O ACOLHIMENTO:  

O conhecimento sobre as percepções das mulheres desse estudo proporciona 

uma nova compreensão sobre o fenômeno do atendimento hospitalar durante a 

parturição, identificado como acolhimento. O acolhimento que não inclui a 

dimensão interpessoal exacerba os aspectos emocionais peculiares nesse 

momento da parturição.  

A assistência pré-natal constitui-se como espaço fundamental para fomentar 

mudanças no núcleo do cuidado, com vistas a acolher a gestante, garantindo seu 

direito a uma atenção de qualidade, como componente da cidadania (BRASIL, 

2000).  

BOSI e GASTALDO, (2011). Entendem que; 

Percebe-se, com efeito, que muitos são os desafios quando se assume a 
responsabilidade de acolher a gestante, ficando evidente que tão importante 
quanto os resultados alcançados é todo o processo do cuidado que envolve 
o pré-natal, cujos resultados são o desfecho objetivo, muitos deles, 
mensuráveis. Não obstante, é preciso reconhecer que todo resultado 
subentende processos, ou seja, práticas cotidianas que se estabelecem no 
micro espaço, cenário da atenção.  
 

A noção de acolhimento assume lugar de destaque na reorientação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), visto que busca superar a hegemonia do modelo 

biomédico centrado na doença, no tecnicismo e na verticalidade das ações entre 

profissionais de saúde e usuários (BOSI; MERCADO, 2006). 

Para essas mulheres, o nascimento de um filho é percebido como um evento 

a ser compartilhado com a família e vivido de modo não solitário. Por isso, elas vêm 

ao hospital acompanhado por pessoas que lhes são significativas e familiares. 

(ARMELLINI, 2003). 

A família sem dúvida oferece a gestante um suporte emocional de grande 

valia o enfermeiro deve valorizar essa presença a qual trará no enfermeiro a figura 

do acolhedor, mostrando interesse no bem estar da parturiente diminuindo a 

ansiedade para o momento do parto. 

As mulheres desejam ser atendida pelos profissionais com prontidão, empatia 

e diálogo. Elas estão emocionalmente sensíveis durante o trabalho de parto, por 
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isso esperam profissionais aliados, capazes de lhes propiciar tranquilidade, 

segurança, redução da dor e do medo do parto. (ARMELLINI, 2003). 

De acordo com Armellini (2003). 

O acolhimento com aceitação é demonstrado pela atitude de empatia, 
cordialidade e paciência dos profissionais. As mulheres percebem que são 
tratadas com atenção quando os profissionais demonstram interesse 
autêntico e se mostram disponíveis para atendê-las, preocupados com o 
seu bem-estar e do bebê. O estabelecimento de diálogo permeado de 
brincadeiras, que distraiam as mulheres e que promova o relaxamento de 
sua tensão, é valorizado como expressão de atenção. 
 

O acolhimento passa pela subjetividade, pela escuta das necessidades do 

sujeito, passa pelo processo de reconhecimento de responsabilizações entre 

serviços e usuários, abre o começo da construção do vínculo, (BUENO, 2000). 

As mulheres esperam acolhimento que as auxiliem na superação das 

dificuldades emer- gentes da experiência de parturição. O ápice dessa experiência é 

vivido no momento do nascimento de seu filho, de um bebê saudável e sem más 

formações, evidenciando o cumprimento de sua tarefa com êxito. (BUENO, 2000). 

Às vezes, as normas e rotinas hospitalares não atendem essas expectativas 

limitando o número de acompanhantes ou determinando o acompanhante, o que 

caracteriza a ausência de acolhimento institucional. (ARMELLINI, 2003). 

Mafetoni e Shimo, (2014), Firmam que o enfermeiro deve atuar para o alivio da 

dor no trabalho de parto ofertando inicialmente um ambiente calmo e tranquilo que 

favoreça a liberdade da mulher e viabilize o uso de métodos não farmacológicos de 

alívio da dor. Essas estratégias produzem confiança e conforto no trabalho de parto 

e têm ajudado as mulheres a passarem pela parturição de forma menos traumática, 

frente às intervenções invasivas que provocam incômodos ou aumento da dor. 

As técnicas de alivio da dor pelo processo não farmacológico são aplicadas de 

acordo com a necessidade da gestante, o enfermeiro avalia e oferta a técnica mais 

adequada para aquele momento, permitindo que a gestante participe da escolha do 

método a qual deseja praticar sob as orientações do enfermeiro o desfecho do 

alivio da dor traz a confiança, estimulo e segurança para a hora do parto. 
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4- BENEFÍCIOS DO MÉTODO NÃO FARMACOLÓGICO DE ALIVIO DA 

DOR. 

São comuns os sentimentos de medo, estresse, tensão, fome, frio e solidão a 

gestante fica mais sensível pelo que está acontecendo, em um ambiente que não é 

o seu sente-se desamparada e afastada de sua afetividade familiar, essas 

sensações dificultam a hora do parto e, portanto os métodos de relaxamento sem 

uso de fármacos promovem o relaxamento a confiança, o enfermeiro orienta a 

gestante e viabiliza o contato direto com familiares produzem confiança e a 

aceitação das contrações para um bom parto. 

Nesta condição, devem-se considerar adaptações e métodos de alívio, na 

tentativa de apoiar e encorajar as parturientes, companheiros e familiares, não 

associando a dor do parto ao medo, ao perigo e sofrimento. (MORAES, 2010). 

Os métodos não farmacológicos diminuem a dor provocada pelas contrações 

uterinas, aumentam a satisfação materna e melhoram os resultados obstétricos de 

modo que as mulheres apresentam-se mais colaborativas, pois apreciam a 

sensação de controle que ganham ao manejarem ativamente a dor. (DE OLIVEIRA e 

CRUZ, 2015). 

Dentre eles pode-se citar: o banho de chuveiro ou de imersão, massagens na 

região lombar, respiração padronizada, condicionamento verbal e relaxamento 

muscular. Esses métodos podem ser aplicados de forma combinada ou isolada 

(ORANGE, 2003). 

Sobre os benefícios dos métodos não farmacológicos utilizados são citados: 

auxílio na descida da apresentação fetal, auxílio no relaxamento, alívio da dor, 

promoção de conforto e baixa do nível de estresse e ansiedade. Sendo que na 

totalidade 100% referem o alívio da dor e aumento da sensação de conforto. (SILVA, 

et. al., 2015).  

A promoção de um bom relaxamento vai desde a adoção de posturas 

confortáveis a ambientes tranquilos, os quais possuam música ambiente, iluminação 

adequada e principalmente pensamentos direcionados, utilizando a imaginação para 

desmistificar o trauma da dor no trabalho de parto. (SILVA, et. al., 2015).  

O relaxamento os exercícios o acompanhamento familiar a presença do 

enfermeiro somado a outras técnicas de alivio da dor sem o uso de fármacos 

possibilita a gestante a autoconfiança na parturição umas que preparada para o 
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processo ela se beneficia das técnicas de respiração e orientações que a possibilita 

ter maior controle sobre as contrações e na concepção. 

 4.1 - BOLA SUÍÇA.   

De acordo com Silva, et. al., (2015), houve redução significativa da dor, bem 

como a ansiedade e o estresse na parturiente, contribuindo para o bem-estar no 

período parturitivo. Como mostra a figura 1. Porém o uso da bola suíça de forma 

combinada com o banho traz maiores benefícios, demostrado na Figura 2.  

 Figura 1. Uso do método bola suíça  

 

Fonte: Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, 2018. 

Entre os principais benefícios trazidos por exercícios com a bola na gravidez e 

no trabalho de parto, estão à correção da postura, o relaxamento e alongamento e 

fortalecimento da musculatura. (MOTA, et. al. 2011). 

A realização de exercícios com a bola na posição vertical (sentada)  

como mostra a figura 1, trabalha a musculatura do assoalho pélvico, em 

especial, os músculos levantadores do ânus e pubo coccígeos e a fáscia da pelve. 

(MOTA, et. al. 2011). 

A bola obstétrica é considerada um instrumento lúdico que distrai a parturiente, 

tornando o trabalho de parto mais tranquilo e que serve de suporte para outras 

técnicas, como por exemplo, a massagem e o banho de chuveiro, (DAVIM, et. al., 

2008). Também proporciona a realização de alongamentos e exercícios ativos de 

circundução, anteversão e retroversão pélvica.   
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 4.1.1 - MASSAGEM LOMBO-SACRA 

À massagem lombo-sacra, o banho morno também foi citado por seis dos 

autores aqui estudados, foi constatado que o banho morno influencia diretamente no 

relaxamento da parturiente, facilitando efetivamente o processo de parturição e 

consequentemente diminuindo a dor. (FRIGO, et. al. 2017). Como mostra a figura 2. 

        Figura 2 massagens lombo-sacra 

 

 Fonte: Maternidade gota de leite - 2015 

Esse método reduz as reações comportamentais, o estresse e a ansiedade 

frente à dor, pois para muitas pessoas não há nada mais confortável e relaxante que 

o contato pele a pele. (FRIGO, et. al. 2017). 

De acordo com a Associação Feminina de Marilia, (2015) 

A massagem é uma técnica utilizada como terapia complementar nas 
gestantes, executada com as mãos ou auxilio de massageadores por todo 
corpo desde que a paciente sinta-se confortável para recebê-la. O uso do 
toque físico transmite mensagem de interesse, segurança, vontade de estar 
perto e ajudar, além de que se observou diminuição da ansiedade e das 
reações de dor durante a evolução do trabalho de parto, servindo também 
como um suporte psicológico. 
 

A massagem lombo sacra alivia as tensões e promove o relaxamento 

muscular, além do contato físico que aumenta a sensação de interesse e 

humanização na assistencia. 

 4.1.2 O BANHO 

Realizado a uma temperatura média de 37ºC, está positivamente associado 

com o alívio da dor e ansiedade durante o trabalho de parto com redução dos níveis 

dos hormônios neuroendócrinos relacionados ao estresse, melhora no padrão das 



 22 

contrações e consequente correção da distócia uterina. (BENFIELD, et. al., 2010, p 

28). 

A hidroterapia no banho de aspersão pode ser realizada em associação com a 

bola suíça, na qual a parturiente pode permanecer sentada durante o período em 

que se encontra sob a água. Nos estudos analisados, a recomendação para a 

inicialização da hidroterapia é que a parturiente esteja em trabalho de parto ativo (> 

5 cm de dilatação) e a temperatura da água esteja entre 37 a 38°C l (SILVA, et. al. p. 

41612013, p. 4161).   

O banho é um método de relaxamento muscular e a queda d’água proporciona 

uma massagem que auxilia no bem estará da gestante como mostra a figura 3.                           

Figura 3: Banho relaxante 

 

 

         

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fonte: Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, 2018. 

Ainda de acordo com Benfield, et. al., (2010), o beneficio do banho ocorre uma 

vez que, a catecolamina que é um hormônio secretado pela glândula suprarrenal em 

situação de estresse, ansiedade, entre outros. Ativando sistema nervoso simpático, 

o banho morno produz o relaxamento que é antagônico ao estresse e  os níveis de 

catecolamina são diminuídos em resposta da aplicação hidroterápica que evita a alta 

produção de catecolamina. 

Portanto é seguro afirmar que os métodos não farmacológicos de alívio da dor 

são eficazes e auxilia a gestante a passar pelos medos que orbitam o trabalho de 

parto, a presença do enfermeiro traz a segurança do procedimento e faz um efeito 

psicológico positivo na parturiente que se sente acolhida pela assistência 

humanizada no partejar. 
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os métodos não farmacológicos de alivio da dor foram desenvolvidos ao longo 

dos tempos e trouxe a parturiente uma maior segurança em um momento em que 

ocorre uma gama de pensamentos, a assistencia de enfermagem no alivio da dor 

também minimiza a tensão, proporciona relaxamento o que favorece o 

funcionamento fisiológico do parto. 

Esses métodos são desenvolvidos a partir de evidencias cientificas pelos 

enfermeiros que ofertam os métodos de acordo com o observado na parturiente para 

obter resultados efetivos do alivio da dor, O enfermeiro é o elo que liga a gestante 

em trabalho de parto ao parto com a aplicabilidade das técnicas adequadas para 

que o processo parir seja fisiologicamente natural e humanizado. 

Os benefícios alcançados pela gestante no partejar são efetivamente concretos 

uma vez que mostra o caminho para a mãe percorrer sem receios, seus medos que 

outrora traziam tenção são diminuídos a medida em que os métodos são aplicados, 

tornando o momento do trabalho de parto um exercício de controle da autoestima e 

segurança no momento do parto. 
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