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INTRODUÇÃO:

O parto é uma experiência multifatorial que envolve o plano físico, mental, emocional e social da

parturiente e sua família. As condições ambientais, bem como a assistência e o cuidado prestado vêm passando por

diversas mudanças com o passar dos anos(1).

Um dos aspectos de maior preocupação das parturientes é a dor(2). Dor é caracterizada como resposta do

organismo a uma agressão ou a qualquer transtorno patológico(3). A Associação Internacional para Estudos da Dor

(IAP) descreve a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou

potencial dos tecidos(4). A dor no âmbito do parto é natural e não patológica(5), e está relacionada principalmente às

contrações uterinas, responsáveis pela dilatação progressiva do colo do útero e descida fetal(2). A complexidade e a

subjetividade da dor pode tornar a experiência do parto desagradável para a parturiente(5), a depender da forma

como é entendida e experienciada. Sendo assim, o manejo da dor foi, e ainda é um aspecto fundamental na

condução da assistência ao parto.

O manejo de dor não farmacológico, tradicional na assistência ao parto, apresentou uma queda da

popularidade com o início da utilização da analgesia farmacológica. Entretanto, o manejo não farmacológico da dor

é amplamente incentivado no Brasil, através das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto(6), assim como no

cenário internacional, através das Recomendações para uma experiência de parto positiva da Organização Mundial

de Saúde (OMS)(7). Ambos documentos recomendam o uso de técnicas manuais, como massagem ou aplicação de

compressas quentes, técnicas de relaxamento, incluindo relaxamento muscular progressivo, respiração, música,

atenção plena e outras técnicas(7), que devem ser oferecidos à parturiente antes da utilização de métodos

farmacológicos(6).

O uso da bolsa de água quente consiste na aplicação de calor local na região de maior sensação dolorosa da

parturiente, usualmente a região suprapúbica ou sacral. A terapia térmica foi amplamente utilizada durante as

civilizações antigas e nas últimas décadas tem sido estimulada para o alívio da dor durante o trabalho de parto(8). A

técnica apresenta benefícios como custo relativamente baixo e facilidade de aplicação, podendo ser aplicada em

diferentes partes do corpo da parturiente(8). A literatura científica atual sobre o uso deste método é escassa.
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O objetivo deste estudo foi mensurar a satisfação com o uso da bolsa de água quente como método de

alívio não-farmacológico da dor em parturientes internadas na unidade de Centro Obstétrico de um hospital

universitário.

METODOLOGIA:

Delineamento e Local do Estudo

Trata-se de um estudo descritivo e de abordagem quantitativa que foi realizado com parturientes internadas

no Centro Obstétrico de um hospital universitário da região (Hospital Estadual Sumaré - HES).

População e Critérios de Inclusão/Exclusão

Participaram do estudo parturientes internadas na referida unidade, de acordo com os seguintes critérios de

inclusão: idade gestacional de 37 a 42 semanas; gestação de risco habitual com feto único; gestações de alto risco

sem implicações clínicas para o trabalho de parto; parturientes com idade igual ou superior a 18 anos, ou menores

de idade com autorização de um responsável; dor autorreferida entre 1 e 10 na Escala Visual Analógica (EVA).

Não participaram da pesquisa as parturientes que utilizaram analgesia farmacológica. A amostra foi selecionada

por conveniência. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer nº 4.913.418/2021).

Aplicação da intervenção

A aplicação da intervenção foi realizada da seguinte maneira: higienização da bolsa de água quente com

sabão hospitalar; enchimento da

bolsa com água coletada

diretamente do sistema de caldeiras

do hospital, mantendo-se um

intervalo de temperatura de 38-40°;

aplicação da bolsa na região

suprapúbica ou sacral (escolha da

mulher) por um período de 30

minutos. A bolsa foi envolta em um

tecido (toalha ou lençol) para

proteger a pele contra queimaduras.

Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu no

período de outubro/2021 a

julho/2022. Após convite à

participação e assinatura do Termo

de Consentimento Livre e

Figura 1 - Fluxograma de execução das etapas de coleta de dados. Sumaré, São Paulo, Brasil, 2022.

Esclarecido (TCLE), procedeu-se a coleta dos dados, a qual foi realizada em quatro etapas: 1ª) aplicação do

questionário sociodemográfico e obstétrico; 2ª) aplicação da Escala Visual Analógica para dor (EVA), 3ª)
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realização da intervenção com duração de 30 minutos e 4ª) aplicação da Escala Visual Analógica adaptada para

satisfação (EVA-s). O fluxograma da coleta de dados está representado na Figura 1.

Não foi possível concluir a intervenção com 10 participantes, as quais foram excluídas da amostra inicial.

Os motivos foram: solicitação da parturiente para interrupção do uso da bolsa (n=4); solicitação da parturiente por

analgesia farmacológica (n=2); solicitação da parturiente para mudar de método de alívio (n=3) e parturiente entrou

em fase expulsiva do trabalho de parto (n=1).

Análise de dados

As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e porcentagens e as variáveis

quantitativas por meio de medidas de posição (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, quartis e valores

mínimo e máximo). A correlação entre os escores de satisfação e dor foi avaliada por meio do coeficiente de

correlação de Spearman(9). A distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Nas análises foi

adotado um nível de significância de 5% e utilizado o software SAS 9.4 para realização das mesmas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Participaram da amostra 30 mulheres, com idade entre 17 anos e 39 anos e idade gestacional média de 39

semanas. Todas realizaram o pré-natal (n=30); 83,3% (n=25) realizou mais de seis consultas; 36,6% (n= 11) eram

multíparas; 50% (n=15) solteira; 63,3% (n=19) com ensino médio completo; 80% (n=24) declarou receber até

dois salários-mínimos; 46,6% (n=14) se autodeclarou como parda e 66,7% (n=20) relatou não ter conhecimento

algum sobre técnicas não-farmacológicas de alívio da dor no trabalho de parto.

A Escala Visual de Dor (EVA) variou entre 5 e 10 pontos, com média de 7,47 e mediana de 7,5 pontos. A

Escala Visual Adaptada para Satisfação (EVA-s) teve valor mínimo de 0 e máximo de 10, com média 7,33 e

mediana de 8,5. Para identificar a correlação entre a pontuação na Escala Visual de Dor (EVA) e a pontuação na

Escala Visual Adaptada para Satisfação (EVA-s) foi realizado o cálculo de Coeficiente de correlação de Spearman

e p-valor. A análise (Tabela 1) demonstrou que não existe correlação estatística na hipótese inicial levantada pelas

pesquisadoras, de que quanto menor a pontuação de dor, maior seria a satisfação com o uso do método.

Tabela 1 – Coeficiente de correlação de Speaman e p-valor

A análise dos dados permitiu entender que a

bolsa de água quente é um método

não-farmacológico com boa aceitação por

parte das parturientes, de fácil aplicação e

que traz um grau de satisfação no alívio da

dor relativamente alto, dada a mediana de

8,5 pontos encontrada na Escala Visual Adaptada para Satisfação (EVA-s), aplicada após utilização do método.

No entanto, não houve relação da satisfação encontrada com o estágio de dor autorreferida pela mulher. Da

mesma forma, a literatura atual aponta diferentes desenhos e resultados de estudos para uso da terapia térmica em

parturientes. Os mais recentes avaliam o uso da compressa térmica na região lombo-sacral ou ventral para alívio
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da dor(10-13), como realizado nesta pesquisa, mas existem estudos que avaliam o uso de compressa perineal

aquecida para avaliação da sua influência com lacerações(14).

Um ensaio clínico desenvolvido com 150 mulheres avaliou a duração do trabalho de parto e do índice de

Apgar em parturientes que fizeram uso de compressas quentes durante o primeiro e o segundo estágio do parto. O

estudo apontou que a duração do trabalho de parto no segundo estágio do parto foi menor do que no grupo

controle, e não houve diferença significativa para a duração do trabalho de parto no primeiro estágio e para o

índice de Apgar do primeiro e quinto minuto. Assim, o estudo concluiu que o uso de aquecimento local parece ser

um bom método para diminuir a duração do trabalho de parto na segunda fase do parto(10).

Já uma pesquisa experimental foi realizada com 88 parturientes em uso de bolsa de gel aquecida na região

lombo sacral a partir dos 4-5cm de dilatação. Este estudo mostrou que a termoterapia foi um método útil para

diminuir a dor do parto em nulíparas na primeira fase do trabalho de parto, além de ter sida relatada satisfação por

parte das mulheres(11).

Um estudo experimental que se propôs determinar os efeitos da massagem sacral e da aplicação de calor

na percepção da dor do parto e no nível de conforto em mulheres grávidas mostrou que a utilização do

aquecimento reduziu a percepção de dor e aumentou o escore de conforto e de alívio em comparação com o grupo

que recebeu cuidados de rotina da instituição(13).

Outro estudo, realizado com 210 mulheres se propôs a avaliar a satisfação das parturientes com massagem

manual normal x massagem manual aquecida na região lombo sacral. Neste estudo, no entanto, a aplicação de

massagem mecânica normal foi mais eficaz na redução da dor do parto e no aumento da satisfação do parto do que

a aplicação de massagem mecânica quente(12). A revisão mais recente da Biblioteca Cochrane sobre métodos

manuais para controle da dor no trabalho de parto também encontrou evidências de qualidade muito baixa para

redução da dor nos primeiros e segundos estágios do trabalho de parto, assim como na redução destes períodos(15).

Como observado, não existe conformidade nos resultados dos estudos disponíveis na atualidade sobre a

utilização do aquecimento (seja com bolsas de água, compressas ou bolsas de gel), já que alguns apontam

benefícios, como redução da sensação dolorosa ou do tempo do trabalho de parto, além da satisfação das

parturientes, enquanto outros não trazem resultados positivos. No entanto, é consenso entre os estudos que a

utilização desta terapia de aquecimento é segura, não causa prejuízos à parturiente ou ao neonato, e portanto, pode

ser ser ofertada sem riscos.

Acredita-se que a ausência de um consenso nos resultados da literatura se deva ao fato de que a dor é uma

variável extremamente subjetiva e que pode sofrer influências advindas de muitos outros fatores, fato que dificulta

uma análise mais pontual de causa e efeito.

CONCLUSÕES:

Conclui-se, portanto, que o uso da bolsa de água quente enquanto método não-farmacológico de alívio da

dor trouxe um resultado positivo com relação à satisfação das participantes, sem causar nenhum tipo de prejuízo às
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parturientes e seus bebês. Conclui-se, também, que o efeito desse método é variável entre as participantes e não há

correlação entre o nível de dor e sua eficácia, podendo ser oferecida para mulheres em trabalho de parto

independente de seu nível de dor.

Tendo em vista os resultados obtidos e levando em consideração que se trata de um método de fácil

aplicação e baixo custo, as pesquisadoras irão sugerir a implementação deste método de alívio da dor na referida

instituição de saúde, ampliando o arsenal de ferramentas de cuidado que podem ser ofertadas às mulheres em

trabalho de parto.
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