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INTRODUÇÃO
O aumento substancial da aplicação de práticas para iniciar, acelerar, terminar, regular ou monitorizar o processo fisiológico do parto afeta negativamente a
experiência de parto da mulher e a sua capacidade de dar à luz1. A escolha de posições de nascimento pode ter um impacto positivo na experiência de parto,
sendo fundamental que nenhuma posição seja imposta e que seja a mulher a escolher a posição que considera mais confortável1. A liberdade de movimentos
traduz-se em deambular, caminhar ou mover-se e mudar de posição. Todos estes movimentos facilitam o trabalho de parto, constituindo-se como uma excelente
forma de distração dos desconfortos inerentes a este processo, permitindo o conforto da mulher, a sensação de controlo do próprio corpo e a interação com a
pessoa significativa, o que torna o processo mais satisfatório2. Como referencial teórico orientador para a prática de cuidados, no âmbito da temática, foi
escolhida a Teoria do Conforto de Katherine Kolcaba, que pressupõe uma visão holística de enfermagem, centrada no cliente, reconhecendo que toda a pessoa
compreende uma vida mental, espiritual e emocional intimamente ligada com o seu corpo físico, sendo o conforto um outcome importante3.
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Objetivo: Mapear o conhecimento existente relativamente às

intervenções promotoras do conforto no parto em movimento.

Revisão Scoping com ponto de partida da questão “Qual a
influência do movimento no trabalho de parto no conforto da
mulher?”, de acordo com a mnemónica PCC4:
• (P)opulação – Parturientes/mulheres;

• (C)onceito – Promoção do conforto no parto através do
movimento;
• (C)ontexto – Todos os locais de nascimento.

Estratégia de pesquisa desenvolvida em três fases, incluindo
estudos publicados (bases de dados CINAHL Complete, MEDLINE
Complete e Cochrane Database of Systematic Reviews) e não
publicados (literatura cinzenta), entre 2013 e 2018, em língua
inglesa, portuguesa e espanhola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Benefícios para a implementação do movimento na
promoção do conforto durante o trabalho de parto
OBSTÉTRICOS
→ Aumento dos procedimentos não farmacológicos e não
invasivos5;
→ Empatia do profissional com a parturiente5,6,7;
→ Abordagem flexível do EESMO8;
→ Aumento da gravidade e das contrações uterinas5,9,10;
→ Duração do trabalho de parto e do parto vaginal11,12,13.

MATERNOS
→ O conhecimento das mulheres face às posições
verticalizadas5, 8, 14, 15, 16, 17, 18;
→ Relação Terapêutica7;
→ Decisões tomadas conjuntamente com o profissional de
saúde8,18;
→ Vantagens no âmbito da laceração perineal, episiotomia,
hemorragia pós-parto e dor 6,11,20;
→ Papel ativo dos pais no trabalho de parto14.

FETAIS
→ Vantagens no âmbito da frequência cardíaca fetal11,19.

Identificados 39 artigos que após aplicação dos critérios anteriores
https://www.segurosunimed.com.br/novas-diretrizes-orientam-como-evitar-violencia-contra-a-mulher-no-parto

foram apenas incluídos 14 artigos.

CONCLUSÕES
A capacitação do enfermeiro especialista, no âmbito da promoção
do movimento no trabalho de parto, é um fator determinante para
o conforto da mulher/família. O estabelecimento de uma boa
relação, com base na empatia, confiança e escuta ativa influência a
experiência de parto da mulher/família, podendo afetar o conforto
no parto em movimento. O conhecimento das mulheres face às

diferentes posições torna-se importante para promover a
autonomia da mulher frente às suas escolhas. Assim, o conforto das
mulheres perante o trabalho de parto constitui-se como essencial

Limitações
para a implementação do movimento na promoção do
conforto durante o trabalho de parto
OBSTÉTRICOS
→A posição horizontal limita a atuação da mulher no trabalho de
parto5;
→Falta de aceitação por parte dos profissionais em relação aos
planos de parto5;
→Configuração das salas de parto5;
→Excesso de medicalização do parto1,5.

MATERNOS
→Falta de informação/formação7,15;
→Acesso desigual ao uso de diferentes posições no parto19.

para a sua segurança, autonomia e direito de escolha.
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