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Introdução: O parto é considerado um acontecimento fisiológico, no entanto a dor que o 

acompanha caracteriza-se como uma experiência subjetiva e complexa que varia em cada 

organismo feminino (1). O controle da dor durante o trabalho de parto (TP) é um dos 

principais objetivos do cuidado humanizado a mulher em processo de parturição, visando à 

diminuição de intervenções desnecessárias que possam causar malefícios para o feto ou a 

parturiente (2). A dor é uma experiência emocional, sensitiva e desagradável associada à lesão 

tecidual. Ao contrário de outras sensações dolorosas, a dor do TP não está associada à 

patologia, mas sim, com a experiência de gerar vida (3). No TP, a dilatação do colo uterino é 

um componente importante da dor, adicionado a outros fatores, como: contração e distensão 

das fibras uterinas; tração de anexos e peritônio; distensão do canal vaginal; pressão nas 

estruturas pélvicas, na uretra, na bexiga e sobre as raízes do plexo lombo-sacro (2). Por serem 

mais seguros e menos invasivos, os cuidados de manejo da dor não farmacológicos devem ser 

a primeira opção durante o TP. Sendo assim, a equipe de enfermagem é a principal 

responsável pela adesão e realização desses cuidados, proporcionando a parturiente o alivio da 

dor, um parto mais humanizado e sem intervenções desnecessárias, proporcionando a mulher 

uma visão mais positiva sobre esse processo (3). A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

destacou em 1996 as técnicas de banhos, massagens, técnicas de relaxamento, hidroterapia e 

deambulação como técnicas de auxílio a parturiente durante o TP. Com o passar dos anos, 

muitas outras técnicas foram adotadas como: exercícios respiratórios, relaxamento muscular, 

o uso de bola suíça e deambulação, podendo estas ser utilizadas de forma isolada ou 

combinadas (4). O Ministério da Saúde (MS) publicou em 2000, por meio da Portaria/GM nº 

569, o Programa de Humanização Pré-Natal e Nascimento (PHPN), que tem a finalidade de 

assegurar a melhoria do acesso, cobertura e qualidade no acompanhamento do pré-natal, 

assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, incentivando um 

atendimento obstétrico integral e garantindo os direitos de escolha da mulher. Um dos 

aspectos fundamentais adotados pelo PHPN é a utilização de práticas úteis para o 

acompanhamento do parto e do nascimento, evitando intervenções desnecessárias. Apesar de 

o acesso das parturientes aos recursos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de 

parto ser recomendado, a utilização destes na assistência obstétrica ainda não é rotina na 

grande maioria dos serviços, possivelmente pelo desconhecimento destes recursos e de seus 

possíveis benefícios tanto pelos profissionais de saúde como pela população (5). Objetivos: 

Relatar a vivência de acadêmicos de enfermagem do último ano do curso durante o estágio 

supervisionado no componente de obstetrícia em um hospital referência em partos do Estado 

do Pará sobre a utilização dos recursos não farmacológicos de alivio da dor durante o TP. 

Descrição da Experiência: A vivência se deu em um hospital referência materno infantil de 

Belém do Pará, mais especificamente nas salas de Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP). Os 

participantes da experiência foram três alunos do curso de graduação em enfermagem da 
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Universidade do Estado do Pará, acompanhado pela enfermeira docente responsável por 

acompanhar o grupo durante o estágio supervisionado obrigatório da componente curricular 

Enfermagem Obstétrica, a qual transcorreu no período de 06 de agosto à 04 de setembro do 

ano vigente. A equipe começou o estágio conhecendo a rotina do hospital, passando pela 

classificação de risco e sala vermelha do setor obstétrico. Após duas semanas, todos os 

integrantes foram levados para as salas de PPP, nas quais puderam assistir as gestantes em 

trabalho de parto e auxiliar o manejo da dor pelos métodos não farmacológicos, com as 

técnicas de relaxamento, massagens, banhos, deambulação, dentre outras. Resultados: 

Durante a fase ativa do trabalho de parto, devido, principalmente, as contrações uterinas, as 

gestante tendem a pedir por métodos que aliviem a dor e acelerem o nascimento e, 

geralmente, tais métodos são farmacológicos. No entanto, após as conversas da equipe com as 

parturientes e realização das atividades não-farmacológicas propostas para o alívio da dor, 

aquelas perceberam que poderiam suportar e passar pelo processo do nascimento sem que 

houvesse a necessidade de administrações medicamentosas para tal. No decorrer do tempo foi 

sendo estabelecido em vínculo entre a equipe de acadêmicos e a parturiente, o qual facilitou o 

diálogo e deixou esta mais segura e receptiva às propostas sugeridas pelo grupo, visando o 

bem-estar e segurança da mulher e futuro recém-nascido. Conclusão: É de grande valia 

destacar a importância da informação durante qualquer tipo de procedimento a ser realizado e 

deixar que a pessoa decida o que é melhor para si. No caso das gestantes, percebe-se a 

importância em transmitir a elas o conhecimento sobre os métodos não-farmacológicos para 

alívio da dor e deixá-las livres para optar por tais medidas no seu plano de parto. Dessa 

maneira, algumas cirurgias cesáreas desnecessárias poderiam ser evitadas e a criança poderia 

vir ao mundo de formas menos dolorosas e traumáticas para aquelas que as pariram. 

 

Descritores: Dor do parto, Parto humanizado, Terapias complementares. 
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