MASSOTERAPIA NA GRAVIDEZ
E NO TRABALHO DE PARTO
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O parto é uma experiência dolorosa que a mulher vivencia e envolve mecanismos fisiológicos e psicoemocionais. O controlo da dor durante o
trabalho de parto é importante, as vivências positivas e negativas vão influenciar o conforto da mulher e possíveis gestações ou partos
futuros. A massagem é uma técnica de relaxamento que apresenta benefícios para a díade grávida-feto. Tem como princípio, a estimulação
sensorial, a manipulação dos tecidos moles e é usada para ajudar a relaxar os músculos tensos, acalmar a mulher e diminuir os sintomas
respiratórios com o objetivo de proporcionar relaxamento e aumentar o fluxo sanguíneo e oxigenação. A inclusão da massagem terapêutica
nas salas de parto é pertinente, acessível, segura e facilmente aceite pelas grávidas.
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MÉTODO

DISCUSSÃO
A

gravidez e a maternidade são transições na vida de uma mulher que geram

stress e desconforto. Os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica

Metodologia
Objetivo
Questão

Revisão sistemática da literatura
Identificar os benefícios da massoterapia na mulher grávida.
“Quais os benefícios da massoterapia na mulher grávida?”.
Participantes: grávidas e profissionais de saúde
Intervenções: Intervenção de massoterapia na gravidez e trabalho de parto
Critérios
Outcomes: Benefícios da massoterapia durante a gravidez e/ou trabalho de
Inclusão/
parto
exclusão
Desenho: Estudos primários e Revisões sistemática da literatura
Base
de B-On e EBSCOhost (Medline complete, Nursing & Allied Health Collection:
dados
Comprehensive, Medic Latina, CINAHL Complete)
“massage and therapy and pregnant woman”. limitadores gerais: acesso a
Expressão
texto integral, resumo disponível, idiomas: inglês, português ou espanhol,
pesquisa
data de publicação entre 2014.01.01 e 2019.12.31.

(EESMO) são os profissionais com a responsabilidade de promover uma transição
saudável, planear intervenções em parceria com a mulher grávida e casal, com o
objetivo de fortalecer a relação conjugal e parental, promovendo um ambiente
conducente ao desenvolvimento e bem-estar materno e fetal.
Apesar

de ser um método clássico e já utilizado nas salas de parto, é um método

não farmacológico eficaz no alívio da dor. Através da redução da secreção de
adrenalina e noradrenalina, e do aumento de endorfinas e ocitocina, é possível
reduzir a dor, a tensão, a ansiedade, a duração do trabalho de parto e aumentar as
contrações uterinas, proporcionando vantagens para a mãe e para o feto, através
do relaxamento promovido (Adams, Frawley, Steel, Broom, & Sibbritt., 2015; Angelo

Excluidos:
13 artigos –
leitura titulo e

29
Artigos

abstract

5 artigos após
leitura integral

et al., 2016; Bolbol-Haghighi et al., 2016; Cardozo & Cunha, 2018).

11
Artigos

3 artigos qualitativos
8 artigos quantitativos

RESULTADOS
Benefícios da massoterapia
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Acessível, seguro e facilmente aceite pelas grávidas.
Reduz a dor, a tensão, a ansiedade, a duração do trabalho
de parto e aumenta as contrações uterinas,
proporcionando vantagens para a mãe e para o feto,
através do relaxamento promovido.
Indicada em queixas como edema ou dor nos membros
inferiores coexistentes com dor em áreas do corpo como:
dor de pescoço, ombro ou dor sacro lombar.
Na doença mental, como depressão e ansiedade, há
redução da sintomatologia e prevalência.
Redução da prescrição de medicação para a depressão
(que na gravidez, potencia risco para o feto).
Redução do primeiro estadio do trabalho de parto e
preparação do períneo para o segundo estadio, com
recurso à realização de ensinos sobre respiração,
musculatura das pélvis e as posições de alívio da dor,
promovendo o parto eutócico.
Níveis de saturação de oxigénio são influenciados
positivamente assim como a melhoria do quadro
respiratório
prevenindo
a
hiperventilação
e
consequentemente a alcalose respiratória, o que
possibilita maior perfusão placentária, redução do quadro
álgico, ansiedade e stress.
Resultados da escala de Apgar dos recém-nascidos foram
significativamente maiores ao primeiro e quinto minutos
de vida, quando as grávidas foram sujeitas a massoterapia.

No

trabalho de parto, as evidências demonstram vantagens na utilização da

massagem terapêutica na duração e condução do trabalho de parto, na redução da
dor, no tipo de parto e na melhoria da função respiratória.

CONCLUSÃO
A

promoção da saúde e bem-estar materno e fetal são a prioridade da prática

dos EESMO. O recurso à medicina complementar e alternativa (CAM) durante a
gravidez e trabalho de parto é benéfico e referido pela Ordem dos Enfermeiros.
A

massagem terapêutica é uma solução adequada às necessidades da grávida,

por ser eficaz, não invasiva, segura, acessível e de baixo custo que produz efeitos
terapêuticos positivos e necessários ao estado gravídico e ao trabalho de parto,
prevenindo possíveis complicações.
 Conclui-se

que a massagem terapêutica promove, durante o trabalho de parto,

relaxamento das parturientes com indicadores positivos relativos à frequência
cardíaca, saturação de oxigénio, dor, dilatação cervical, contratilidade, duração do
trabalho de parto, tipo de parto e scores elevados na escala de Apgar. A evidência
comprova ainda a redução da prescrição de medicação.
É

necessária mudança global de mentalidades, quebrando estigmas relativos à

utilização de CAM. Os EESMO são os responsáveis por incentivar a utilização de
massoterapia, investir na formação para que realizem uma prática baseada na
evidência, com recurso a conhecimento e treino.
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