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RESUMO 

Objetivo: Identificar os métodos não farmacológicos no trabalho do parto e suas 

repercussões na saúde materno-fetal. Método:Revisão bibliográfica na base de 

dados BVS, LILACS, BDENF, SCIELO. Resultado: Analisados 25 artigos e 

selecionados 10 (dez) artigos. Conclusão: Compreendeu-se a importância dos 

enfermeiros obstetras no uso métodos não farmacológicos no trabalho de parto. 

Palavras chaves: Parturientes. Alívio de dor no trabalho do parto. Enfermagem 

obstétrica. 

 

ABSTRACT 

Objective: To identify non-pharmacological methods in labor and its repercussions 

on maternal-fetal health. Method: Bibliographic review in the database VHL, LILACS, 

BDENF, SCIELO. Result: 25 articles were analyzed and 10 articles were selected. 

Conclusion: It was understood the importance of obstetrician nurses in using non-

pharmacological methods in labor. 
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INTRODUÇÃO 

Os Métodos Não Farmacológicos (MNFs) utilizados com a finalidade em 

aliviar a dor no momento do parto consistem em cuidados específicos para com as 

puérperas, envolvendo algumas práticas como; banho de chuveiro ou imersão, 

deambulação e mudança de posição, exercícios de relaxamentos, massagens, bola 

suíça, aromaterapia e crioterapia(GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010).  

O uso dos MNFs começaram a ser estudados desde a décadas de 1960 e 

passaram a ser introduzidos em algumas maternidades brasileiras desde a década 

de 1990 através do movimento de humanização do nascimento e com as 
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recomendações do Ministério da Saúde (MS) para assistência ao parto (GAYESKI; 

BRUGGEMANN, 2010).  

A assistência humanizada está voltada para a promoção do respeito aos 

direitos da mulher e da criança, visto que no momento do parto a mulher encontra-se 

fragilizada devido à angústia, ansiedade e insegurança, sendo que, esses 

sentimentos contribuem para potencializar a dor durante o trabalho de parto 

(COELHO; ROCHA; LIMA, 2017). 

Algumas mulheres consideram a dor como a pior sentida, e muitas vezes 

relatam que a dor foi superior ao imaginado. 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(GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010).  

OBJETIVO 

Identificar os métodos não farmacológicos no trabalho do parto e suas 

repercussões na saúde materno-fetal. 

MÉTODO 

Tratou-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem descritiva, sendo que 

a pesquisa bibliográfica é indispensável, pois, permite que o pesquisador aprofunde 

o assunto em destaque, mediante dados publicados de diversos autores que 

retratam o assunto elencado, conforme evidencia Gil (2008). A principal vantagem 

em utilizar-se desse método é que o pesquisador possui uma gama de assuntos 

trabalhados que podem ser utilizados para dar clareza ao trabalho.  

A abordagem descritiva trabalha sobre os dados ou fatos colhidos da própria 

realidade, Rampazzo (2005, p.54) afirma: “A pesquisa descritiva se desenvolve, 

principalmente, nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles dados e 

problemas que merecem ser estudados e cujo registro não consta de documentos 

ou publicações”.  Logo, a abordagem descritiva oportuniza a interpretação dos fatos 

do mundo físico sem a interferência do pesquisador, sendo que este método de 

pesquisa tem como finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos ou 

sistemas técnicos.  



Foram selecionadas publicações fazendo uso da Rede de Computadores 

como ferramenta de acesso e buscas nas redes de dados da SCEILO (Scientific 

Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências de Saúde) e BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), a partir da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

RESULTADOS 

A análise dos artigos em evidência possibilitou obter informações 

relacionadas ao estudo, sendo que, a análise dos artigos permitiu o detalhamento 

dos métodos não farmacológicos utilizados no trabalho do parto.  Considerando-se o 

objetivo principal deste trabalho que visa identificar os métodos não farmacológicos 

no trabalho do parto e suas repercussões na saúde materno-fetal. 

CONCLUSÃO 

Os métodos não farmacológicos no trabalho do tempo são de grande 

importância para as puérperas, pois mediante a pesquisa realizada pode ser 

comprovada o seu benefício, visto que contribuem com o relaxamento das 

gestantes, devido à redução da ansiedade, redução dos fármacos e seus efeitos 

colaterais. Entretanto, a mulher quando está em serviço de parto encontra-se em um 

momento de total estresse o que contribui significativamente para o aumento da dor 

no parto.  
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