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A dor é um fator subjetivo e sentido de forma única por cada indivíduo, mas é manifestado
coletivamente de acordo com sua cultura, e percepção. Constituí nossas experiências
sensoriais desde a infância. A dor do parto é uma dor específica das mulheres, mas que não
deixa de ser cultural e social. O objetivo deste trabalho foi descrever o papel do enfermeiro
no alívio da dor do parto. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica tendo como fonte livros,
revistas e bases de dados online como LILACS, DECS, no período de setembro/outubro de
2011. De acordo com a pesquisa, o enfermeiro tem papel primordial na comunicação com
a parturiente e no cuidar da mesma, esta desenvolve uma relação de confiança com a
enfermagem que prestando conforto e apoio, promove alívio na dor e desconforto.
Fisiologia e psicologia são integradas no parto aumentando ou diminuindo a intensidade
desta dor. Para o enfermeiro que lida com as parturientes, é necessário preparação
psicológica e técnica para atuar de forma satisfatória seu papel no alívio da dor e
desconforto produzido na parturiente. A dor é uma percepção aprendida e intensificada ou
não por fatores psicossociais, pode ser amenizada por exercícios respiratórios simples e
massagens que o enfermeiro ensina e executa com a parturiente, estas técnicas tanto
amenizam a dor quanto o desconforto produzido pela mesma. Conclui-se que o enfermeiro
é o elo primordial à parturiente e a equipe executando seu papel de amenizar o sofrimento
e cuidar com técnicas simples que contribuem ativamente para uma melhor assistência.
DESCRITORES: Enfermagem, Dor do parto, Técnicas.
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1 INTRODUÇÃO
A dor é fator presente no parto normal desde o começo dos tempos, as mulheres
lidam com a dor e o desconforto de diversas formas possíveis, por ser subjetiva e pessoal, a
dor é de difícil entendimento no outro. A dor do parto em si, traz experiências únicas e
intransferíveis para cada mulher. O enfermeiro como profissional de saúde e elo de ligação
e confiança que a parturiente desenvolve desde o pré-natal.
De acordo com Sarti (2001), a dor manifesta claramente a relação entre o indivíduo e
a sociedade, o sentir e o expressar a dor são constituídos por formas coletivas de
manifestação da mesma. A dor mesmo sendo singular e individual para quem sente, é
manifestada de forma coletiva e de acordo com seu padrão cultural por cada indivíduo, o
sentir é único, mas o manifestar acontece de acordo com um padrão social e portanto,
coletivo.
A dor do parto é tão antiga quanto a humanidade, a décadas atrás acreditava-se que a
dor era constituinte biológico do parto, portanto, não deveria ser aliviada. Atualmente este
conceito vem sendo modificado por ter-se entendimento que a dor mesmo sendo
constituinte biológico do parto, persistindo traz consequências psicológicas que podem
afetar diretamente o processo do parto, para isso, diversos métodos são utilizados para
interferir diretamente no processo doloroso do parto (MAMEDE, et al, 2007)
A atividade física e outras técnicas como massagem, exercícios respiratórios, yoga e
diversas outras práticas é de extrema importância na preparação da mulher para o parto,
como no parto propriamente dito. Onde antes era incentivado a estagnação de exercícios
para parturiente, agora é impulsionado a ser realizado. A prática de exercícios e métodos
de relaxamento para a gestante é de extrema eficácia para melhoria da qualidade de vida da
gestante e do seu bebê, assim como melhor desenvolvimento materno e fetal na hora do
parto (NIFA, et al, 2010).
O enfermeiro é potencialmente importante no processo de pré-parto e do parto
propriamente dito, a ciência do cuidar que constituí o domínio da enfermagem, portanto,
promover o conforto e o alívio da dor é parte das atribuições de enfermagem que não deve
ser negligenciada. Apesar deste conhecimento, ainda existem profissionais de enfermagem
com receio de lidar com a parturiente, o alívio da dor do parto pode ser proporcionado de
formas diversas e simples, o conhecimento destas técnicas favorece uma melhor
assistência.
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Assim sendo, descrever o papel do enfermeiro no alívio da dor do parto é essencial
para reafirmação do conceito de enfermeiro cuidador, é de extrema relevância que o
profissional de enfermagem que lida com a parturiente tenha conhecimento das técnicas de
alívio da dor e tenha consciência de quão importante é seu papel no cuidado com a
parturiente.

1.1 Objetivo
Descrever o papel do enfermeiro no alívio da dor do parto.
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2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2002) é desenvolvida ao
longo de etapas como qualquer outra pesquisa. Estas etapas dependem de diversos fatores
que incluem desde o conhecimento do pesquisador até as fontes disponíveis sobre o tema.
O estudo foi realizado no acervo bibliotecário da FESVIP e em bases de dados online
como LILACS, DECS, SCIELO E BIRENE bem como periódicos publicados referentes ao
tema composta de vinte e dois artigos e periódicos publicados nos últimos dez anos em
português e dois livros do acervo bibliotecário da FESVIP. Os dados foram coletados
através de levantamento bibliográfico de fontes relevantes ao tema no período de setembro
a outubro de 2011 e analisados a luz da literatura e com bases nas publicações anteriores
referentes ao tema.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 A Dor no Contexto Social
A dor tornou-se um problema de saúde pública pela sua potência e frequência de
causar sofrimento e até mesmo incapacidade como sintoma clínico. Hoje, a psicologia da
saúde tem a dor como uma grande área temática devido à gravidade das consequências que
a dor pode trazer a vida pessoal e familiar de um indivíduo. A avaliação da dor, só pode
acontecer de forma indireta, devido constituir uma experiência subjetiva, multidimensional
e única de cada indivíduo. A forma como o mesmo comunica a dor, pode ser verbal ou
comportamental, é o que se tem para avaliar esta dor, portanto, deve-se confiar na
percepção individual do doente. A dor que ultrapassa o tempo de seis meses pode ser
considerada como dor crônica e trazer altos custos a prestação de serviços de saúde (DIAS
E BRITO, 2002).
A dor é radicalmente uma experiência subjetiva, sentimento de comoção, sofrimento
e solidariedade, são comuns frente à dor do outro, mas a experiência do sentir é única e
individual, já o significado da dor, pode ser compartilhado devido à experiência humana
que é uma realidade coletiva. Implica-se que juntamente aspectos fisiológicos e psíquicos,
retratam que a dor é uma prévia experiência corporal onde se agregam outros componentes
com significados psíquicos e culturais (SARTI, 2001).
Uma das mais temidas sensações percebidas por nosso cérebro, é a dor. Definida por
Souza (2002) como experiência subjetiva que possivelmente associam-se a dano real ou
potencial nos tecidos, a dor diversifica-se na qualidade sensorial e intensidade, a percepção
da mesma é caracterizada como uma experiência multidimensional afetada por vários
aspectos afetivos e motivacionais.
A dor crônica pode afetar diretamente a qualidade de vida do indivíduo quando não
tratada levando a comprometimento do status físico e mental. Paiva, et al. (2006) afirma
que a dor envolve mecanismos fisiológicos e bioquímicos, a fisiologia na sensibilização
periférica e neuroplasticidade na perpetuação da dor; a bioquímica através dos mediadores
nas vias nociceptivas, o estresse psicológico é capaz de aumentar a dor através de citocinas
inflamatórias. Não existem exames laboratoriais que avaliem a dor, somente instrumentos
que verificam a intensidade sem analisar o mal-estar gerado ou o impacto na qualidade de
vida.
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Existem dois tipos de dor; a aguda é predominantemente resultado de algum
acontecimento focal, é geralmente periférica e localizada no local da lesão, a dor crônica
são mais características pelo tempo logo de duração mesmo após passado o fato
desencadeador da mesma e é de origem sistêmica muitas vezes e portanto não reagem a
medicações analgésicas simples. É de conhecimento científico que a dor possui funções
específicas: proteção; ato reflexo usualmente na dor aguda, manutenção; age no
comportamental é de duração mais longa leva a ações como comer e beber, recuperação;
leva a ação de tratar e prevenir a ocorrência de repetição do fator que levou a geração do
estímulo doloroso (FRAGOSO, 2001).
3.2 Fisiopatologia da Dor
A dor é uma resposta do organismo a um determinado estímulo seja ele interno ou
externo, os sistemas responsáveis por este fenômeno em nosso corpo são o sistema nervoso
central e periférico. Estes sistemas estão completos no feto entre a 20ª e 24ª semana de
gestação. É através do sistema nervoso periférico que o estímulo da dor é percebido e
captado. Os nervos sensoriais e motores da coluna espinhal conectam os tecidos e órgãos
ao sistema nervoso central, completando assim o sistema. Os receptores nervosos
sensoriais recebem e transmitem a dor ao longo dos tecidos do corpo e agrupam- se em:
receptores

mecânicos

receptores

térmicos,

receptores

químicos,

receptores

eletromagnéticos, receptores da dor ou terminações nervosas livres. (SILVERTHOM,
2010).
No processo fisiopatológico a dor pode ser percebida de três formas. Nociceptiva: a
estimulação das terminações nervosas por agentes químicos ou físicos compreende a dor
somática ou visceral, nos danos teciduais e respostas inflamatórias, traumáticas, invasivas
ou isquêmicas a dor visceral é o resultado mais comum. Nos tecidos periféricos, a dor é
transmitida dos receptores através de neurônios intactos. Neuropática: quando um nervo ou
algum ponto ao longo de sua transmissão sofre dano, desde os tecidos periféricos até
mesmo o sistema nervoso central. Simpaticominética: necessita de diagnóstico
diferenciado normalmente, é relatada por irradiações arteriais (BRASIL, 2001).
No momento a teoria mais aceita sobre a dor segundo Almeida et al (2005) é a gate
control que envolve aspectos fisiológicos e psicológicos utilizados para avaliar e
compreender a dor, células nervosas que agem como controle que impedem ou facilitam a
transmissão dos impulsos para a medula. Para avaliação da dor, existem diversos tipos de
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escalas tais como, escala de representação gráfica e não numérica na categoria de
expressões verbais; e as escalas numéricas. Estes instrumentos não avaliam características
subjetivas que também influenciam na dor.
3.3 Mensuração da Dor
Para ser controlada, a dor precisa ser avaliada, esta avaliação deve ser feita com base
nos fenômenos físicos e psicossociais envolvidos na mesma. Exame físico e anamnese
completa são essenciais para avaliar a dor já que esta envolve componentes de diversos
setores da vida e até mesmo da cultura do indivíduo que a sente. Deve ser investigado
também, as possíveis causas e até efeitos provenientes da dor nestes pacientes
(BRASIL,2001).
A dor pode ser mensurada através da comparação da intensidade a atividades álgicas
do paciente, transpõe-se esta informação para escalas unidimensionais para se obter uma
graduação específica (PEDROSO, CELICH, 2006).
A dor como quinto sinal vital, faz parte do cuidado em enfermagem e é avaliada
pelos médicos como sintoma, sendo a dor um fenômeno subjetivo e individualmente único,
é necessária a análise da mesma através de escalas para produzir parâmetros de medida,
busca-se adicionar um valor a intensidade da dor, no paradigma de emparelhamento
intermoidal, a dor é medida não por números, mas sua intensidade é comparada a
comprimentos de linhas como forma de resposta (HORTENSE, ZAMBRANO, SOUZA,
2008).
Um indivíduo resiste a sobreviver com dor, mas com influência direta sobre sua
qualidade de vida, tanto socialmente como psicologicamente. Um cuidado individualizado
e dirigido ao motivo real da dor é essencial da prática de enfermagem, a educação em
enfermagem precisa dar atenção maior à individualidade da dor de cada paciente. A dor faz
parte do cotidiano do profissional de saúde e em alguns casos é a patologia em si e
controla-la é o objetivo do tratamento, alterações biológicas e psicossociais fazem parte do
sofrimento provocado pela dor; prejuízo do sono, da movimentação e deambulação,
dificuldade de concentração e relacionamento familiar, alterações do humor e da atividade
sexual, depressão são algumas das consequências provenientes do convívio com a dor
(RIGOTTI, FERREIRA, 2005).
3.4 Assistência de Enfermagem no Alívio da Dor do Parto
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A assistência de enfermagem a parturiente começa desde a admissão. A equipe de
enfermagem deve assistir o feto e a parturiente psicologicamente, proporcionando
segurança e conforto, Silva (2007) enfatiza que estas ações são fundamentais para o
nascimento. A assistência de enfermagem inclui ações que visam não somente o
psicológico mais também o físico, estas ações incluem a verificação de sinais vitais, a
observação da dinâmica uterina, caracterizar a apresentação, situação e posição do feto,
registrar os batimentos cardiofetais, solicitar que a parturiente esvazie a bexiga, observar
em que estado se encontra a bolsa amniótica, realizar tricotomia se necessário assim como
higiene corporal e vestuário adequado e obrigatoriamente anotar os dados no prontuário.
A parturiente tem necessidades específicas que causam percepções diferentes em
cada uma de acordo com sua cultura, os sentimentos da mesma devem ser levados em
consideração pela equipe de enfermagem. O cuidar de enfermagem é a arte de sua ciência,
a equipe de assistência a parturiente deve levar em consideração as necessidades da mesma
e não somente as clínicas, mas também as psicológicas. Cada parturiente traz em si uma
forma cultural de percepção em relação ao parto, a enfermagem, portanto é um elo entre o
familiar e o desconhecido. A equipe de enfermagem deve atuar em ambos os planos físico
e psicológico (CECCATO, VAN DER SAN, 2001).
O enfermeiro obstetra, só pode através da regulamentação legal, assistir a mulheres
no parto normal, sem complicações ou distócias que possam ser visualizadas previamente
no pré-natal, apesar de todos estes cuidados, o parto é uma situação instável que pode
alterar seu plano de curso a qualquer momento exigindo assim uma intervenção direta do
enfermeiro, este por sua vez, precisa estar atualizado e abalizado acerca dos mecanismos
do parto, suas complicações e tudo que possa envolver a mãe e o feto para uma melhor
qualidade de sua assistência (BITTENCOURT, OLIVEIRA, 2009).
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4. TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA ALÍVIO DA DOR DO PARTO
Na atualidade, os enfermeiros obstetras vêm deixando de lado a conduta passiva
diante do processo instalado do parto, e adquirindo uma conduta ativa em todo o processo
interagindo com a mãe e interferindo no processo de dor e desconforto da mesma. De
acordo com Mazzali e Gonçalves (2008), diversas técnicas são aplicadas como preparação
e intervenção no parto, tais como: relaxamento, eletroestimulação transcutânea, percepção
respiratória, banho quente, exercícios físicos, massagens e imaginação.
4.1 Exercícios Físicos
Importantes alterações fisiológicas acontecem no coro da mulher durante o período
gravídico, estas alterações fazem parte da modificação sistêmica para acomodamento do
feto. Na década de 90 foi discutido e aprovado o pensamento de que os exercícios físicos
não devem ser abolidos da gravidez e sim estimulados, desde que a gestante esteja em
condições físicas de executa-los e através de avaliação de uma equipe médica
multiprofissional. As mulheres que já sejam adeptas de atividades físicas antes do período
necessário uma mudança do programa corporal a cada três meses para adaptações
necessárias a fisiologia de cada mulher ( NIFA, et al, 2010).
A atividade física traz benefícios tanto para a mãe quanto para o feto e pode
proporcionar momentos prazerosos onde a mãe vivencia e percebe as alterações
provenientes da gravidez em seu corpo e se prepara para o parto. O exercício é
extremamente importante para a adaptação do organismo materno, deve-se levar em
consideração o limite físico de cada mulher e nunca ultrapassa-lo, a gestante não pode e
não deve praticar musculação com o objetivo de adquirir massa muscular, mas exercícios
que expandam a capacidade muscular da mesma (REINEHR, SIRQUEIRA, 2009).
Não existe um programa fixo de exercícios para gestantes, mas os mais indicados são
os exercícios leves, segundo Almeida e Alves (2009) exercícios como hidroginástica,
caminhada e bicicleta são os amis indicados. A musculação indicada é a de manutenção da
massa magra, nunca para ganho de massa. Em qualquer sinal ou sintoma de complicação
gravídica, o exercício é contraindicado. Pela dificuldade existente de pesquisas com
exercícios e gestante, ainda não existe um padrão comum de exercícios para as mesmas,
mas o que é consenso são os exercícios aquáticos, estes promovem melhoras tanto físicas
quanto respiratórias além de fortalecerem a musculatura de forma saudável. A segurança
da mãe e do feto deve sempre se estar em primeiro lugar.
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4.2 Relaxamento
Diversas técnicas estão incluídas no relaxamento, como yoga, exercícios
respiratórios e hidroginástica, assim como banhos quentes. O relaxamento tanto físico
quanto mental, atua sobre o tônus muscular impedindo que a tensão ocasione o aumento da
dor, o relaxamento deve ser proporcionado tanto para diminuição da dor e desconforto,
quanto para alívio de emoções negativas e pesadas. O primeiro passo para o relaxamento é
a posição, colocar a parturiente em uma posição confortável é primordial, geralmente
decúbito lateral esquerdo ou sentada, estas posições favorecem a circulação placentária e
aumenta o fluxo de ocitocina (MAZZALI, GONÇALVEZ,2008).
Durante a gestação, a gestante passa por diversas situações de estresse emocional e
psicológico, tanto com sentimentos sobre si mesmas e seu feto, quanto por situações
familiares. O relaxamento para a mulher grávida é de extrema importância para uma
melhor condução da gravidez e trabalho de parto. Durante o parto, a mulher que é
submetida a estresse e situação de descontrole emocional, consequentemente apresenta
graus de dor mais elevados que as mulheres tratadas com relaxamento (ZECHINELLI,
2009).
4.2.1 Massagem
A massagem é um meio eficiente e bastante conhecido de obter relaxamento
muscular e mental, para a gestante é uma prática largamente utilizada, principalmente nos
centros de saúde com parto humanizado, entre as mais conhecidas massagens temos:
drenagem linfática, shiatsu, automassagem, massagem pélvica, massagem relaxante,
massagem ayurvédca, massagem na água e reflexologia (BIDERMAN, 2009).
No trabalho de parto, as gestantes referem dor na região lombo-sacral e pélvica,
assim como nas pernas, segundo Mazzali e Gonçalves (2008), deve-se aplicar massagens
leves com fricções brandas na área de dor referida em qualquer estágio do trabalho de
parto, sem contraindicação, é recomendada também a massagem na região perineal para
aliviara a tensão muscular depositada na área.
As massagens promovem além do relaxamento, aumento da consciência sensorial,
melhoria circulatória, alivia sobrecarga das articulações, provê suporte emocional e físico e
facilita o realinhamento da postura e coluna vertebral, a postura é de extrema importância
na massagem, pois, erros nesta área, podem fazer com que a massagem traga prejuízo e
não benefícios (GRANATO, et al, 2010).
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