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Dor no parto: influência do ambiente
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RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, realizado numa maternidade do Rio de Janeiro, cujo
objeto foi a influência dos fatores ambientais do pré-parto na dor, segundo a percepção de puérperas.
Teve como objetivos descrever os fatores que influenciaram na exacerbação e alívio da dor e analisar a
relação entre ambiente e dor do parto. Os dados foram obtidos com cinco puérperas através de uma
entrevista semi-estruturada, em 2003. Tomou-se como premissa a idéia de que o equilíbrio ambiental
contribui para a cura das doenças. Os elementos que estimulam os sentidos, as práticas e os dispositivos
invasivos aumentam a dor, enquanto a liberdade de movimentos, a companhia, as tecnologias do
cuidado de enfermagem, a água, a própria mulher e o bebê a diminuem.Os resultados indicaram que a
mulher percebe as intervenções como fatores que aumentam as dores. Conclui-se que um ambiente
familiar, onde ela possa ser a protagonista do trabalho de parto, diminui sua percepção à dor.
Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Ambiente; dor; enfermagem obstétrica; trabalho de parto.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT::::: The subject of this qualitative study, accomplished at a maternity in Rio de Janeiro, is the
influence of environmental factors of the delivery room upon the perception of pain by puerperal women.
The purpose has been to describe the factors that influence the exacerbation and the relief of pain, and to
analyze the relationship between environment and pain at childbirth. Data collection has been done in
2003, by semi-structured interviews of five puerperal women. It has been based on the premise that
environmental balance promotes the cure of diseases. The elements that stimulate the senses and the
invasive procedures and practices increase pain. On the other hand, the freedom for movements, the
companionship of other people as well as nursing care technologies, water, the woman by herself and her
baby are factors which relief the pain. Results indicated that women perceive the interventions as factors
that increase pain. It seems that a familiar atmosphere, where the woman can be the protagonist of
childbirth, reduces her perception of pain.
Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Environment; pain; obstetric nursing; labour.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ao longo dos tempos, foi crescente a
medicalização da sociedade brasileira e o parto
constitui um marco nesse processo, caracterizan-
do-se como uma forma especial de medicalização.
Nesse evento, o medo de sentir dor colaborou para
aumentar, em muito, as intervenções invasivas no
corpo feminino1.

As respostas às dores do parto são variáveis
de acordo com as diversificações culturais, as ca-
racterísticas psicológicas, a individualidade das

mulheres e o ambiente em que as clientes são
atendidas 2,3. Assim, espera-se que tudo o que
compõe o espaço social no momento da parturição,
como o ambiente, os profissionais, os instrumen-
tos utilizados e as sensações percebidas pelas par-
turientes, podem contribuir para fechar ou abrir
o sistema de transmissão da dor4.

Desse modo, selecionou-se por objeto de es-
tudo a influência dos fatores presentes no ambi-
ente do pré-parto na dor, segundo a percepção
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das puérperas. Para desvelar este objeto, propõe-
se os seguintes objetivos: descrever os fatores que
influenciam na exacerbação e no alívio da dor
durante o trabalho de parto e analisar a relação
entre ambiente e dor do parto.

Entende-se que, ao trazer para reflexão o
que a própria mulher percebeu como sendo
determinante de sua dor, estar-se-á contribuin-
do para reforçar a utilização e o desenvolvimen-
to de práticas e tecnologias de cuidado de en-
fermagem obstétrica que colaborem para seu con-
forto e bem-estar.

REVISÃO DE LITERATURA

Compreende-se que qualquer dor é real
quando a pessoa diz que tem dor5. Para alguns au-
tores6, 7, a dor do trabalho de parto é real e ocorre
devido a um comprometimento do aporte
sangüíneo ao útero, provocado pelas contrações.
Admitem, porém, que essa dor pode ser percebida
de formas diversas por diferentes mulheres. Para
outros 4,8,9, que acreditam na perfeição do corpo
feminino, a dor do parto é necessária e deve ser
vivida porque ela ajuda no equilíbrio hormonal.

O fato é que a percepção da dor é influenci-
ada pela cultura. As mulheres ocidentais são pre-
paradas desde crianças para passarem por uma dor
que não são capazes de suportar. Assim, o medo
causa a tensão psíquica que leva ao aumento da
dor em virtude da tensão dos órgãos e tecidos,
formando um ciclo vicioso 3,6.

A internação da parturiente modifica sua roti-
na de afazeres básicos e simples como tomar banho e
alimentar-se. O ambiente hospitalar, com seus sons,
cheiros, luzes e pessoas, causa estresse e tensão que
concorrem para o aumento da dor do parto 2,10,11.

Todos os fatores que compõem o ambiente
hospitalar podem ser poderosos estimulantes do
neocórtex, que é o local do cérebro responsável
pelos pensamentos racionais. Quando excitado,
ele compete com o cérebro primal, semelhante
entre todos os mamíferos, e que é produtor de
ocitocina, o hormônio responsável pelas contra-
ções uterinas e pelo comportamento maternal4.

O relaxamento, a confiança, o repouso, a li-
berdade de se movimentar, o contato com pessoa
amiga, o fato de estar ativa, descansada e alimen-
tada, em ambiente acolhedor, confortável e o mais
silencioso possível diminuem a percepção da dor2,10.

No desempenho dos cuidados à parturiente,
é recomendada a adoção de tecnologias não

farmacológicas e não invasivas para alívio da dor
12,13, tais como o banho de aspersão ou de imersão,
a permanência na sala de relaxamento, a
musicoterapia, o estímulo à deambulação e movi-
mentação das parturientes. A mulher deve ser en-
corajada a ingerir líquidos. O tocar o corpo deve
estar sempre presente nas massagens, produzindo
sensação de apoio físico e companheirismo. Su-
põe-se que todas essas práticas proporcionem à
parturiente um ambiente agradável e contribu-
am para que o trabalho de parto seja mais tran-
qüilo, resgatando o nascimento como um momen-
to da família e uma celebração da vida. Essas
tecnologias são usualmente empregadas por en-
fermeiras obstétricas.

Medina13, Lessa14 e Odent4 relatam que as
parturientes, de modo geral, sentem-se vulnerá-
veis e precisam de ajuda para restabelecer sua
força vital. Ainda apontam que as condições
ambientais exercem papel fundamental para o
restabelecimento dessa força vital.

Tais idéias constituem elementos fundamen-
tais na Teoria de Florence Nigthingale15, para
quem o equilíbrio ambiental contribui para a cura
das doenças. Ainda segundo essa teoria, aos en-
fermeiros cabe a responsabilidade de propiciar esse
equilíbrio15. Assim, as enfermeiras obstétricas que
desenvolvem seu trabalho no sentido de equili-
brar os fatores ambientais do pré-parto, tais como
os sons, os procedimentos invasivos e a quantida-
de de pessoas na observação da mulher, acabam
contribuindo para tornar o trabalho de parto me-
nos traumático e menos doloroso.

METODOLOGIA

Estudo descritivo com abordagem qua-
litativa, realizado com cinco puérperas, que pas-
saram pelo trabalho de parto numa maternidade
do município do Rio de Janeiro, no ano de 2003.
Nessa maternidade, a enfermeira obstétrica uti-
liza métodos não farmacológicos e não invasivos
para o alívio da dor, conforme recomendado pelo
Ministério da Saúde12 e discutido por Medina13.
As participantes da pesquisa, aqui identificadas
por nomes populares de flores para preservação
de seu anonimato, responderam a uma entrevis-
ta semi-estruturada no pós-parto e assinaram li-
vremente um termo de consentimento para pu-
blicação dos dados. Foram respeitados todos os
preceitos legais e éticos da realização de pesqui-
sas com seres humanos.
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Os depoimentos foram gravados e transcri-
tos fidedignamente. O processo de análise dos
depoimentos observou o método da análise de
conteúdo, conforme proposição de Bardin16. Se-
guindo esses procedimentos, os discursos foram
reescritos e divididos em duas categorias com suas
respectivas subcategorias, descritas e analisadas
nos resultados. Essas categorias foram então dis-
cutidas a partir da idéia de ambiente presente na
teoria de Florence Nightingale15.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil das mulheres entrevistadas reve-
la as seguintes características, próprias da deman-
da do Sistema Único de Saúde: baixa renda e
escolaridade.

A análise dos dados levou à identificação e
descrição de duas categorias e seus componen-
tes, que foram: a) fatores que interferem no au-
mento da dor, com as subcategorias – fatores que
estimulam os sentidos auditivos e fatores que in-
vadem o corpo e a privacidade; b) fatores que
interferem na redução da dor, com as subcategorias
– a liberdade para viver as reações primais; a com-
panhia, a água e as tecnologias do cuidado de
enfermagem; e o eu materno e o bebê.

Fatores que Interferem no Aumento da Dor
A subcategoria fatores que estimulam os senti-

dos auditivos emergiu dos discursos nos quais as
depoentes se referem aos sons emitidos por outras
pessoas, por outras parturientes e por profissionais
diversos, como fator ambiental que causou gran-
de incômodo e descontrole no período de traba-
lho de parto. O depoimento seguinte evidencia
essa situação:

 Eu na agonia sentindo dor, eu levantando, eu fazendo
força, e a doutora falando: ‘vai mãe, ajuda o seu neném
a nascer, está na beirinha, você não está ajudando!’ [me
incomodou muito] as pessoas falando. (Dália)

Aí, uma faxineira falou: ‘você não está botando jeito
pra ganhar neném, você só faz uau, uau’[...]. (Dália)

A presença de pessoas, suas falas com afir-
mações que condenam a mulher como incapaz
de conduzir e finalizar o seu trabalho de parto
parecem ser fatores ambientais que prejudicam
muito o andamento fisiológico do mesmo.

Duarte2 ressalta que não ter que falar du-
rante as contrações, não ter que ouvir conversa
paralela, ou vozes alteradas de comando, até sons
de ambientes vizinhos, não haver pessoas entran-

do e saindo o tempo todo, tudo isso ajuda no tra-
balho de parto.

Dessa forma, parece que a primeira depoen-
te estava participando ativamente do seu traba-
lho de parto: levantando-se, sentindo dor e fa-
zendo força. Porém, foi incomodada pelos discur-
sos dos profissionais que faziam parte do seu am-
biente, o que prejudicou sua autonomia nesse
processo.

O primeiro depoimento enfatizou o incômo-
do causado pelo som emitido pelos diversos pro-
fissionais que faziam parte do ambiente. Já as se-
guintes depoentes explicaram que o som emitido
por outras parturientes é também um fator que
causa medo e dor:

[Me incomodou muito] uma menina que chegou gritan-
do pra caramba. Ela saiu do sério! Eu saí do sério tam-
bém, comecei a gritar. Estava toda controlada quando
ela chegou, e fiquei toda doida também. Aí piorou toda
a situação. (Violeta)

Com certeza foi o grito das outras meninas e o barulho
que me deixavam com medo. Eu achava que ia ficar
como elas. Eu chamava alguém e ninguém vinha, tava
todo mundo conversando. Faziam de conta que nem
ouviam. (Jasmim)

A idéia é que a linguagem racional, que su-
gere à parturiente tomar certas atitudes que são
consideradas aceitáveis no ambiente hospitalar,
em detrimento das suas vontades que são origi-
nadas das camadas primitivas do cérebro, bem
como desencorajamento das potencialidades fe-
mininas podem bloquear o coquetel de hormônios
necessários para o andamento do parto fisiológi-
co, conforme registra Odent4.

Percebe-se, assim, que os estímulos sonoros
e os comandos que fazem parte do ambiente do
pré-parto, na percepção da parturiente, realmen-
te interferem no processo de parturição, uma vez
que impedem que a mulher utilize seus meios
naturais, fisiológicos para parir. O que se eviden-
cia, portanto, é que no pré-parto ela é distraída
por esses estímulos que inibem seu cérebro primal,
de acordo com Odent4.

A subcategoria fatores que invadem o corpo e
a privacidade refere-se aos procedimentos e às ati-
tudes das pessoas presentes na cena do trabalho
do parto que também foram mencionados pelas
mulheres como fatores que causaram grande in-
cômodo e descontrole naquele período. Aponta-
ram a realização dos procedimentos de infusão
venosa e o toque vaginal, bem como a presença
de profissionais olhando para elas o tempo todo,
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como sendo uma invasão do seu corpo e de sua
privacidade.

Nos depoimentos a seguir, aparecem essas
situações:

Eu estava preocupada com o soro que é para aumentar
a dor. Se o soro não estivesse aqui eu não estaria sentin-
do tanta dor. Mas lá no fundo eu sabia que o soro estava
ajudando. (Rosa)

[o soro] não é tão ruim não, ajudou bastante. (Marga-
rida)

O soro é horrível... mas ajuda porque sem dilatação não
adianta. (Violeta)

Essas mulheres associam a infusão venosa à
dilatação do colo uterino considerando-a essen-
cial para o parto, apesar de não apreciarem tal
invasão. A infusão venosa de soro glicosado ou
de solução fisiológica de cloreto de sódio se cons-
titui, então, num mecanismo invasivo que, em-
bora seja desconfortável e cause dor, é visto como
algo que ajuda o trabalho de parto.

Conforme destaca Progianti1, o processo de
medicalização e a dominação do corpo da mulher,
por parte dos médicos, fizeram com que algumas
delas aceitassem e acreditassem que a realização
de procedimentos invasivos fosse benéfica para a
evolução do parto, embora, em alguns casos, fosse
também a causa da dor e do sofrimento.

A Organização Mundial de Saúde
(OMS)12:4 adverte que “no parto normal, deve
existir uma razão válida para interferir no pro-
cesso natural”. A presença do soro limita os mo-
vimentos de deambulação das parturientes e faz
com que essas mulheres fiquem preocupadas e
incomodadas com esse objeto estranho ligado ao
seu corpo, além de focar a atenção do profissio-
nal mais na tecnologia do que no cuidado com a
mulher.

Durante o trabalho de parto eu estava andando e aí me
deu vontade de fazer xixi. Aí a doutora falou: ‘Pô! Você
está atrapalhando o soro. Você tem que levar o soro com
jeito’. Até que o soro não ajudou muito, porque ficou
parado um tempão e ninguém viu. Então eu levava o
soro, mas a doutora [profissional que estava com ela no
momento] falou assim: ‘cuidado, mãe, pra você não
atrapalhar o soro. Eu tô sozinha’. (Dália)

Outro fator invasivo que incomoda a mu-
lher é o toque vaginal, não somente pela invasão
corporal, mas também pela freqüência do exame
e pela forma como é realizado.

Toque dói, né? Tem que levar, mas dói. Foi só uns dois
médicos que me deram toque, diferente do que a enfer-

meira dá. Ele enfiou rápido o dedo e tirou. Senti aquilo
lá dentro, e dói. Eu não fiquei levando toque toda hora.
Ao total, desde a hora que cheguei até a hora que nas-
ceu, devo ter levado uns quatro ou cinco toques. Me
incomodou muito é que ele enfiou o dedo na vagina com
força... Caramba! Ele enfiou o dedo... já sentindo a
cabeça da criança, não falou nada e foi embora. (Rosa)

A enfermeira vem, abre direitinho, dá o toque direiti-
nho. Mesmo sabendo que está doendo, ela fala: ‘Calma
mãe! A gente sabe que está doendo!’ O médico não. Ele
vem e fala: ‘Abre a perna minha filha!’ Enfia o dedo.
Quando ele enfia o dedo a gente sente aquela dor! (Rosa).

É indispensável a avaliação do trabalho de
parto através do toque vaginal. Este, porém, deve
ser realizado quando estritamente necessário, de
forma delicada, limitando-se a diversificação pro-
fissional.

A OMS12 esclarece que, durante o primei-
ro estágio do parto, um toque vaginal a cada
quatro horas é suficiente, e em nenhuma circuns-
tância as mulheres devem ser coagidas a passar
por exames vaginais repetidos ou freqüentes, fei-
tos por vários prestadores de serviços ou
treinandos.

O toque vaginal é um fator externo que au-
menta a dor do trabalho de parto, segundo as
mulheres. Percebe-se, nas entrelinhas das falas,
que esse procedimento invade o corpo e a intimi-
dade das parturientes.

A observação do profissional dirigida à cli-
ente foi outro fator ambiental que invadiu sua
privacidade. Essa observação impede que a mu-
lher atinja um equilíbrio hormonal essencial para
mantê-la num estado instintivo4. Eis o relato:

O doutor ficou lá me olhando assim, e eu queria gritar:”
Ah doutor! Não estou mais agüentando”, aí ele me olhava
com cara de mau e dizia: ‘Não grita, não!’ Aí disse pra
outra garota que estava gritando: ‘Você está gritando e
está me tirando do sério, gritar é uma coisa e gemer é
outra. Eu não vou gritar não’. Eu fiquei com medo dele
(Violeta).

Nesse depoimento, vê-se que a observação
do profissional e mais uma vez a sua voz de co-
mando interromperam a atitude instintiva da
mulher, o que impede a liberação dos diversos
hormônios próprios do trabalho de parto e faz au-
mentar a sua dor.

Odent4 e Lessa14 afirmam que a mulher pre-
cisa de privacidade para parir, uma vez que todas
as pessoas se comportam de maneira artificial
quando estão sendo observadas. Assim, uma mu-
lher observada jamais atingirá um nível de cons-
ciência propício para parir.
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Fatores que Interferem na Redução da Dor
Dos discursos emergiu a subcategoria liber-

dade para viver as reações primais.
De acordo com Odent4, a mulher durante o

trabalho de parto modifica seu estado de consciên-
cia, comportando-se como se estivesse em outro pla-
neta. Ainda são poucos os profissionais que apóiam
a mulher nessa fase e, muitas vezes, reprovam suas
reações, reproduzindo a rejeição da sociedade:

[...] aí ele me olhava com cara de mau e dizia e dizia
”Não grita não”. [Eu respondia] Não vou gritar, não?
Eu fiquei com medo dele. (Violeta)

Parece que a dor é aliviada quando a mu-
lher tem liberdade para se movimentar e realizar
suas vontades:

[...] vesti o roupão e senti aquele calor... melhorou, por-
que eu tirei o roupão fiquei fresquinha. Mesmo sentindo
aquela dor...a gente não consegue ficar parada, enten-
deu? Inventa, se mexe, se bate, aí sente aquela sede, e
quer água, quer ir no banheiro, abre o roupão[...]. (Rosa)

O ambiente de pré-parto pode desencorajar
as atitudes de enfrentamento da mulher perante
a dor, uma vez que impede que a parturiente as-
suma reações instintivas necessárias para o anda-
mento fisiológico do trabalho de parto e da supe-
ração das suas dores.

A subcategoria a companhia, a água e as
tecnologias do cuidado de enfermagem expressa a
valorização da presença do outro, alguém que
possa compartilhar as dificuldades da parturiente
e ajudá-la.

Percebe-se que a companhia atenciosa e ca-
rinhosa gera confiança que ajuda a mulher a pas-
sar pelo período de trabalho de parto com o alívio
da dor. Duarte2 refere que o apoio e o não se sentir
sozinha pode ajudar na travessia desse processo.

Algumas depoentes preferem a companhia
feminina para quebrar o ciclo medo, tensão e dor:

[...] tendo alguém por perto, um médico, alguém da fa-
mília, qualquer pessoa, de preferência que seja mulher,
porque homem fica nervoso[...]. (Rosa)

[...]a atenção é tudo. Eu pensei que mulher, que enfer-
meira mulher tratava a pessoa mal...mas foi o contrá-
rio[...]. (Violeta)

Segundo a OMS12, o apoio oferecido prefe-
rencialmente por uma única pessoa diminui a
necessidade de analgesia epidural e as medica-
ções. Sentir-se só pode proporcionar à mulher uma
sensação de medo que aumenta a dor:

[...] é muito ruim não ter alguém perto[...]. (Rosa)

[...] eu chamava alguém pra me ajudar, ninguém vinha,
tava todo mundo conversando [...] faziam de conta que
nem ouviam [assim] o medo fica maior [...]. (Jasmim)

Os depoimentos mostram que as mulheres
sentem necessidade de ter alguém por perto para
apoiá-las e ajudá-las nesse processo.

Na prática, nota-se que as parturientes se
mostram mais tranqüilas e confiantes quando es-
tão acompanhadas por familiares ou por profissio-
nais com os quais criaram vínculo.

Odent4 reflete sobre a anatomia do ser hu-
mano, cuja forma parece ser uma adaptação de-
corrente da mudança de vida em meio aquático
para um meio semi-aquático. Dessa forma, a água
tem grande poder sobre os seres humanos, esti-
mulando sua sexualidade, o erotismo e, conse-
qüentemente, o parto e a lactação. As mulheres,
em trabalho de parto, parecem ser atraídas pela
água que no ambiente de pré-parto tem o poder
de soltar as travas do neocórtex e são estimuladas
por altos níveis de adrenalina4,14. É o que mostra
este discurso:

[...] eu entrei aí, me sentei dentro da banheira [...] botei
aquela água que sai borbulhando nas costas [...] eu senti
que foi rápido, me ajudou bastante. (Violeta)

Duarte2 e Medina13 ressaltam que a água
diminui a dor e que a mulher deve ser encami-
nhada ao banho com cinco a seis centímetros de
dilatação para que não haja desaceleração do tra-
balho de parto. Na prática observa-se que o ba-
nho de aspersão ou de imersão, geralmente, acal-
mam as parturientes e é realmente um fator
determinante no alívio da dor. A parturiente se
volta para si mesma e deixa aflorar as funções pri-
mitivas do seu cérebro.

O elemento água rotineiramente compõe
ambientes de cunho erótico. Levando-se em con-
sideração que o trabalho de parto e parto fazem
parte da vida sexual da mulher, esse elemento da
natureza parece ser um fator de grande ajuda no
processo de alívio da dor.

As massagens e a mobilidade são citadas no
manual de assistência ao parto normal da OMS12

como métodos não farmacológicos para o alívio
da dor. Na prática, observa-se que massagens aju-
dam a aliviar as dores, e as parturientes, muitas
vezes, solicitam o toque das mãos da enfermeira
obstétrica, ou do seu acompanhante, durante as
contrações:

[...] as massagens que me deram... ajudam durante as
contrações, para eu ter ele mais rápido, é... pegar nas
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mãos... segurei nas mãos para colocar força. Ajudou
muito. (Jasmim)

Duarte2 refere que os impulsos gerados pelas
massagens vão competir no cérebro pelos mesmos
receptores da dor, aliviando-a. Relata que a mo-
bilidade dos ossos da bacia diminui o tempo do
trabalho de parto.

O último depoimento destaca que a massa-
gem foi importante para aliviar as dores, não so-
mente pela técnica de alívio da dor, mas, princi-
palmente, pelo toque que é oferecido, o que re-
força a importância da companhia atenciosa nes-
se momento.

O Eu Materno e o Bebê
O alívio absoluto da dor só acontece no ter-

ceiro estágio do trabalho de parto com a expulsão
do bebê, período que se encerra com o
delivramento, ainda ocorrendo contrações fortes,
porém menos dolorosas e freqüentes7. Isso foi cons-
tatado nos discursos:

[...] parece que junta toda a dor que senti mais um pou-
co, muita dor, mas também quando nasceu foi um alívio.
(Rosa)

[...] só vai aumentando, aumentando, só quando o bebê
nasce é que passa. (Margarida)

Alguns depoimentos nos mostraram que a
própria mulher foi o fator determinante para o
alívio da dor, o que reforça a idéia de que as par-
turientes precisam de liberdade para parir. A
medicalização e os comandos da equipe não aju-
dam o processo natural do parto:

[...] a minha força de vontade. A dor vinha e eu fazia
mais força. O que me ajudou foi isso, eu mesma [...].
(Rosa)

O parto é um processo fisiológico e não pa-
tológico. Da mesma forma, a dor das contrações
também deve ser considerada dentro de um de-
curso fisiológico. Por esse motivo, deve ser enca-
rada de forma diferenciada da dor decorrente de
uma doença. Assim, viver a dor do parto sob uma
perspectiva de realização pode ajudar algumas
mulheres a passar pelo trabalho de parto sem a
necessidade de analgesia12.

Igualmente, outros depoimentos trazem a
satisfação de ser mãe e o bebê como fatores pri-
mordiais para o alívio da dor. Perguntadas so-
bre qual fator as ajudou, as mulheres respon-
deram:

O neném. (Dália)

[...] ver a carinha do meu filho... o amor que sinto por
ele. (Jasmim)

Dessa forma, reforçar para a parturiente que
ela é capacitada para o processo de parturição e
estimular sua participação nos procedimentos de
cuidado, durante o trabalho de parto, pode ajudá-
la a suportar as dores das contrações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os depoimentos revelaram que as práticas
medicalizadas utilizadas no processo de parturição
causaram nas mulheres uma exacerbação da per-
cepção dolorosa, enquanto o encorajamento para
a vivência desse momento com liberdade dimi-
nuiu tal percepção.

A dor do parto é fisiologicamente real, po-
rém, percebida de diferentes formas pelas diver-
sas mulheres. Nesse sentido, os cuidados volta-
dos para o equilíbrio dos fatores ambientais, vi-
sando proporcionar à mulher a conservação da
sua energia para o enfrentamento da dor e a as-
sociação desta com acontecimentos agradáveis,
conduz à passagem do trabalho de parto de forma
menos agressiva e dolorosa.

Os fatores que sensibilizam os sentidos, como
os sons e o frio, são referidos como elementos
ambientais que influenciam o trabalho de
parturição provocando dor na mulher. Outros fa-
tores, como as vozes de comando e a adoção de
atitudes socialmente aceitas, também interferem
nesse processo.

Concluiu-se que a medicalização e as in-
tervenções, que podem, por vezes, ser cultural-
mente aceitas, aumentam as dores. Por outro
lado, a companhia atenciosa, a liberdade para
agir e a associação das dores com o nascimento
são alguns fatores que ajudam a mulher a pas-
sar pelo trabalho de parto de forma menos trau-
mática.

Como enfermeiras obstétricas, pode-se tra-
balhar visando a redução dos fatores que aumen-
tam as dores e utilizar os fatores que as aliviam.
O equilíbrio dos elementos ambientais presen-
tes no pré-parto pode contribuir para que o pro-
cesso de parturição aconteça com o mínimo de
interferências.

 Espera-se que este estudo seja útil para que
os profissionais se conscientizem, cada vez mais,
da importância de fazer da mulher e do bebê os
protagonistas da parturição.
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PERCEPCIÓN DEL DOLOR POR LA MUJER EN EL PREPARTO: LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Este es un estudio cualitativo, cumplido en una maternidad de Río de Janeiro-Brasil, cuyo
objeto fue la influencia de los factores ambientales del preparto en el dolor, según la percepción de
mujeres puérperas. Tuvo como objetivos describir los factores que influenciaron en el aumento y alivio
del dolor, y analizar la relación entre ambiente y dolor de parto. Se obtuvo los datos con cinco mujeres
puerperas por una entrevista semi-estructurada, en el ano de 2003. Se adoptó la idea según la cual el
equilibrio ambiental contribuye para la cura de los enfermedades. Los elementos que estimulan los
sentidos, las prácticas y los procedimientos invasores aumentan el dolor. Por otro lado, la libertad de
movimientos, la compañía, las tecnologías del cuidado de enfermería, el agua, la mujer y su bebé son
factores de alivio del dolor. Los resultados indicaron que esa mujer nota las intervenciones como factores
que aumentan el dolor. Se concluye que una atmósfera familiar, donde ella puede ser la protagonista de
su parto, reduce su percepción al dolor.
Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Ambiente; dolor; enfermería obstétrica; trabajo de parto.
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