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RESUMO 

 
O parto é conceituado historicamente como momento de dor, onde causa medo nas gestantes 
principalmente nas primigestas, ou seja, o parto para a mulher está totalmente ligado ao sofrimento.  
Este artigo tem como objetivo reconhecer os benefícios do uso dos métodos não farmacológicos 
banho e bola suíça para alívio da dor no trabalho de parto para que haja melhoria e aceitação das 
mulheres quanto ao parto. Estudo de revisão de literatura onde foram encontrados artigos que 
condiziam ao tema nas bases de dados SCIELO, LILACS E PUMED, foram encontrados resultados 
que demonstraram a eficácia dos métodos não farmacológicos banho e bola suíça para o alívio da 
dor no trabalho de parto, onde ouve maior eficácia quando ambos os métodos foram utilizados em 
conjunto. Conclui-se que os métodos não farmacológicos além de promover alivio da dor, também 
diminui o tempo do parto, aumenta as contrações uterinas, auxilia na dilatação cervical e também na 
descida fetal. Através desses resultados, compreende-se que os enfermeiros devem incentivar as 
parturientes para o uso dos métodos não farmacológicos, para assim promover conforto e bem-estar 
as mesmas.  
 

Palavras-Chave: Dor no parto, Assistência humanizada ao parto, Melhoria do parto.  
 
 

ABSTRACT 

 
Childbirth is historically conceptualized as a time of pain, where it causes fear in pregnant women, 

especially in the first pregnant women, that is, childbirth is totally linked to suffering. This article aims 

to recognize the benefits of using the non-pharmacological methods bath and Swiss ball for pain relief 

in labor so that there is improvement and acceptance of women regarding childbirth. Literature review 

study where articles matching the theme were found in the SCIELO, LILACS AND PUMED databases, 

results were found that demonstrated the effectiveness of non-pharmacological methods bath and 

Swiss ball for pain relief in labor, where you hear greater effectiveness when both methods were used 

together. It is concluded that non-pharmacological methods, in addition to promoting pain relief, also 

shorten the time of delivery, increase uterine contractions, assist in cervical dilation and also in fetal 

descent. Through these results, it is understood that nurses should encourage parturient women to 

use non-pharmacological methods, in order to promote their comfort and well-being. 

 
Keywords: Pain in childbirth, Humanized assistance in childbirth, Improvement in childbirth.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o parto é considerado um evento natural, no qual antes do 

século XX ele era realizado nas residências por parteiras ou comadres, eram 

consideradas pessoas de confiança da família ou conhecida pelos trabalhos de 

partejar na comunidade. O parto passou a ser realizado em ambiente hospitalar a 

partir do século XX, onde passou a ser realizado por médicos. Em 1988 a enfermeira 

foi colocada na assistência do parto hospitalar, onde o objetivo era reduzir os índices 

de morte perinatal (SOUZA; AGUIAR; SILVA, 2015). 

O parto é conceituado como momento de dor, esse quesito é passado de 

geração em geração onde causa um certo medo nas gestantes, principalmente nas 

primigestas, contudo, o parto para a mulher está totalmente ligado ao sofrimento 

(OLIVIERA; RODRIGUES; GUEDES, 2011).  

Nos últimos anos os profissionais de saúde vêm considerando a dor como o 

5° sinal vital, estudos sobre a dor revelam que além de ser ocasionada por 

alterações anatômicas reais ou potenciais, ela também está interligada com 

experiências emocionais, sensoriais e culturais. Assim ela torna a sensibilidade da 

dor pessoal, ou seja, o único capaz de identificar e avaliar a dor é aquele que sente 

(MARTIN; BECKER, 2009). 

Para auxiliar as parturientes nesse processo que é de suma importância na 

sua vida, foram criadas estratégias para que pudesse obter a humanização do parto 

e nascimento, onde na década de 1990 iniciou a implantação da Política de 

Humanização do Parto e Nascimento. Uma das estratégias adotada foi a 

implementação de enfermeiros obstetras na realização de partos de baixo risco, 

assim como era feito em países da Europa, onde esses partos eram realizados por 

profissionais que não eram médicos (SOUZA; AGUIAR; SILVA, 2015). 

Nesse contexto de alivio da dor no trabalho de parto, o uso de métodos não 

farmacológicos é uma forma de substituir os analgésicos e anestésicos durante o 

trabalho de parto, o uso desses métodos possui a finalidade de fazer com que o 

parto seja o mais natural possível, ou seja, que não haja administração de fármacos 

ou cesarianas desnecessárias (SILVA; STRAPASSON; FISCHER, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde incentiva ao uso de métodos não 

farmacológicos, sendo eles o banho de aspersão ou imersão, bola suíça, 

deambulação, cavalinho, técnica de relaxamento muscular, técnica de respiração, 
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entre outros. Esses métodos podem ser utilizados como estratégia para alivio da dor 

no trabalho de parto, podendo assim a parturiente ter uma tolerância maior a dor 

(MEFETONI; SHIMO, 2014). 

Neste contexto, entende-se o trabalho de parto como um evento natural de 

direito humanizado a mulher, portanto é necessário que os profissionais que atuam 

nessa área utilizem esses métodos não farmacológicos com frequência, este artigo 

tem como objetivo reconhecer os benefícios do uso dos métodos não farmacológicos 

banho e bola suíça para o alívio da dor no trabalho de parto.   

Trata-se de uma revisão de literatura, a qual contém um método de pesquisa 

que busca sintetizar e reunir resultados de pesquisas sobre determinado tema, de 

maneira sistemática e ordenada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Para a realização desse estudo foram utilizadas as seguintes etapas: 

identificação do tema e o objetivo da revisão de literatura, definição de critérios de 

inclusão e exclusão, definição das informações a serem extraídas dos 

artigos/estudos selecionados, análise, interpretação e discussão dos resultados e 

apresentação de revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Esta pesquisa foi 

norteada com a seguinte questão: “Quais os benefícios da utilização de métodos não 

farmacológicos banho e bola suíça para o alívio da dor no trabalho de parto? ”. 

Foram utilizados como base de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), 

PUMED (National Library of Medicine), onde foram utilizados os seguintes 

descritores: Dor do parto, Trabalho de parto, Assistência ao parto, Terapias 

complementares no parto, Hidroterapia. Foram definidos como critérios de inclusão 

somente artigos publicados em português, com o ano de publicação entre 2008 a 

2020 que continham informações referente ao tema: Benéficos dos métodos não 

farmacológicos: banho e bola suíça para alivio da dor no trabalho de parto.   

As informações a serem extraídas dos artigos selecionados foram definidas 

através de uma organização das informações de forma sucinta para uma análise 

crítica, separando-os por categoria de cada tema com propósito de facilitar a 

interpretação dos mesmos. Foi realizado um levantamento de dados nos artigos 

apresentados, com propósito de demonstrar os dados relevantes desses estudos. 

Após a extração das informações relevantes, foi desenvolvida a análise e 

interpretação do material de acordo com o tema, após ser realizado essa análise 
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foram interpretados os resultados do estudo de acordo com o tema escolhido, e em 

seguida deu se início ao texto descrito nos resultados deste artigo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Na busca de resultados nessa revisão de literatura foram averiguados artigos 

que continham informações coerentes ao tema, com intenção de responder a 

hipótese “Quais benefícios os métodos não farmacológicos banho e bola suíça 

podem causar no alivio da dor no trabalho de parto?”, que está apresentada na 

Figura 1, separadamente por cada categoria temática: Como aliviar a dor no trabalho 

de parto, e como realizar a melhoria do trabalho de parto esses mesmos artigos, 

divididos em porcentagem da forma que foram utilizados, assim como demonstradas 

na Figura 1, foram utilizados para essa revisão de literatura artigos que  foram 

publicados em 2011 a 2016, sendo todos de origem brasileira.  

Figura 1- Categorias temáticas e a porcentagem utilizada de artigos em cada categoria. 

 

2.1 Alívio da dor no trabalho de parto: 

Na ordem dos estudos foram encontradas várias pesquisas englobando alívio 

da dor com métodos não farmacológicos, onde o banho quente tanto de imersão ou 

de aspersão, apresentou-se em ótimos resultados nas pesquisas, e também um 

meio mais fácil para equipe e parturiente ter acesso, e também uma forma 
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econômica de métodos para a instituição onde a parturiente se encontra 

(SCHVARTZ et al., 2016). 

Em uma revisão sistemática, 22 estudos foram pesquisados com relevância 

aos métodos não farmacológicos, onde 3 desses estudos abrangem sobre o banho 

de imersão, onde na primeira etapa do trabalho de parto a imersão em agua quente 

diminui significativamente a taxa de analgesia espinal/epidural. Também foi 

apresentado um estudo com 120 parturientes, um ensaio individual, onde 100% 

dessas apresentaram redução da dor no trabalho de parto com o banho de imersão, 

e se mostraram satisfeitas com o método e revelaram que desejam reutiliza-lo em 

um próximo parto (OSÓRIO; JÚNIOR; NICOLAU, 2014).  

O banho quente durante o trabalho de parto tem sido uma escolha cada vez 

maior das parturientes, segundo evidências (HENRIQUE et al., 2016). 

Já em um ensaio clínico controlado, do tipo intervenção terapêutica, foi 

realizado com 34 parturientes, que haviam sido admitidas no pré-parto, onde foram 

escolhidas parturientes alfabetizadas, primigestas, com feto único e em posição 

cefálica, baixo risco da gravidez, e com dilatação entre 4 e 5 cm, todas as 

parturientes foram avaliadas pela escala analógica visual (EAV), e posteriormente 

receberam o banho de chuveiro com temperatura de 37 a 39° C por 30 minutos, e 

após o banho eram avaliadas novamente pela EAV para a avalição da dor, onde 

obtiveram o resultado diferente de antes da intervenção, onde anteriormente 

apresentavam média de 80 +- 20 mm, e após o banho a média foi de 55 +- 22 mm, 

onde se resultou uma redução significativa de 25 mm na escala. Assim foi 

comprovado que o banho de chuveiro quente, reduz a dor das parturientes no 

trabalho de parto, podendo assim considera-lo um método não farmacológico de 

extrema importância e eficácia na redução da dor no trabalho de parto, além de ser 

de fácil acesso e bem aceito pelas parturientes (SANTANA et al., 2013). 

Em um estudo clínico, sendo esse randomizado e controlado, foi desenvolvido 

com 40 parturientes, onde essas foram divididas em dois grupos, Grupo de controle 

(GC), e Grupo de Bola (GB). Essas parturientes tinham os seguintes critérios: 

alfabetizadas, primigestas, feto único, baixo risco gestacional, com mais de 37 

semanas, e com dilatação de 4 a 5 cm, e com início de trabalho de parto 

espontâneo. Todas determinadas parturientes foram examinadas pela escala 

categórica numérica (ECN), quanto a intensidade da dor, e logo após, submetidas 

com uma fisioterapeuta, á terapêutica de acordo com o determinado grupo (GC/GB). 
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O grupo GB, realizou exercícios de mobilidade pélvica na bola, anteversão e 

retroversão pélvica, circundução, lateralização e propulsão. O grupo GC, realizou 

procedimentos de maternidade e liberdade da posição. Após o termino dos 

exercícios, onde ambos os grupos realizaram no período de tempo de 30 minutos, 

as parturientes foram reavaliadas, para avaliação da dor. Foi observado uma 

significativa redução de dor no grupo bola após a intervenção. Este estudo mostrou 

que a bola suíça é de suma importância no alívio da dor no trabalho de parto, onde 

100% das parturientes do GB tiveram partos normais, e do GC apenas 80% tiveram 

partos normais, esse método também é um instrumento significativo para adoção de 

posições verticais (GALLO et al., 2014). 

Em diversas ocasiões muitas enfermeiras atribuem a indicação de métodos 

não farmacológicos para as parturientes, como por exemplo a bola suíça, em um 

estudo qualitativo do estilo estudo de caso com seis dessas enfermeiras, no qual foi 

realizado com dezesseis mulheres que já utilizaram a bola suíça, chegaram a uma 

conclusão que o método da utilização de bola suíça tem como objetivo principal de 

promover alivio da dor no trabalho de parto. A maioria das mulheres do referido 

estudo retrataram que o uso desse método não farmacológico, é de caráter 

satisfatório, promovendo alívio da dor durante o uso da bola. Todas mulheres, no 

período de tempo do trabalho de parto estavam acompanhadas, onde o uso da bola 

suíça necessitou total participação do acompanhante, além de que se notou que as 

parturientes se sentiram mais confortáveis com a presença da pessoa de sua 

escolha (OLIVEIRA; BONILHA; TELLES, 2012). 

Foi observado no estudo de caso que a fase ativa do trabalho do parto é a 

melhor fase para utilização da bola suíça, tendo em vista que as contrações se 

intensificam nessa fase. Das dezesseis, dez dessas mulheres eram primíparas, e foi 

notado que essas dez foram mais receptivas com o método, por terem uma 

expectativa muito grande de dor e também gerado ansiedade e medo de algo que é 

desconhecido para elas. As enfermeiras que indicaram a bola suíça, informaram nas 

entrevistas que indicam o método, pois observam as expressões de mudanças das 

parturientes, tanto facial, quanto corporal, e que também provoca relaxamento e 

alivio da dor nas mulheres, segundo os relatos das mesmas (OLIVEIRA; BONILHA; 

TELLES, 2012).  

Em um estudo descritivo realizado na cidade de São Paulo, em 35 instituições 

públicas com objetivo de uma abordagem quantitativa sobre a pratica de utilização 
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das enfermeiras com a bola suíça durante o trabalho de parto, onde 11,4% dessas 

enfermeiras afirmaram não utilizarem esse método por não ter conhecimento, e o 

restante (89,6%) relataram ter o conhecimento sobre o uso da bola suíça, portanto 

29% das mesmas, negam ter experiência do uso da bola suíça no trabalho atual, 

mas já haviam utilizado em outra instituição. Destas enfermeiras entrevistadas, 

34,8% afirma que o método auxilia na descida do feto, 24,2% afirmam que promove 

o relaxamento, e 15,1% afirmam que o método alivia a dor, e 100% das enfermeiras 

entrevistas relatam que as parturientes possuem uma boa aceitação com o método 

da bola suíça (SILVA et al., 2011).  

Segundo estudos, o uso da bola suíça trás os seguintes benefícios para o 

trabalho de parto, que o seu uso causa aumento da circulação sanguínea uterina, 

tornando assim mais efetivas as contrações e auxiliando na dilatação cervical, e 

também a postura vertical permite que a força da gravidade junto ao alinhamento do 

eixo fetal com a bacia da parturiente, possibilite o progresso e a descida do feto no 

canal de parto (BARBIERI et al., 2013). 

Tratando-se de ambos os métodos não farmacológicos banho e bola, um 

estudo clínico experimental ou de intervenção randomizado, realizado na cidade de 

São Paulo em uma instituição do SUS, recrutou 15 parturientes de baixo risco que 

aceitaram a utilização dos métodos não farmacológicos, as parturientes foram 

avaliadas por uma escala de dor, antes das intervenções e após. Na análise da 

escala de dor após as intervenções foi observado que quando os métodos banho e 

bola foram utilizados separadamente, não houve uma diminuição de dor significativa, 

visto que utilizadas de forma conjugada e combinada obteve um resultado muito 

relevante na diminuição da dor (BARBIERI et al., 2013).  

Realizando um ensaio clínico randomizado e controlado, onde foram 

escolhidas 128 parturientes e divididas em três grupos: Banho Quente (GA) com 44, 

Bola Suíça (GB) com 45 e Banho Quente e Bola Suíça associadas (GC) com 39 

parturientes, após a utilização dos métodos não farmacológicos foi constatado que o 

grupo Banho Quente e Bola Suíça associados (GC) foi o que utilizaram menor taxa 

de analgesia (15,4%), o que resultou na diminuição da dor no trabalho de parto, e 

também foi observado que 87,2% do grupo GC tiveram parto normal, significando 

uma taxa maior que os outros dois grupos, que obtiveram uma taxa maior no parto 

cesárea que o grupo Banho Quente e Bola Suíça associados (HENRIQUE et al., 

2016). 
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2.2. Melhoria do trabalho de parto: 

Na utilização de banho para a melhoria do trabalho de parto, observou-se que 

em uma pequena parte das parturientes, ouve uma redução na pressão sanguínea, 

por outro lado, o banho não causou uma redução significativa de tempo do trabalho 

de parto, no entanto, as parturientes se mostraram bastante satisfeita com o uso 

desse método (OSÓRIO; JÚNIOR; NICOLAU, 2014). 

Com base no estudo de um ensaio clínico randomizado e controlado, foi 

demonstrado que a bola suíça possui bastante eficácia, principalmente no alivio da 

dor, na dilatação, e também na descida fetal. Os exercícios e movimentos faz com 

que as parturientes se posicionem de forma que acomode o feto, fazendo com que 

reduza a compressão de nervos e vasos diminuindo assim o estresse e 

principalmente a dor (GALLO et al., 2014). 

No referido estudo notou-se que a utilização combinada de banho de 

aspersão e bola suíça, resultou em uma diminuição significativa do score de dor, 

maior relaxamento das parturientes e também causou uma diminuição de ansiedade, 

essas estratégias apresentaram-se bastante seguras para as parturientes, onde as 

mesmas referiram que se sentiram bastante confortável e afirmaram que o uso 

dessas técnicas deve ser estimulado pelas (os) enfermeiras (os) (BARBIERI et al., 

2013). 

Na realização do ensaio clínico randomizado e controlado, 30,47% das 

parturientes utilizaram os métodos banho quente e bola suíça de forma combinada, 

onde essas referidas obtiveram maior efetividade no aumento da dilatação cervical, 

maior progressão da descida fetal no canal de parto, aumento da frequência das 

contrações uterinas, acarretando um tempo menor de trabalho de parto e diminuindo 

o número de intervenções para tais parturientes (HENRIQUE et al., 2016). 

Em geral constatou-se que que o banho quente tanto de aspersão quanto de 

imersão, causa um efeito relaxante nas parturientes ocasionado o alívio da dor, 

diminuição de ansiedade e estresse, e também uma melhoria do padrão das 

contrações uterinas. A bola suíça também se mostrou bastante útil, principalmente 

com a contrações uterinas, e na dilatação cervical, ela também causa estímulo na 

circulação sanguínea da parturiente (SCHVARTZ et al., 2016). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através desse estudo houve uma grande construção de conhecimento, onde 

foram analisados artigos que abrangessem o tema benéficos dos métodos não 

farmacológicos: banho e bola suíça para alívio da dor no trabalho de parto. Notou-se 

a grande efetividade de ambas as intervenções, se elas assim forem iniciadas na 

fase ativa do trabalho de parto.  

Concluiu-se que os métodos banho e bola suíça, além de causarem um alívio 

significativo da dor no trabalho de parto, também causam uma grande melhoria no 

mesmo, onde acarreta ao relaxamento da parturiente, diminui o tempo do trabalho 

de parto, aumenta as contrações uterinas, auxilia na dilatação cervical e também na 

descida fetal, dentre outras melhorias.  

Foi observado que ambos os métodos são de grande eficácia, mas quando 

utilizados de forma combinada, ou seja, de forma associada, notou-se que as 

parturientes obtiveram uma redução de dor maior do que quando utilizaram os 

métodos separadamente.  

Durante a pesquisa notou-se que o enfermeiro tem grande importância neste 

contexto, já que o mesmo deve incentivar as parturientes na utilização de métodos 

não farmacológicos no trabalho de parto, e promover conforto e bem-estar a 

parturiente, em busca de que as mesmas tenham um processo saudável e estável 

no trabalho de parto e recomendem o parto natural com utilização de tais métodos 

para parturientes futuras. 
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