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HIDROTERAPIA

 

 Uma nova forma de 

cuidar da mulher em 

trabalho de parto 

INTRODUÇÃO 

Um trabalho de parto humanizado 

requer o respeito pelos desejos e 

direitos da parturiente e da criança 

(4). Atualmente, as grávidas 

solicitam, cada vez mais, métodos 

não farmacológicos para alívio da 

dor. A hidroterapia é um método 

fácil de implementar, proporciona 

satisfação e autonomia à 

parturiente na gestão do alívio do 

desconforto durante o trabalho de 

parto (3, 5). 

OBJETIVOS 

✓ Enumerar as vantagens da 

hidroterapia no alívio da 

dor durante o trabalho de 

parto;  
✓ Refletir sobre os cuidados 

do enfermeiro especialista 

em saúde materna e 

obstétrica na aplicação 

desta terapia. 

MÉTODO 

Revisão da literatura. Pesquisa nas 

bases de dados da EBSCO e 

RCAAP com a seguinte conjugação 

de descritores respetivamente: 

“hydrotherapy (AB resumo) and 

labo* (AB resumo)” e “hidroterapia 

(título) e trabalho de parto 

(assunto)”, limitando ao período 

temporal entre janeiro de 2015 e 

janeiro de 2020 na EBSCO, com 

resumo disponível e acesso a texto 

completo. Foram identificados 12 

artigos, dos quais 2 foram 

eliminados por se encontrarem 

duplicados e 3 após leitura do título 

e resumo. 

 

“A hidroterapia aplicada ao trabalho de parto compreende a utilização  

de água quente sob a forma de duche ou imersão. É uma intervenção  

não farmacológica, alternativa e efetiva de auxiliar a parturiente de  

baixo risco a gerir o parto, evitando ou atrasando a instrumentalização” 

(Stringer e Hanes, 1999, citados por Costa, 2015, p.20) 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Os artigos selecionados incluem 7 estudos, 2 de natureza quantitativa e 5 revisões 

de literatura. 

 

 

 

As várias terapias alternativas podem ser utilizadas isoladamente ou em 

associação e são consideradas benéficas para o alívio da dor, diminuição da 

ansiedade e adjuvante de analgésicos durante o trabalho de parto (6). A 

hidroterapia pode ser uma terapia a recomendar nomeadamente por um 

profissional de saúde (7). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O enfermeiro pode ser um agente de mudança nas equipas multidisciplinares na 

sensibilização e implementação da hidroterapia para promoção do conforto à 

parturiente e tendo em conta o envolvimento da pessoa significativa nos 

cuidados.  

No entanto, é importante assegurar a segurança da aplicação desta terapia com a 

realização de mais estudos de investigação nesta área. 

A intervenção do enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica 

poderá ser uma mais valia na promoção da aplicação desta medida não 

farmacológica através do ensino da técnica e dos seus benefícios, assegurando 

a vigilância do bem-estar materno e fetal. 

VANTAGENS 

HIDROTERAPIA 
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