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RESUMO 

 

O trabalho de parto normal é um método fisiológico e natural, porém vem 
acompanhado de um processo muito doloroso, mesmo apresentando estes fatores 
oferece benefícios como alta antecipada, recuperação mais ágil, ausência da dor no 
pós-parto, mínimos riscos à infecções e hemorragias. Alguns programas 
multidisciplinares estão sendo instituídos para propiciar a gestante um equilíbrio 
físico e psíquico e a percepção de um bem-estar durante todo o trabalho de parto, 
tendo como principais objetivos a redução dos sintomas de incômodo e desconforto, 
amenizando a ansiedade e redução do tempo de trabalho de parto. Objetivo: O 
presente estudo avaliará a importância de um programa educacional com 
informações e orientações fisioterapêuticas para gestantes a partir de 36º semanas 
com objetivo de proporcionar diminuição do tempo da 1º fase do trabalho de parto e 
do quadro álgico.  Pacientes e Métodos: Para a coleta de dados serão 
selecionadas 20 mulheres a partir de 36 semanas de gestação, com idade entre 25 
a 30 anos, que realizam pré-natal no Hospital Electro Bonini da Universidade de 
Ribeirão Preto UNAERP. Estas serão divididas em dois grupos: Grupo I - 10 
gestantes e Grupo II (Controle) - 10 gestantes. As orientações serão realizadas 1 
vez por semana com duração da sessão de cinquenta (50) minutos. O programa 
educacional envolve instruções que serão apresentas em forma de slides a um 
grupo de gestantes. Este programa tem como objetivo conscientizar as mesmas, 
quanto à postura que deverá ser adotada na realização de suas atividades de vida 
diária, no trabalho de parto até o nascimento do bebê. Serão aplicados questionário 
de qualidade de vida o SF- 36 e outro desenvolvido pelos autores especialmente 
para este fim. Ambos serão aplicados antes da apresentação com slides do 
programa educacional contendo informações e orientações fisioterapêuticas e, após 
o trabalho de parto. Resultados: Os resultados deste trabalho estão em fase de 
coleta e, não são passíveis de serem apresentados, pois o trabalho está em 
andamento. Para análise quantitativa dos dados, é necessária a aplicação do 
questionário após o trabalho de parto. Porém, as gestantes selecionadas se 
encontram ainda na 37º semana.  
 
 
2 INTRODUÇÃO 

Atualmente a assistência ao pré-natal e ao parto tem se tornado bem 

diferenciada, a preparação para o trabalho de parto tem crescido bastante e se 

tornando cada vez mais comum (STRASSBURGER; DREHER, 2006). 

O acompanhamento do fisioterapeuta no trabalho de parto ainda não é 

uma prática instituída na sociedade e no sistema de saúde (ROMANO; MARQUES; 

GONZAGA, 2013). Porém, a fisioterapia realiza um papel importante proporcionando 

práticas que ajudam as gestantes na prevenção e observação das modificações que 

ocorrem neste período gestacional, através de um programa terapêutico, 

melhorando sua qualidade de vida e diminuindo suas queixas (STRASSBURGER; 

DREHER, 2006).  
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A fisioterapia tem como objetivo manter a força e resistência muscular, 

melhorar o sistema cardiovascular, postura e flexibilidade das articulações 

(STRASSBURGER; DREHER, 2006). Além de reduzir o uso de medicamentos e o 

tempo do trabalho de parto, com orientações da respiração, fornecendo a mãe e ao 

feto uma melhora da oxigenação, sem que ocorra uma fadiga dessa musculatura no 

momento do parto, promover o relaxamento, interrompendo o ciclo vicioso da dor e 

medo e treinos de expulsão, sendo importante para a parturiente adquirir confiança e 

estabilidade no trabalho de parto (CANESIN; AMARAL, 2010). 

3 OBJETIVOS 

Avaliar os benefícios de um programa educacional de orientações e 

informações fisioterapêuticas para gestantes a partir de 36º semanas com objetivo 

de proporcionar diminuição do tempo da 1º fase do trabalho de parto e do quadro 

álgico.  

4 METODOLOGIA  

A pesquisa será realizada com 20 voluntárias gestantes a partir de 36 

semanas de gestação com idade entre 25 a 35 anos que fazem o pré-natal no 

Hospital Electro Bonini da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Para 

participar as gestantes selecionadas seguem os critérios de inclusão: gestantes 

primíparas; gestação de baixo risco com acompanhamento do pré-natal 

regularmente na unidade e liberação médica. 

Serão divididas em dois grupos: Grupo I - 10 gestantes com idade entre 

25 a 35 anos; Grupo II (controle) - 10 gestantes da mesma faixa etária, onde não 

participarão do programa educacional de informações fisioterapêuticas. 

As informações e orientações serão realizada 1 vez por semana com 

duração de 50 minutos, divididas em 2 grupos de 5 gestantes cada. 
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5 DESENVOLVIMENTO 

Baseia-se em um programa de informações e orientações que serão 

apresentadas em forma de slides a um grupo de gestantes na 36ª semana de 

gestação. Este programa educacional tem como objetivo conscientizar as mesmas, 

quanto à postura, algumas técnicas fisioterapêutica e exercícios que deverão ser 

adotados durante o trabalho de parto para reduzir o tempo da 2º fase e o quadro 

álgico. Serão aplicados questionário de qualidade de vida o SF-36 e outro 

desenvolvido pelos autores especialmente para este fim. Ambos serão aplicados 

antes da apresentação com slides do programa educacional contendo informações e 

orientações fisioterapêuticas e, após o trabalho de parto. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados deste trabalho estão em fase de coleta e, não são 

passíveis de serem apresentados, pois o trabalho está em andamento. Para análise 

quantitativa dos dados, é necessária a aplicação do questionário após o trabalho de 

parto. Porém, as gestantes selecionadas se encontram ainda na 37º semana. 
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