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“Que nada nos limite.  

Que nada nos defina.  

Que a liberdade seja a nossa própria substância” 

 (Simone de Beauvoir) 



 
 
 
 

 

 
 

RESUMO  

O tema de pesquisa foi o conhecimento a respeito das tecnologias de cuidado de enfermagem na 

atenção obstétrica a mulher como potencial ferramenta para aumentar a oferta da tecnologia de 

cuidado às parturientes. Assim, o objeto desse estudo é a produção científica publicada em 

periódicos nacionais e internacionais sobre o uso da “bola suíça” como cuidado às parturientes. A 

opção do tipo de estudo foi de revisão integrativa sobre a temática com a questão norteadora: o 

que a literatura revela sobre uso da “bola suíça” como cuidado às parturientes? Traçou-se como 

objetivos: apresentar a produção científica sobre o uso da bola suíça como cuidado as parturientes 

e discutir aplicabilidade da bola suíça como tecnologia de cuidado de enfermagem. 

Foram encontrados através do levantamento de literatura na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

nos bancos de dados Cochrane, Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), 

Base de Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem no Brasil (BDEnf), Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica (SciELO) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) na busca dos artigo usou-se os descritores: “Terapia por 

exercício”, “Trabalho de parto”, “Dor do parto” e “Enfermagem Obstétrica”. O agrupamento dos 

descritores ocorreu por meio do operador booleano “and”.  Sendo utilizadas quatro combinações 

dos descritores para estratégia de busca: “Terapia por exercício” and Trabalho de parto”, “Terapia 

por exercício” and “Enfermagem Obstétrica”, “Terapia por exercício” and “Dor de parto” 

“Trabalho de parto” and “Enfermagem Obstétrica”. Como resultados encontrou-se 43 artigos que 

referiram a temática e os objetivos propostos. foi utilizada a técnica de análise temática, e eles 

foram separados em três categorias:1) Os efeitos da bola suíça e o alivio da dor; 2) A tecnologia 

não invasiva bola suíça e a progressão do trabalho de parto; 3) A apropriação do uso da bola de 

Bobat está em consonância com o direito das mulheres à assistência obstétrica humanizada. 

Como considerações finais os estudos apontam que a tecnologia é apropriada, o enfermeiro ainda 

que não sendo especialista pode se qualificar e oferecer tal tecnologia de cuidado para melhor 

assistir a parturiente. 

 

Palavras-Chave: Terapia por exercício; Trabalho de parto; Dor de parto; Enfermagem obstétrica. 

  



 
 
 
 

 

 
 

ABSTRACT 

This research purpose was to explore all knowledge there is about care technologies that nursing 

has to offer in obstetric care for women, aiming to increase their offer when caring for parturient 

women. Therefore, the objects of this study are scientific productions published in national and 

international journals about usage of “swiss ball” caring for pregnant women. This is an 

integrative revision around the guiding question: what does the literature discloses relative to the 

usage of “swiss ball” when caring for pregnant women? Those were the aims of the study: 

present scientific production about the usage of swiss ball when caring for pregnant women and 

discuss applicability of swiss ball as a technology in nursing. The study has searched for 

literature in Virtual Health Library (VHL), in databases Chochrane, Latin American and 

Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), Specialized Bibliographic Database in the 

Nursing Area in Brazil (BDEnf), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). When searching for articles, there 

were these keywords: "Exercise Therapy", "Labor", "Birth Pain" and "Obstetric Nursing". The 

grouping of descriptors was through the boolean operator “and”. There were four combinations 

for search strategy: "Exercise Therapy” and “Labor”, “Exercise Therapy” and “Obstetric 

Nursing”, “Exercise Therapy” and “Birth Pain” and “Labor” and “Obstetric Nursing”. As result 

of the search, there were 43 articles referring to the theme and objectives. Thematic review 

technique was used and the articles were separated in three categories: 1) The effects of the swiss 

ball and pain relief; 2) The non-invasive swiss ball technology and the progression of labor; 3) 

The appropriation of the use of the Bobat ball is in line with women's right to humanized 

obstetric care. Final considerations point out that technology is suitable and the nurse, even not 

being a specialist, can improve him/herself and offer such care technique to better assist the 

woman in labor. 

 

Keywords: Exercise therapy; labor; labor pain; Obstetric nursing.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ser mãe é um desejo de muitas mulheres, das sociedades antigas até os dias de hoje. Esse 

momento é tido como uma fase de conhecimento da potencialidade de ser mulher, de 

autoafirmação e pode trazer consequências positivas para o resto de suas vidas. O parto, no 

entanto, é encarado com sentimento de medo e de ansiedade. Morell e Martin descrevem o parto 

como: 

 

Um evento complexo na vida de qualquer mulher, caracterizado por rápidas transições 

biológicas, sociais e emocionais, influenciadas por fatores contextuais, políticos e, 

sobretudo, culturais. [...] Uma experiência de parto negativa pode levar ao sentimento de 

impotência, falta de controle e afetar a decisão de uma mulher sobre uma futura 

maternidade (MORELL E MARTIN, 2018, p. 2). 

  

 

O elemento que causa medo e desconfiança às parturientes é a possível dor do trabalho de 

parto. A dor é conceituada pela International Association for the Study of Pain (IASP) como 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial dos 

tecidos, ou descrita em termos de tais lesões (IASP, 2019). E, dentre os fatores que aumentam a 

percepção dolorosa no parto estão o medo, estresse, tensão e fadiga, frio, fome, solidão, 

desamparo social e afetivo, ignorância do que está acontecendo e ambiente estranho. O que ajuda 

a reduzir essa percepção dolorosa pode ser o relaxamento, a confiança, informações corretas e 

contato contínuo com família. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, UFRJ, 

2019) 

 Ricardo Hebert Jonas diz: “Humanizar o nascimento é garantir protagonismo para as 

mulheres” (BALASKAS, 2017, p. 6). A boa prática da obstetrícia depende da compreensão, por 

parte do profissional da saúde, do processo pelo qual a mulher está passando no momento do 

parto. Mais do que compreender, deve também buscar a melhor forma de cuidar dela neste 

momento, evitando a medicalização desnecessária, preocupante nos dias de hoje. Mariana 

Pimentel, em sua monografia, destaca a importância de compreender a dor para além de seu 

sentido primário, e observar os fatores emocionais, sensoriais, ambientais e existenciais que a 

envolvem (LOWE apud PIMENTEL, 2016, p. 15). 

 Com a percepção da necessidade de mudanças do modelo assistencial ao parto hospitalar 

já em 1996, a Organização Mundial da Saúde publicou um Guia Prático para a Assistência ao 
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Parto Normal, traduzido para a língua portuguesa e editado pelo Ministério da Saúde (MS), em 

2000, com todos os cuidados necessários durante o trabalho de parto para dar suporte à 

parturiente, questões ao parto normal e humanização do parto.    

 O guia classifica as práticas obstétricas em quatro categorias, onde a categoria A são as 

práticas úteis e que devem ser encorajadas. São elas: respeitar o direito de privacidade da mulher; 

respeito à escolha do acompanhante; oferecer líquidos via oral durante o trabalho de parto; 

liberdade de posição movimento e estímulo a posições não supinas; monitoramento de bem estar 

físico e emocional da mulher assim como uso de partograma para acompanhamento do progresso 

do trabalho de parto; início da amamentação na primeira hora de vida e o uso de métodos não 

invasivos e não farmacológicos no alívio da dor (OMS, 1996).  

Tem-se como tema de pesquisa o conhecimento a respeito das tecnologias de cuidado 

de enfermagem na atenção obstétrica a mulher como potencial da ferramenta para aumentar a 

oferta da tecnologia de cuidado em partos.  

Dentre os métodos não farmacológicos, a “Bola Suíça” (também conhecida como bola 

do nascimento, bola obstétrica, bola bobath, stability balls, exercise balls, physio-balls, entre 

outros termos) é um recurso que traz vantagens para a parturiente. Os diferentes nomes fazem 

menções a sua história de introdução a sociedade, inclusive “bola suíça”. O objeto foi 

desenvolvido, em 1963, por Aquilino Cosani, um fabricante de materiais plásticos, na Itália. 

 Com o passar dos anos, a bola começou a ser usada para reabilitação neurológica de 

crianças na Suíça, e a partir nos anos 1970 utilizada na reabilitação de problemas posturais e 

neurológicos. A partir desse período foi denominada por terapeutas dos Estados Unidos como 

“bola suíça” (CARRIERE, 1998, p. 1-3). Tem seu começo na obstetrícia em uma maternidade 

alemã na década de 1980, quando era usada por obstetrizes para auxiliar na progressão do 

trabalho de parto, acreditando ajudar na descida e rotação da apresentação fetal (SILVA et al, 

2010, p. 2). 

As bolas suíças evoluíram muito ao longo dos anos. São fabricadas com plásticos 

modernos e resistentes, e possuem diversos tamanhos para atender às medidas corporais de quem 

vai utilizá-la. Podem ser encontradas nos tamanhos pequeno (45 e 55 cm de diâmetro), médio (65 

cm de diâmetro) e grande (75 cm e 85 cm ou mais de diâmetro). Essa variedade ajuda no uso 

correto da bola, levando em conta a estrutura física da parturiente. Para entender o melhor 

tamanho de bola para a mulher, é importante que a observe sentada e verifique se seus membros 
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inferiores estão flexionados formando um ângulo de 90° graus, de maneira que a coxa esteja em 

posição paralela ao chão. 

Beate Carrière destaca que a bola não é mais utilizada somente para tratamento de 

indivíduos doentes ou em recuperação; mas, também se mostra uma importante aliada para 

pessoas que buscam hábitos saudáveis (CARRIERE, 1998, p. 3). Seu uso por praticantes de 

Pilates e Ioga, por exemplo, é amplamente divulgado.  

De acordo com Souza, Leão e Almeida, a bola de bobath tem uso pertinente sozinha ou 

acompanhada por outras técnicas. 

 
A bola obstétrica é considerada um instrumento lúdico que distrai a parturiente, tornando 

o trabalho de parto mais tranquilo e que serve de suporte para outras técnicas, como por 

exemplo, a massagem e o banho de chuveiro, como também para a realização de 

alongamentos e exercícios ativos de circundução, anteversão e retroversão pélvica, 

constituindo-se como um dos métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho 

de parto. Está classificada, juntamente com outras recomendações da OMS, na categoria 

de condutas que são claramente úteis e que deveriam ser encorajadas no trabalho de 

parto e parto. (SOUZA, LEÃO E ALMEIDA, 2018, p. 112) 

 

Para além do seu uso no trabalho de parto, a bola suíça tem uso defendido no 

acompanhamento pré-natal, em modelo proposto por Penna, Carinhanha, Rodrigues (2010). Eles 

apresentam a chamada consulta coletiva, que surge como proposta ligada ao princípio da 

integralidade, segundo o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

contribuindo para uma assistência humanizada. A consulta é realizada de forma coletiva com a 

assessoria de profissionais de saúde (médico ou enfermeiro obstetra). Nessa consulta, as mulheres 

têm a possibilidade de criar uma conexão mais forte com elas mesmas. Dentre as atividades 

propostas no grupo, há o uso da bola durante a consulta coletiva. 

Barbieri et al (2013) destacam como a bola opera para descrever seus benefícios. A 

postura vertical resulta no relaxamento da musculatura e ampliação da pelve, logo ajudará na 

descida da apresentação fetal no canal de parto, facilitando a circulação sanguínea materno-fetal, 

de forma a melhorar os efeitos das contrações uterinas. A bola é uma das estratégias que promove 

livre movimentação, adoção de posições distintas, correção postural, relaxamento e alongamento 

ao longo do parto. 

A realização de exercícios com a bola na posição vertical (sentada) trabalha a 

musculatura do assoalho pélvico, prevenindo flacidez do assoalho e maior conhecimento sobre os 

movimentos de tensionar e relaxar para preparar as parturientes para o trabalho de parto. 
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(CARRIERE, 1998, p. 338) 

Nesse sentido, a Enfermagem Obstétrica exerce um papel central na manutenção de boas 

práticas na obstetrícia a fim de garantir o respeito aos direitos da mulher e da criança, 

promovendo a humanização, fornecendo uma assistência com a menor taxa de intervenções 

possível e compatível com a segurança de forma a garantir como recomendado pela OMS, com 

uso de recursos não farmacológicos para alívio de dor no trabalho de parto.  

1.1 QUESTÃO NORTEADORA   

A questão norteadora para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa foi: o que a literatura 

revela sobre uso da “bola suíça” como cuidado às parturientes? 

1.2 OBJETO DE PESQUISA 

 O objeto desse estudo é a produção científica publicada em periódicos sobre o uso da 

“bola suíça” como cuidado às parturientes. 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Apresentar a produção científica sobre o uso da bola suíça como cuidado as parturientes.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O que a literatura apresenta de consenso a respeito da bola suíça como cuidado as 

parturientes? 

Levantar na literatura como se utiliza a bola suíça junto a parturientes. 

Discutir a aplicabilidade da bola suíça como tecnologia de cuidado de enfermagem. 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O enfermeiro desempenha papel fundamental de promoção ao cuidado humanizado na 

assistência ao parto da mulher. Ele é adepto de tecnologia não invasiva para assistir a parturiente 

e a bola suíça tem sido implementada no cuidado em obstetrícia na atenção à mulher no parto e 

nascimento, sendo um instrumento para profissionais da saúde utilizarem durante todo o processo 

do trabalho de parto, conhecerem e se apropriarem para a utilização de forma científica.  

O assunto se torna relevante já que cuidados relacionados ao parto e nascimento são 



 

 

 

 

5 

 

 
 
 

atribuídos a Enfermagem e estão vinculados ao conhecimento de técnicas e desenvolvimento de 

habilidades junto a atualização científica em benefícios a mulher partejante a fim de que o 

enfermeiro o utilize com respeito e sabedoria. O que contribui para a formação em enfermagem 

de forma única o presente estudo. 

Durante a graduação, poucos momentos são os de encontro com os métodos não 

invasivos na assistência ao parto. Além disso, esse estudo vai de encontro com o que se insere no 

Grupo de Pesquisa Saúde Integral da Mulher e do Recém-Nascido, que de forma ímpar trouxe no 

ano de 2020 o primeiro curso de extensão PROEX de Tecnologia de Cuidado Enfermagem 

Obstétrica a temática.  

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa CNPq Saúde Integral da Mulher 

e do Recém-Nascido SIMRN/UFF CNPq, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 

Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de no 1 - Atenção à saúde dos seres humanos, 

no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde. 

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir do uso 

de tecnologias que gerem produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo 

pretende-se assistência digna para a sociedade, melhorando a relação profissional-cliente no que 

se refere à saúde da mulher e seu empoderamento como parturiente. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO PARTO E 

NASCIMENTO 

 As políticas públicas de atenção à mulher ao longo dos anos foram sofrendo 

modificações para atender, expandir e se adequar às necessidades da mulher junto a 

embasamentos científicos e demandas sociais. Na década de 1970, as políticas públicas se 

restringiam apenas a uma parte do ciclo vital da mulher, centralizando o papel como progenitora 

de suas funções fisiológicas enquanto gestantes e parturientes para perpetuação da população 

(RATTNER, 2009). 

Em 1983, após apelo social, o Ministério da Saúde (MS) cria o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), reconhecendo a necessidade de ampliação além da relação 

mãe e filho. Sendo um grande marco para as políticas públicas brasileiras, inclui ações 

educativas, preventivas de diagnósticos, tratamento e recuperação ofertando a assistência tanto no 

pré-natal, parto, puerpério, como também em casos de IST, câncer de mama e câncer de colo do 

útero (BRASIL, 1984). Contudo, apesar da criação do programa do Estado, ocorreram avanços 

pontuais, não movimentando o necessário do sistema para uma melhoria na qualidade da atenção.   

Na cidade de Fortaleza, em 1986, ocorre uma reunião entre a Organização Mundial da 

Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, onde foi criado o primeiro manifesto 

internacional de recomendações aos cuidados no trabalho de parto (OMS, 1985). Apenas em 

1996, em uma versão atualizada e completa com novas evidências científicas, é divulgado então 

pela OMS o Guia Prático de Assistência ao Parto Normal (OMS, 1996).   

O Programa de Humanização do Pré-Nascimento e Nascimento (PHPN) foi 

implementado em 2000 e foi criado para garantir a igualdade e respeito, autonomia das mulheres 

e universalização das políticas, colaborando para uma melhor cobertura e qualidade da 

assistência às parturientes sob a perspectiva dos direitos humanos (BRASIL, 2001). 

Já em 2004, ao constatar a relevância do assunto, o Governo Federal decide transformar 

o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em uma Política Nacional, 

chamada então de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e 

coligada com a criação do HumanizaSUS no mesmo ano. E, de acordo com o Plano Nacional de 

Políticas para Mulheres, o PNAISM consolida avanços importantes. 
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Com o objetivo de consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e direitos 

reprodutivos com a preocupação em aperfeiçoar a atenção obstétrica e o acesso ao 

planejamento familiar; melhorar a atenção nas intercorrências obstétricas e à violência 

doméstica e sexual; reduzir a morbimortalidade por causas previsíveis e evitáveis, a 

prevenção e o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis incluindo o HIV/Aids; 

o câncer de mama e de colo de útero e o tratamento das doenças crônicas não 

transmissíveis. Para assegurar a qualidade do atendimento e ampliar o acesso, o governo 

propôs novos programas como o Rede Cegonha e o Plano de Enfrentamento à 

Feminização das DST/HIV/Aids (BRASIL, 2013, p.31). 

 

 

  Em 2011, a Rede Cegonha vem priorizar o atendimento humanizado defendido pelo 

SUS. A rede foca nas boas práticas de atenção ao parto e nascimento, colocando como uma das 

propostas a diminuição do uso de medicações e o uso de métodos não farmacológicos para alívio 

da dor - como bola suíça, massagem, cavalinho, banho de aspersão e outros. O intuito principal 

da rede é assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada 

tanto na gravidez, no nascimento e no puerpério e garantir às crianças o direito ao nascimento 

seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis (SIQUEIRA, 2017). 

Dessa forma, ficam nítidos os constantes movimentos do Ministério da Saúde do Brasil 

voltados para uma aproximação à assistência respeitosa e integral, com menores taxas de 

intervenções desnecessárias e menor taxa de cirurgias cesarianas como dito nas políticas. Porém, 

muitos são os desafios para a mudança do modelo intervencionista ao parto brasileiro.         

2.2 O USO DA BOLA SUÍÇA NO TRABALHO DE PARTO 

O trabalho de parto é dividido, didaticamente, em três etapas: dilatação, expulsão e 

dequitação. A primeira fase é a de dilatação, onde as contrações uterinas são regulares e rítmicas, 

finalizando quando há dilatação total do colo do útero. Já a etapa de expulsão se inicia com a 

dilatação total e termina com a saída do feto. Por último, a dequitação também chamada de 

secundamento é o último momento do parto que tem como característica principal a expulsão da 

placenta (REZENDE, 2011). 

Além disso, o trabalho de parto também é definido entre fase latente e fase ativa, 

segundo a Diretrizes Nacionais De Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde de 2017. 

A fase latente é entendida como o momento em que a parturiente possui dilatação total do colo 

sem sensação de puxo involuntário ou presença de analgesia e a cabeça do bebê ainda está alta na 
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pelve. Já na fase ativa ocorre dilatação total do colo do útero, porém com cabeça do feto visível e 

contrações de expulsão ativas ou esforço materno para tal após confirmação de dilatação 

completa. (BRASIL, 2017, p. 27)  

O conhecimento da fisiologia do trabalho de parto traz o entendimento da dualidade de 

compensação existente entre o neocórtex e o córtex primal. A preocupação em diminuir a 

ativação do neocórtex da parturiente (responsável pela parte racional do cérebro) é essencial para 

um parto respeitoso a fisiologia humana, pois quando ativado inibe o funcionamento dos 

comandos do sistema límbico, parte primitiva do cérebro que envolve picos de um coquetel de 

hormônios, que incluem ocitocina, endorfinas e prolactinas. O sistema límbico auxilia a mulher a 

passar pelo processo com satisfação, já que, em relação aos hormônios dar à luz é um ato sexual 

(BALASKAS, 2017).  

Barbieri et al. (2013) declara que aspectos externos a fisiologia humana também 

influencia no trabalho de parto: as experiências psicológicas ligadas à presença ou ausência de 

apoio emocional; vivências passadas anteriormente e suas memórias; o ambiente em que o parto 

está ocorrendo; questões étnicas e sociais. 

Para trabalhar essas experiências psicológicas, investe-se muito na valorização da 

Ambiência, com organização de espaços de trabalho de parto saudáveis em que a cor, o cheiro, a 

luz, o som, as formas, volumes e a arte atuam como ativadores na percepção ambiental 

acolhedora da experiência dessa mulher (BRASIL, 2012, p. 11).  

 

Ambiência vai além de uma estruturação físico-funcional. É uma situação em 

construção. Um ambiente vivenciado, onde perpassam relações sociais, econômicas e 

políticas. Pressupõe que estaremos lidando com espaços e relações de poder, modos de 

atenção e gestão; práticas e processos de trabalho. Neste sentido, é importante atender as 

necessidades físicas e ambientais dos usuários e trabalhadores com espaços e situações 

adequadas, com biossegurança, funcionais e resolutivas e as subjetivas. (BRASIL, 2012, 

p. 13) 

 

 

Mais especificamente, no Rio de Janeiro, a secretaria municipal do Rio de Janeiro de 

realizou a Adequação da Ambiência para os Serviços de Saúde que Realizam Partos possui um 

documento que visa alterações estruturais nos espaços físicos de maternidades/hospitais com o 

intuito de favorecer, facilitar e qualificar as instituições para as boas práticas e a humanização na 

assistência dos partos e nascimentos. ((SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO, 2010, p. 1) É exemplificada como uma das normas a serem seguidas por tais 



 

 

 

 

9 

 

 
 
 

entidades: “Proporcionar acesso a métodos não farmacológicos e não invasivos de alívio à dor e 

de estímulo à evolução fisiológica do trabalho de parto, desde a deambulação até disponibilizar 

bolas de bobat.” (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, 2010, p. 1) 

A bola de bobath é um instrumento de terapia por exercícios e sua utilização pode ser 

feita de diversas formas, tendo diferentes benefícios como consequência da sua prática. O uso da 

bola suíça proporciona relaxamento da musculatura lombar e perineal massageando assoalho 

pélvico, durante o trabalho de parto. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO, 2010) 

A pelve feminina é formada por quatro estruturas anatômicas unidas como um anel, 

sendo elas: ossos do quadril (anterior e lateral) – ilíacos e púbis, que unidos formam a sínfise 

púbica; ísquios e sacro (posterior), que, unidos com os ilíacos, formam a articulação sacro ilíaca. 

É perfurada por três orifícios; anteriormente a uretra, mais central a vagina e posteriormente o 

ânus. (SOBOTTA, 2000, p. 222) 

O assoalho pélvico é uma rede de músculos e ligamentos localizada na parede inferior 

da cavidade pélvica, sendo um local de passagem e de sustentação do corpo. Existem dois 

principais componentes do diafragma pélvico: músculo coccígeo e músculo levantador do ânus. 

O último é dividido em três partes: m. pubococcígeo, m. puborretal e m. íliococcígeo. Logo 

abaixo do assoalho pélvico, situa-se o períneo entre a uretra e a vagina, formado pelo músculo 

bulbocavernoso, com função de abertura e fechamento da vagina junto a ereção do clitóris, 

músculo isquiocavernoso, responsável pela ereção e sustentação do clitóris. Ainda, há o 

transverso superficial do períneo que tem como função sustentação do centro tendíneo do 

períneo, situado entre o ânus e a vagina, região importante pois todos os músculos do assoalho 

pélvico passam por aqui ou estão inseridos nessa área; e, por último, o esfíncter externo do ânus e 

membrana do períneo. (SOBOTTA, 2000, p. 223) 

Os mesmos músculos que são utilizados no trabalho de parto são os músculos utilizados 

para continência urinária, fecal e de flatos (CARRIERE, 1998). Portanto, é esperado da 

parturiente que tais funções sejam afetadas durante o momento da parição.  

Em um estudo, Zwelling (apud SILVA, 2010) relaciona exercícios com a bola suíça que 

podem servir para conforto e progressão de trabalho de parto, por trabalhar esses músculos do 

assoalho pélvico. Além disso, a bola pode também ser vista como um objeto lúdico pela mulher, 

o que auxilia em sua distração à dor (LEHUGEUR et al., 2017). Algumas das posições abordadas 
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por Zwelling em seu estudo são: 

 Gestante sentada na cama e bola posicionada entre as pernas da parturiente com a 

região torácica inclinada de forma a apoiar sob o objeto e os braços ao longo. Ao soltar o peso do 

seu tronco, essa posição favorece o relaxamento da lombar e assoalho pélvico, com o aumento do 

diâmetro anteroposterior e transverso da pelve, conforme mostra a Figura 1. 

FIGURA 1 – Posição indicada sentada na cama 

 

 Fonte: SILVA, 2010, p. 32 

 

 Paciente ajoelhada e debruçada sobre a bola, abraçando-a e depositando seu peso 

sobre ela, o que leva a auxiliar na rotação fetal, descida da apresentação no canal vaginal 

interferindo na progressão do parto, alongamento e diminuição da dor lombar que pode levar a 

diminuição da percepção de desconforto à parturiente, conforme mostra a Figura 2. 

 

FIGURA 2 – Paciente debruçada sobre a bola 
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Fonte: SILVA, 2010, p. 33 

 

 Com a paciente em pé ao lado da cama permanecendo curvada com o tronco 

inclinado e encostado sob a bola. Essa posição promove a manutenção e a movimentação da 

mulher na postura vertical, que quando adotada permite ao útero ir mais para frente, usando assim 

a parede abdominal como apoio, havendo um alinhamento mãe-bebe junto a um maior aporte de 

oxigênio para o feto por uma menor compressão dos vasos sanguíneos pelo útero (Keen et al. 

apud SILVA, 2010). A figura 3 mostra a posição a seguir:  

 

FIGURA 3 – Parturiente apoiada sobre a bola, em pé 

 

Fonte: SILVA, 2010, p. 33 

 

 A posição da Figura 4 é com a parturiente sentada sobre a bola, com os joelhos 

afastados um do outro e fazendo um ângulo de praticamente 30 graus sem extensão dos joelhos, 

com os pés tocando o chão. Dois movimentos são facilmente executáveis nessa posição, o 

movimento circular da bacia – como se rebolasse em cima da bola (rotação) – e movimentos para 

frente e para trás, mobilizando somente a bacia (propulsão). Essa posição tem o objetivo de 

aumentar o tônus muscular do assoalho pélvico e o fluxo sanguíneo; promover contrações mais 

eficazes e auxiliar na rotação e descida fetal. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO 

DE JANEIRO, 2010, p. 79) 
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FIGURA 4 – Parturiente sentada na bola, realizando movimentos 

 

Fonte: SILVA, 2010, p. 32 

 

 Uma última posição que é explorada é com parturiente sentada sobre a bola, 

postura em 90°, com membros inferiores promovendo a posição vertical, facilitando o 

alinhamento feto-materno.  

FIGURA 5 – Posição 90° 
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Fonte: SILVA, 2010, p. 32 

 

O uso da bola suíça envolve cuidados de enfermagem e a distinção de em qual momento 

deve-se estimular seu uso é um deles. Segundo Gallo et al. (2011), em que propõe um protocolo 

assistencial para cada fase de parto e o uso das tecnologias não farmacológicas para alívio da dor, 

a bola deve ser introduzida na última fase da dilatação, quando varia de 8-10 cm. Além disso, o 

tempo em que a parturiente deve permanecer também é um conhecimento científico que deve ser 

implementado; é indicado no estudo clínico de Delgado et al. (2008) que o mínimo indicado é de 

20 minutos para a bola ter seus benefícios encontrados. 

Uma das recomendações para o uso da terapia por exercício da bola suíça é que a mesma 

esteja inflada corretamente, para que o contato com as tuberosidades isquiáticas seja integral. 

Ainda, após cada uso ela deve ser limpa com água e sabão junto a desinfecção com álcool a 70% 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, 2010 p. 79).  

Os cuidados de enfermagem também estão presentes para a manutenção da segurança da 

paciente. A presença de um acompanhante ao uso da bola e de um apoio firme à frente, como 

uma cama, garante que o tamanho da bola esteja adequado à usuária de forma que seu joelho 

flexionado forme 90º ao chão (ZWELLING apud SILVA, 2010). Este é um dos momentos em 

que se torna indispensável o olhar do enfermeiro, já que ele é a pessoa mais indicada para 

orientações e correções que podem vir a ser necessárias.  

Ainda, é de extrema importância a consciência e estímulo ao relaxamento mental e físico 

para o parto ocorrer de forma positiva. O papel do enfermeiro se estende ainda mais aqui: para 

além da saúde física da mulher, é de sua responsabilidade a saúde mental, também. A utilização 

da bola suíça em momentos corretos de uso colabora com o córtex primitivo e para uma atenção 

obstétrica de qualidade e ideal à mulher (BUSANELLO et al., 2011). 

A lei de número 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, determina que cabe ao Enfermeiro e não somente o especialista, a assistência à 

mulher antes, durante e no pós parto, enquanto cabe ao enfermeiro titular de diploma ou 

certificado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica a i) assistência à parturiente e ao parto 

normal; ii) identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do 

médico; e iii) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando 

necessária (BRASIL, 1986).  
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Porém, com a chegada da Resolução COFEN nº 524/2016, abre-se a possibilidade da 

atuação do Enfermeiro nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto 

desde que ele comprove i) a realização de no mínimo, 15 (quinze) consultas de Enfermagem pré-

natais; ii) a realização de no mínimo, 20 (vinte) partos com acompanhamento completo do 

trabalho de parto, parto e pós-parto; e iii) a realização de, no mínimo, 15 (quinze) atendimentos 

ao recém-nascido na sala de parto (COFEN, 2016). 

Neste sentido, outros profissionais compreendem o uso da bola suíça e, por vezes, 

tomam para si a sua utilização, querendo demarca ações específicas de cuidado, esquecendo que 

a enfermagem também tem fundamentação científica apreendida para tal, além de acompanhar 

toda a evolução do trabalho de parto e parto. 
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3. METODOLOGIA 

3.1   TIPO DE PESQUISA  

Essa pesquisa é do tipo revisão integrativa, buscando na literatura nacional e 

internacional mais informações sobre o uso da bola suíça junto a parturientes afim de reunir todas 

as informações contidas sobre o assunto até o momento. 

A escolha desse método permitiu que o trabalho final fosse um conjunto de diversas 

pesquisas e teorias já existentes, de forma que o questionamento inicial passasse de uma opinião 

para um achado científico. Roman e Friedlander trazem como finalidades para o trabalho da 

revisão integrativa:  

a) organizar, de forma metódica e consistente, características dos trabalhos de 

investigação realizados sobre uma questão bem definida; b) levantar a resolutividade das 

intervenções de enfermagem e a sintomatologia associadas aos diagnósticos de 

enfermagem; e c) elaborar uma síntese das investigações existentes para utilização na 

prática profissional (ROMAN E FRIEDLANDER, 1998, p.109-112).  

3.2 ABORDAGEM   

A abordagem é do tipo qualitativa, na qual a obtenção dos dados é de maneira descritiva, 

permitindo aprofundar-se no conhecimento e levar em conta a realidade vivenciada  sob o que a 

literatura revela sobre o uso da bola suíça, mediante os cenários possíveis do seu. A pesquisa 

qualitativa tem o sentido de tornar possível o conhecimento que tem como matéria prima 

opiniões, crenças, valores, representações, relações e ações humanas e sociais sob a perspectiva 

de sua particularidade e subjetividade (MINAYO, 2012). 

3.3 MÉTODO  

Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008), a revisão integrativa da literatura 

compreende as seguintes etapas: identificação do tema, com formulação da questão norteadora; 

elaboração dos critérios de inclusão e exclusão de artigos, para busca na literatura disponível; 

coleta de dados relevantes dos artigos encontrados; análise dos artigos selecionados na pesquisa, 

através de métodos de documentação e estudo; e, por fim, interpretação e discussão dos 

resultados obtidos com apresentação da revisão. 

A primeira etapa, de identificação e formulação da questão norteadora, deve ser 
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elaborada de forma clara e específica. Essa etapa é a mais importante já que, a partir dela, 

seguirão as demais. Assim, elaborou-se como questão norteadora: O que a literatura revela sobre 

a utilização da bola suíça como cuidado a mulher no momento do parto? 

A busca na literatura que constitui a segunda etapa deve ser diversificada e abundante, 

seguindo os critérios de inclusão e exclusão, sempre em concordância com a questão norteadora. 

Os critérios determinados para este estudam se encontram no tópico 3.4, referente aos elementos 

da pesquisa. 

A terceira etapa abrange a coleta de dados. Na revisão de literatura realizada pela 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nos bancos de dados citados no tópico 3.4 do presente estudo 

onde os elementos da pesquisa foram descritos, os dados são retirados dos textos selecionados. 

Os dados incluíram: autoria, título, base de dados, ano e relevância da pesquisa. 

A quarta etapa equivale a análise minuciosa dos estudos incluídos. Nesta parte que se 

recomenda utilizar um método de estudo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões 

Sistemáticas e Meta-análises). A partir deste é possível organizar e analisar mais profundamente 

os objetos além de ajudar estabelecer a sua utilidade na prática encontrados. Encontra-se na 

figura 7, mais abaixo. 

Já na quinta etapa, ocorre a discussão dos resultados. Nessa etapa os dados são 

evidenciados e confrontados, onde se faz necessário para o pesquisador a explicação dos 

conhecimentos encontrados, salientar as conclusões, explicitar vieses encontrados na pesquisa e 

determinar prioridades para futuros estudos. 

A sexta e última etapa se dá a apresentação da revisão integrativa. Ela deve conter as 

informações importantes e relevantes, metodologia contextualizada para o tema de estudo, sem 

omitir as referências. A apresentação deve ser completa e clara, sendo de fácil entendimento para 

os leitores avaliarem os resultados.  

3.4 ELEMENTOS DO ESTUDO  

Os artigos utilizados neste trabalho sobre o uso da tecnologia não invasiva bola suíça 

foram encontrados através do levantamento de literatura na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

nos bancos de dados Cochrane, Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), 

Base de Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem no Brasil (BDEnf), Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica (SciELO) e Medical Literature Analysis and 
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Retrieval System Online (MEDLINE). 

Para a realização da busca dos artigos, foram utilizados os descritores “Terapia por 

exercício”, “Trabalho de parto”, “Dor do parto” e “Enfermagem Obstétrica”. O agrupamento dos 

descritores ocorreu por meio do operador booleano “and”.  Sendo utilizadas quatro combinações 

dos descritores para estratégia de busca: “Terapia por exercício” and Trabalho de parto”, “Terapia 

por exercício” and “Enfermagem Obstétrica”, “Terapia por exercício” and “Dor de parto” 

“Trabalho de parto” and “Enfermagem Obstétrica”. 

Cabe ressaltar o motivo do descritor “Terapia por exercício”, já que o mesmo contempla 

a tecnologia da “Bola Suíça”. O segundo escopo do descritor se dá como um "plano de atividades 

físicas concebido e prescrito para alcançar objetivos terapêuticos específicos. Seu propósito é 

restaurar a função musculosquelética normal ou reduzir dores causadas por doenças ou lesões.” 

(BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE, 2020) 

Os operadores de pesquisa ou booleanos são usados para relacionar termos ou palavras 

em uma expressão de pesquisa. Combinam dois ou mais assuntos, nomes ou palavras, de um ou 

mais campos de busca. No caso do and, a ideia da pesquisa é encontrar a interseção entre os 

descritores empregados (BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE, 2010). 

3.5 COLETA DE DADOS 

Para a seleção da amostra de literatura, considerarem-se artigos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais, que abordam a temática proposta; apenas artigos 

publicados entre 2015 e 2020, disponíveis com texto completo e sem custo para a pesquisadora; 

ainda, foram excluídos artigos que não estivessem em português, inglês ou espanhol, publicações 

duplicadas por indexação em bases de dados diferente e que não respondesse à pergunta central 

deste trabalho e/ou que não se encaixassem nos critérios de inclusão.  

3.6 ANÁLISE DOS DADOS  

A escolha pelo método PRISMA se justifica pela riqueza do poder de sistematizar a 

atualização e atender a vários avanços conceituais e práticos na ciência. Como pontuou Moher, 

em 2015: 

O objetivo do PRISMA é ajudar os autores a melhorarem o relato de revisões 

sistemáticas e meta-análises. O foco foi em ensaios clínicos randomizados, mas o 

PRISMA também pode ser usado como uma base para relatos de revisões sistemáticas 
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de outros tipos de pesquisa (MOHER et al, 2015, p. 366). 
 

 

Após a leitura na íntegra dos artigos resultantes da pesquisa em bancos de dados, foi 

realizado o emprego de tabelas para organizar as diferentes categorias de análise de conteúdo. 

A figura a seguir demonstra um dos instrumentos usados. Com ele, foi feito a 

caracterização das publicações em relação ao Nível de Evidência (NE). Contendo na tabela dos 

resultados a NE de cada publicação contemplada nesse trabalho.  

 

 

FIGURA 6 – Classificação de Evidência Científica adaptada de Cavalcanti et al. 

Fonte: ALMEIDA et al (2015) 
 

Além desta, a tabela a seguir foi elaborada para ser utilizada como guia norteadora da 

coleta de dados, de forma a organizar melhor o conteúdo e os resultados obtidos. 

 

TABELA 1: Caracterização por procedência, autor, título, revista/editora, tipo de 

texto e nível de evidência (seguindo a descrição da figura 1). 

Procedência Autor Ano de 

publicação 

País Periódico Título Tipo Nível de 

evidência 

 
Fonte: KRAUSE, 2020 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS    

Neste estudo, foram respeitados os direitos autorais dos autores e pesquisadores, 

assegurando a autoria dos artigos utilizando citações e referenciando-os segundo as normas da 

Associação Brasileira e Normas Técnicas.  
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4. RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada a partir da elaboração de 4 estratégias de busca, como citado no 

item 3.4. A investigação ocorreu no dia 08/10/2020. Foram encontradas 2.212 publicações totais, 

sendo 769 textos completos disponíveis. Entretanto, com a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão adotados junto à leitura dinâmica dos títulos e resumos, apenas 355 obras foram 

selecionadas.  

Apesar deste número, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão adotados e 

leitura de títulos e resumos, apenas 43 obras respondiam à questão norteadora e aos objetivos e 

foram selecionadas para compor este estudo. O fluxograma feito a partir do método PRISMA 

apresentado abaixo ilustra o caminho metodológico utilizado na pesquisa e seus resultados de 

acordo com as indexações nas bases de dados.   

FIGURA 7 – Método PRISMA  

 
Fonte: KRAUSE, 2020 
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Apesar de não estar escrito no fluxograma, foi considerado alto o quantitativo de 

produções excluídas dos textos elegidos por terem o acesso pago, e a fim de apresentar a 

distribuição das mesmas, foi desenvolvida a tabela II, elucidando o percentual da frequência 

relativa à estratégia de busca correspondente e o total relativo ao percentual de indexações pagas. 

TABELA II – Número de artigos pagos

 

Fonte: KRAUSE, 2020 

 

A Figura 8 ilustra o número de artigos que foram incluídos na revisão de literatura pelo 

ano de publicação. Observou-se um crescimento no número de artigos que englobam a temática 

da bola de pilates ao longo do tempo até o ano de 2019. No ano em específico, foram 15 artigos; 

ou seja, 34% desta revisão. É uma hipótese a ser considerada que a pandemia da COVID-19, com 

início em 2020, tenha sido um dos motivos para a estagnação das publicações sobre a temática da 

tecnologia não invasiva bola suíça.  

FIGURA 8 – Número de artigos por ano  

 
 

 
Fonte: KRAUSE, 2020 

 
 

Estratégia de busca 
Número de 

Artigos % pagos 

"Terapia por exercício AND trabalho de parto" 37 24% 

"Terapia por exercício" AND "enfermagem obstétrica" 6 17% 

"Terapia por exercício" AND "dor de parto" 24 42% 

"Trabalho de parto" AND "enfermagem obstétrica" 308 22% 

TOTAL 375 23% 
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Na figura 9, observam-se as regiões onde as pesquisas foram realizadas. As pesquisas 

realizadas em solo brasileiro correspondem a 98% dos artigos integrantes da revisão de literatura. 

A região Nordeste corresponde a 26% das publicações; vemos, logo em seguida, com o mesmo 

número percentual de 24%, as regiões Norte, Sudeste e Sul. Já a região Centro-Oeste representou 

apenas 2% dos artigos brasileiros. Dentre as obras da região Sudeste, apenas um estudo foi 

realizado no município do Rio de Janeiro, demonstrando como a temática ainda tem muito a ser 

explorada no Estado do Rio de Janeiro. 

FIGURA 9 – Número de artigos por região do país  

 

 

Fonte: KRAUSE,2020 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3 a seguir apresenta os artigos incluídos na revisão integrativa, segundo sua base 

de dados, seus autores, ano de publicação, país do artigo, revista onde foi publicado, tipo de texto 

e nível de evidência. 
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TABELA III – Caracterização dos artigos incluídos na revisão integrativa 

Nº Procedência Autor Ano País Periódico Título Tipo Nível de 

evidência 

1 MEDLINE Cavalcanti et al 2019 Brasil Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem  

Terapias complementares 

no trabalho de 

parto: ensaio clínico randomizado  

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

8 

2 MEDLINE Gallo et al 2019 Brasil Journal of 
Physiotherapy 

Sequential application of non-
pharmacological interventions 

reduces the severity of labour 
pain, delays use of 

pharmacological analgesia, and 

improves someobstetric 
outcomes: a randomised trial 

Ensaio 
Clínico 

Randomizado 

8 

3 BDENF Hanum et al 2017 Brasil Revista de 

Enfermagem 

UFPE 

Estratégias não farmacológicas 

para alivio da dor no trabalho de 

parto: efetividade sob a ótica da 

parturiente 

Estudo 

Observacional  

5 

4 MEDLINE Fournier; Feeney; 

Mathieu 

2017 Canada Journal of 

Strength and 
Conditioning 

Research 

Outcomes of exercise training 

following the use of a birthing 
ball during pregnancy and 

delivery 

Estudo de 

Coorte 

6 

5 MEDLINE MiqueluttiI; 
Ceccati; Makuch 

2015 Brasil Clinical 
Science 

Developing strategies to be added 
to the protocol for antenatal care: 

An exercise and birth preparation 

program 

Guia de 
Pratica 

Clinica 

7 

6 LILACS Monteiro et al 2019 Brasil Revista 
Brasileira de 

Enfermagem 

Atenção à saúde no contexto do 
pré-natal e parto sob a perspectiva 

de puérperas 

Estudo 
Observacional 

5 

7 LILACS Beserra et al 2019 Brasil 

e Cabo 

Verde 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Comunicação verbal da díade 

enfermeiro-parturiente 

na fase ativa do trabalho de parto 

Estudo 

Observacional 

5 

8 LILACS, 

BDENF 

Melo et al 2020 Brasil Acta Paulista 

de 

Enfermagem 

Parâmetros maternos e perinatais 

após intervenções não 

farmacológicas: um ensaio clínico 
randomizado controlado 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

8 

9 LILACS, 

BDENF 

Ritter; Gonçalves; 

Gouveia  

2020 Brasil Acta Paulista 

de 
Enfermagem 

Práticas assistenciais em partos de 

risco habitual 
assistidos por enfermeiras 

obstétricas 

Estudo 

Observacional  

5 

10 LILACS, 

BDENF 

Marins et al 2020 Brasil Revista de 

Pesquisa: 
Cuidado é 

Fundamental 
Online 

Tecnologias de cuidado para o 

alívio 
da dor na parturição 

Estudo 

Observacional 

5 

11 LILACS, 

BDENF 

Camacho et al 2019 Brasil Revista 

Nursing 

Conhecimento e aplicabilidade 

dos métodos não farmacológicos 
utilizados pelos enfermeiros 

obstetras para alivio da dor no 

parto. 

Estudo 

Observacional 

5 

12 LILACS Furlan; Vieira  2019 Brasil Revista de 

Divulgacao 

Cientifica 
Sena Aires 

 Parto humanizado de uma 

residente em enfermagem 

obstétrica: 
um relato de experiência 

Opinioes de 

Especialistas 

2 

13 LILACS, 

BDENF 

Amorim et al 2019 Brasil Revista de 

Enfermagem 

UFSM 

Percepção de enfermeiras 

obstetras sobre o modelo e prática 

assistencial em uma maternidade 
filantrópica  

Estudo 

Observacional 

5 

14 LILACS, 

BDENF 

Mascarenhas et al  2019 Brasil Acta Paulista 

de 
Enfermagem 

Evidências científicas sobre 

métodos não farmacológicos para 
alívio a dor do parto 

Revisao 

integrativa 

1 
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15 LILACS, 

BDENF 

Souza et al 2019 Brasil Revista Cofen 

em Foco 

Tecnologias apropriadas 

ao processo do trabalho de parto 
humanizado  

Revisao 

integrativa 

1 

16 LILACS Santana et al 2019 Brasil Revista 

Brasileira 

Saude 
Materno 

Infantil 

Atuação de enfermeiras residentes 

em obstetrícia na assistência ao 

parto 

Estudo 

Observacional 

5 

17 BDENF Piler et al 2019 Brasil Revista de 
Enfermagem 

UFPE 

Fatores determinantes dos 
cuidados de enfermagem no 

processo de parturição  

Revisao 
integrativa 

1 

18 LILACS, 

BDENF 

Zirr et al 2019 Brasil Revista 

Mineira de 
Enfermagem 

Autonomia da mulher no trabalho 

de parto: contribuições de um 
grupo de gestantes 

Estudo 

Observacional 

5 

19 LILACS, 

BDENF 

Queiroz et al 2019 Brasil Revista 

Mineira de 

Enfermagem 

Assistência prestada às mulheres 

que foram submetidas à cesariana 

por parada de progressão 

Estudo 

Observacional  

5 

20 LILACS Ferreira et al 2019 Brasil Revista 

RENE 

Percepções de profissionais de 

enfermagem sobre humanização 
do 

parto em ambiente hospitalar 

Estudo 

Observacional  

5 

21 LILACS, 

BDENF 

Vieira et al 2019 Brasil Revista 

Brasileira de 
Enfermagem 

Boas práticas aplicadas às 

parturientes no centro obstétrico 

Estudo 

Observacional 

5 

22 BDENF Cordeiro et al 2018 Brasil Revista de 

Enfermagem 

UFPE 

A humanização na assistência ao 

parto e ao nascimento 

Estudo 

Observacional  

5 

23 BDENF Silva et al 2018 Brasil Revista de 

Enfermagem 

UFPE 

Parto e nascimento na região 

rural: a violência obstétrica  

Estudo 

Observacional 

5 

24 BDENF Ribeiro et al 2018 Brasil Revista de 

Enfermagem 
UFPE 

Percepção do pai sobre a sua 

presença durante o processo 
parturitivo 

Estudo 

Observacional 

5 

25 BDENF Castro et al 2018 Brasil Revista de 

Enfermagem 
UFPE 

Resultados obstétricos e neonatais 

de partos assistidos 

Estudo 

Observacional 

5 

26 BDENF Araújo et al 2018 Brasil Revista de 

Enfermagem 
UFPE 

Métodos não farmacológicos no 

parto domiciliar  

Revisao 

integrativa 

1 

27 LILACS, 

BDENF 

Borja et al 2018 Brasil Revista de 

Enfermagem 

do Centro-
Oeste 

Mineiro 

O cuidado prestado por doulas em 

uma maternidade pública: o olhar 

das puérperas 
O cuidado prestado por doulas em 

uma maternidade pública: o olhar 

das puérperas 

Estudo 

Observacional 

5 

28 LILACS Biondi et al 2018 Brasil Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem  

Cargas de trabalho psíquicas no 

processo de 

trabalho de enfermeiros de 
maternidades 

e centros obstétricos 

Estudo 

Observacional 

5 

29 LILACS, 

BDENF 

Lima et al 2018 Brasil Cogitare 

Enfermagem 

Práticas obstétricas de uma 

maternidade pública em Rio  

Branco-AC 

Estudo 

Observacional 

5 

30 LILACS, 

BDENF 

Oliveira, D.C.C. 2018 Brasil Repositorio 

UFMG 

Protagonismo de enfermeiras 

obstétricas nas transformações das 
situações reais de trabalho após 

um curso de aprimoramento 

Serie de 

Casos 

4 

31 LILACS Sousa et al 2018 Brasil  Revista 

Baiana de 
Enfermagem 

Percepção de puérperas sobre a 

posição vertical no parto 

Estudo 

Observacional 

5 

32 LILACS, 

BDENF 

Santos et al 2018 Brasil Revista da 

Escola de 

Enfermagem 
USP 

Maternal near-miss in labor and 

delivery in the light of 

technologies in health 

Estudo de 

Coorte 

6 
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33 BDENF Lehugeur; 

Strapasson; Fronza  

2017 Brasil Revista de 

Enfermagem 
UFPE 

Manejo não farmacológico de 

alívio da dor em partos assistidos 
por enfermeira obstétrica 

Estudo 

Observacional  

5 

34 BDENF Andrade; 

Rodrigues; Silva 

2017 Brasil Revista de 

Enfermagem 
UERJ 

Boas Práticas na atenção 

obstétrica e sua interface com a 
humanização da assistência 

Estudo 

Observacional 

5 

35 LILACS, 

BDENF 

Lima et al 2017 Brasil Revista de 

Enfermagem 
do Centro -

Oeste 

Mineiro 

A vivência de adolescentes 

assistidas por enfermeiros 
obstetras durante o processo de 

parturição 

Estudo 

Observacional 

5 

36 BDENF Soares et al 2017 Brasil Revista de 
Enfermagem 

UFPE 

Satisfação das puérperas 
atendidas em um centro de parto 

normal  

Estudo 
Observacional 

5 

37 LILACS Guida et al 2017 Brasil Revista Rene Conformidade das práticas 
assistenciais de enfermagem com 

as recomendações técnicas para o 

parto normal  

 Estudo 
Observacional 

5 

38 BDENF Andrade et al 2017 Brasil Revista de 
Enfermagem 

UFPE 

Práticas dos profissionais de 
enfermagem diante do parto 

humanizado  

Estudo 
Observacional 

5 

39 LILACS, 
BDENF 

Silva, M.F. 2016 Brasil Repositorio 
UFBA 

Cuidados de enfermagem à 
mulher com dor do parto: 

transformações a partir da 

pesquisa-ação participativa 

Estudo 
Observacional 

5 

40 LILACS, 
BDENF 

Nacif, L.M.F.M. 2016 Brasil Repositorio 
UFMG 

Nascer em Belo Horizonte: 
análise da relação entre a estrutura 

das maternidades e os indicadores 

obstétricos e perinatais  

Estudo 
Observacional  

5 

41 LILACS, 

BDENF 

Lucas et al 2015 Brasil Online 

brazilian 

journal of 
nursing 

Assistência de enfermagem no 

pré-parto em uma maternidade de 

referência: estudo transversal 

Estudo 

Observacional 

5 

42 LILACS Reis, C.S.C. 2015 Brasil Biblioteca 
digital de 

teses e 

dissertacoes 
da UERJ 

Estudo transversal sobre a 
exposição às tecnologias não-

invasivas de cuidado de 

enfermagem obstétrica na atenção 
ao parto e sua repercussão na 

vitalidade do recém-nascido 

Estudo 
Observacional 

5 

43 LILACS, 
BDENF 

Reis et al 2015 Brasil Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem  

Enfermagem obstétrica: 
contribuições às metas 

dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio 

Estudo 
Observacional 

5 

Fonte: KRAUSE, 2020 
 

Como podemos observar na tabela exposta, a maioria dos artigos, sendo 31 dos 43 

artigos, contidos nesta revisão de literatura são do tipo Estudos Observacionais, o que compete 

um nível de evidência científica 5. Em seguida, vale ressaltar também 3 artigos do tipo Estudo 

Clínico Randomizado, competindo o máximo de evidência científica desta revisão de literatura 8. 
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5. DISCUSSÃO 

Nota-se dos autores que o uso da bola suíça de modo geral apresenta benefício para a 

parturiente no trabalho de parto, o que confirma que a técnica, utilizada nas maternidades, tem 

eficácia cientificamente comprovada. A maioria dos artigos emprega seus estudos na percepção, 

em saber como realizar o oferecimento presente ou não dos profissionais da saúde. Em sua 

maioria são os enfermeiros, o que demonstram uma preocupação por parte dos estudos em 

conhecer e esclarecer a prática real deste cuidado empregado à parturiente.  Entretanto, se torna 

importante a realização de novos estudos para elucidação da percepção da mulher no cenário em 

que a mesma é a protagonista do uso desta tecnologia. 

Depois de que os 43 artigos finais foram selecionados e lidos resumidamente e 

analisados quanto as suas características metodológicas e seus resultados, voltamos aos objetivos 

de pesquisa: o que a literatura apresenta de consenso a respeito da bola suíça como cuidado às 

parturientes, como ela orienta a utilização da mesma junto às parturientes e a aplicação da mesma 

para a enfermagem? 

 Para tal resultado, a tabela IV foi elaborada para elucidação dos artigos em questão e as 

contribuições dos estudos para a revisão de literatura. Os mesmos foram separados em três eixos 

temáticos, dentre os quais: 

 

 Os efeitos da bola suíça e o alívio da dor;  

 A tecnologia não invasiva bola suíça e a progressão do trabalho de parto; 

 A apropriação do uso da bola de Bobat está em consonância com o direito das 

mulheres à assistência obstétrica humanizada. 
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TABELA IV – Contribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa 

 

Nº  Contribuições do estudo 

1 Considerou-se que a ansiedade reduziu nos três grupo, sendo o grupo 

da bola suíça o com maior redução. Quanto a dilatação cervical e 

frequência das contrações uterinas houve aumento das mesmas nos três 

grupos, sendo o grupo de terapias combinados o grupo com maior 

diferença. Quando a percepção de dor, nos três grupos houve um 

aumento da mesma.   

2 Um grupo de participantes foi submetido a três métodos não 

farmacológicos na hora do parto, sendo um deles a bola suíça, enquanto 

estavam com 4-5 cm. A conclusão do estudo é que esses métodos, 

inclusa a bola suíça, ajudaram significativamente na redução da dor na 

hora do parto, visto que o uso de medicações analgésicas foi adiado.  

3 Quanto à satisfação das puérperas,  

(95,2%) relataram melhora da dor com os métodos empregados. Nota-

se que os exercícios com a bola suíça (4,8%) foram menos utilizados, 

fato que pode estar 

associado à desinformação e à pouca oferta por parte da equipe de 

saúde. 

4 Buscando entender a relação entre horas de exercício na bola suíça e 

duração do trabalho de parto, este estudo organizou um grupo de 30 

mulheres para fazer diferentes tempos de exercício. O resultado é que 

quanto mais exercício foi feito, menor foi o tempo de trabalho de parto, 

sem danos à saúde do bebê. 

5 Esse estudo criou um protocolo para ser testado em um grupo de 

grávidas, com periodicidade a ser definida de acordo com o estágio da 

gravidez; dentre as muitas intervenções, a bola suíça foi utilizada para 

alívio da dor e facilitar a dilatação cervical.  
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6 Com relação as orientações oferecidas no pré-natal sobre o processo 

parturitivo, houve significância estatística nas oito práticas avaliadas, 

dentro delas os métodos de alívio para dor e que facilitem o nascimento 

do bebê. Sendo o chuveiro, bola, massagem, banquinho para posição de 

cócoras, verticalização, deambulação orientações dadas a 46,3% das 

mulheres do total do estudo. 

7 Neste artigo, é analisada a comunicação verbal entre parturientes e 

enfermeiros, buscando identificar o quão efetiva era essa interação. O 

uso da bola é incentivado pelos enfermeiros - no Brasil, de forma mais 

incisiva; enquanto no Cabo Verde, sempre buscando passar o ar de 

sugestão. A conclusão do artigo é que os enfermeiros devem 

desenvolver essa habilidade. Os enfermeiros orientaram as parturientes 

desde a admissão acerca da importância do uso da bola suíça como 

métodos auxiliares para a evolução 

do trabalho de parto até o início da fase expulsiva 

8 As intervenções isoladas ou combinadas são uma forma segura de 

assistência ao parto uma vez que elas não afetam negativamente os 

parâmetros maternos e perinatais. 

9  Na instituição em estudo, houve redução do uso da bola obstétrica no 

ano de 2016, possivelmente relacionado à redução do espaço físico, em 

decorrência de reforma da área física do centro obstétrico neste mesmo 

ano, o que limitou a realização dessa prática. 

10 As puérperas que usaram as tecnologias de alívio da dor no processo de 

parturição julgaram como excelente e de grande valia os métodos para 

o alívio da dor.  

11 Enfermeiros elucidaram que a bola suíça auxilia no trabalho de parto, 

principalmente durante a descida e rotação do feto. Além de ser uma 

técnica lúdica, que diminui a sensação de dor.  

12 é possível oferecer às mulheres, nas maternidades públicas, o momento 

do trabalho de parto e parto dignos, promovendo a elas autonomia para 

que tenham empoderamento durante todo o processo, com o uso da 

bola suíça para adoção da postura vertical 
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13 Apoio e suporte dos gestores são importantes para a atuação das 

profissionais, contribuindo para um trabalho autônomo e na atuação 

pautada na humanização e nas boas práticas onde a bola suíça se 

encaixa. 

14  Os exercícios na bola suíça são importantes para reduzir a dor 

e adotar a posição vertical, importante na progressão do trabalho de 

parto.  

15 A aplicabilidade das tecnologias leve e leve-dura, que inclui a bola de 

bobath, é favorável ao parto humanizado, reduzindo 

assim os riscos de infecção e mortalidade materna e neonatal 

decorrentes de intervenções desnecessárias provenientes 

das tecnologias duras. 

16 Constatou-se que 100,0% das mulheres utilizaram algum tipo de 

método não farmacológico para alívio da dor, sendo a bola usada por 

22,5 %. 

17 Revelou-se que leva à necessidade de sensibilização dos profissionais 

para o envolvimento do cuidado pautado nas boas práticas. 

18 O uso dos métodos não farmacológicos de alívio da dor 

no trabalho de parto traz uma abordagem mais humanizada 

no atendimento e ajuda as mulheres a vivenciarem esse 

momento de forma mais confortável e menos traumática.  

Os dados mostraram que as mulheres que tinham 

conhecimento do processo usufruíram do protagonismo no 

trabalho de parto e parto 

19 A assistência de Enfermagem citada neste estudo 

envolveu suporte físico e emocional com estímulos aos métodos não 

farmacológicos para o alívio da dor como a bola suíça. 

20 As enfermeiras entrevistadas pontaram a importância de proporcionar 

alívio da dor, por meio de medidas não farmacológicas. 
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21 Considerou através das entrevistas com técnicas de enfermagem que o 

uso da bola de Pilates pela parturiente tem a finalidade de ajudar na 

dilatação do colo uterino e na aceleração do trabalho de parto devido à 

gravidade, sendo uma boa prática assistencial. De acordo com as 

participantes, normalmente, os exercícios realizados com a bola de 

Pilates são circulares, para frente, para trás, e para os lados 

22 Utilizam-se técnicas de relaxamento pelos enfermeiros para a 

promoção do alívio da dor e exercícios facilitadores do trabalho de 

parto tendo como forma de humanização do parto. 

23 Esclarece-se que, com a valorização do parto humanizado, houve um 

crescimento nas taxas de uso dos métodos não farmacológicos para o 

alívio da dor. Contudo, o método da bola suíça usado pelas parturientes 

representou 1,7%. 

24 Observaram-se pelos pesquisadores dessa temática que a atividade mais 

expressiva de atuação do acompanhante, presente no momento do 

trabalho de parto, está vinculada por ações que promovem conforto 

físico, o 

que favorece, de forma positiva, o progresso de dilatação cervical das 

parturientes. 

25 Os métodos não farmacológicos de alívio da dor utilizados durante o 

trabalho de parto foram banho de aspersão, bola suíça, cavalinho, 

massagem, deambulação, respiração consciente e penumbra. Sendo a 

bola suíça usado em 40,8%. 
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26 A utilização da bola suíça, é um método que a incentiva a 

adotar a posição mais verticalizada como também a possibilita a 

liberdade de adotar 

diversas posições, além disso, a bola suíça promove o exercício da 

região pélvica e constitui um método com baixo custo 

financeiro. Os exercícios com a bola durante a gravidez e o trabalho de 

parto têm como 

principais benefícios o relaxamento e alongamento, a correção da 

postura e o 

fortalecimento da musculatura. Quando o exercício com a bola é 

realizado em posição 

vertical, ou seja, sentada trabalha-se a musculatura do assoalho pélvico, 

e ainda propicia a mudança de posição à parturiente. Dessa forma, 

quando ocorre a movimentação 

da pelve consequentemente haverá o relaxamento da musculatura e 

ampliação da 

pelve, logo ajudará na descida da 

apresentação fetal no canal de parto. 

27 Neste estudo, as autoras buscam analisar o cuidado prestado por doulas 

no pré-parto e no trabalho de parto. Dentre as técnicas utilizadas por 

elas, estão os métodos não-farmacológicos de alívio da dor, como a 

bola suíça. Uma das entrevistadas relata o uso da bola; ainda, a bola é 

colocada como auxiliar nas movimentações na hora do parto, também.  

28 A falta de autonomia do enfermeiro para a realização 

de seu trabalho na lógica da humanização do nascimento, 

por meio da execução das práticas humanizadas como impedir o uso da 

bola suíça e evitando a exposição da mulher a práticas prejudiciais, foi 

revelada nas falas como carga psíquica. 

29 O uso da bola suíça vem recebendo forte recomendação por ajudar na 

evolução do TP, no 

presente estudo, a bola foi adotada em 70% (245) das mulheres 

entrevistadas. Além disso, é usado e considerado como uso de métodos 

não farmacológicos para alívio da dor que são medidas que promovem 

conforto aumentando a tolerância à dor durante no processo do TP, 

permitindo que a mulher participe 

ativamente desse processo. 

30 O uso da bola de pilates vista como maior segurança no 

cuidado oferecido às mulheres e suas famílias e tecnologias não 

invasivas de cuidado na atenção ao parto e ao nascimento no serviço. 
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31 Um estudo em uma maternidade referência no Piauí busca entender 

como a posição vertical é recebida pelas puérperas. A conclusão é que 

todas reparam benefícios no parto nesta posição. No depoimento de 

uma das oito participantes, ela relata exercícios com a bola promovidos 

por uma das enfermeiras. 

32 Tecnologias leve-duras e duras 

não foram suficientes para prevenir desfechos negativos 

na assistência ofertada a essas mulheres após a internação, entretanto, 

essas tecnologias foram adequadamente 

implementadas, e os determinantes da situação de near miss no trabalho 

de parto e parto foram o seguimento 

insuficiente do agravo materno durante a gestação e a sua 

internação em quadro clínico crítico. Este diagnóstico 

enfatiza a necessidade de adequação do pré-natal para 

mulheres classificadas como de alto risco, que deve compreender 

acompanhamento clínico eficiente, uso de tecnologias leves para 

empoderamento da mulher sobre seu 

diagnóstico e autocuidado, bem como condições efetivas 

de acesso à instituição de referência para o parto adequado, 

minimizando riscos.  

33 98,3% utilizaram algum método não farmacológico de alívio da dor. 

variedade de posição (58,8%).  bola (42%) 

34 Neste estudo, as autoras realizam um estudo com análises de partos 

ocorridos em uma maternidade na Bahia, buscando identificar quais 

boas práticas haviam sido empregadas. Dentre as práticas pesquisadas, 

estavam os métodos não-farmacológicos de alívio da dor (inclusa a bola 

suíça). A conclusão é que os MNF foram pouco empregados (apenas 

23% dos casos), e a bola menos ainda (0,3% dos casos).  

35 As adolescentes reconheceram os benefícios da tecnologia da bola de 

nascimento para a redução do tempo do trabalho de parto e a 

importância da atuação do enfermeiro obstetra. 

36 As puérperas mostraram-se satisfeitas em relação ao 

atendimento oferecido pelo Centro de Parto Normal devido à adesão às 

boas práticas preconizadas pela 

OMS. 
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37 Os cuidados não-farmacológicos para relaxamento, conforto e alívio da 

dor da mulher durante o trabalho de parto foram verificados com 

registros da indicação de movimentos pélvicos e o uso da bola bobath. 

38 Observou-se nas falas 

dos profissionais de enfermagem que, nas práticas executadas durante o 

parto, a parturiente deve ter o suporte necessário com práticas 

humanizadas, sendo citada a bola de pilates e a mesma sendo citada 

como práticas alternativas para alívio da dor 

durante o trabalho de parto. 

39 A bola suíça se mostra como um dos métodos não-farmacológicos no 

trabalho de parto mais lembrados pelos participantes; porém, o estudo 

também retrata o receio deles em utilizar esses métodos, muitas vezes 

por falta de avaliação médica e incerteza do estágio do parto. 

40 Identificado a adequação delas às diversas boas práticas adotadas no 

trabalho de parto. Os métodos não-farmacológicos para alívio da dor 

são trazidos por ela, sendo a bola de bobat encontrada em 90% das 

instituições estudadas. 

41 Constatou-se emprego de métodos não-farmacológicos durante o 

trabalho de parto. Em 16% dos casos, o uso da bola suíça foi realizado, 

mostrando-se um objeto lúdico para a parturiente, distraindo-a da dor. 

42 Nesta tese, o autor busca acompanhar o uso de tecnologias não-

invasivas de cuidado da enfermagem obstétrica na atenção ao parto, 

sendo uma delas a utilização da bola suíça (ou fisioball, como o autor 

menciona). O uso da bola suíça é para proporcionar a posição vertical e 

movimentação, para alívio da dor e relaxamento da musculatura 

perineal. 

43 O Programa de Residência em Enfermagem possibilita a redução de 

intervenções obstétricas,  

refletindo diretamente na melhoria da saúde materna. Tendo em 42% 

das práticas obstétricas o uso da bola de pilates como método não 

farmacológico para alívio da dor. 

Fonte: KRAUSE, 2020 



 

 

 

 

33 

 

 
 
 

5.1 OS EFEITOS DA BOLA SUÍÇA E O ALÍVIO DA DOR  

A percepção de dor no processo de parto e nascimento se apresenta de maneiras distintas 

para cada mulher, se relaciona não só com o envolvimento da mulher, como da equipe que lhe 

assiste, do seu acompanhante, quanto do suporte emocional, físico, associados ao uso de 

tecnologias de alívio a dor, que trarão benefícios no desenvolver deste processo e no pós-parto 

(GAYESKI et al, 2014). 

Encontramos que o alívio de dor no trabalho de parto é a categoria que mais possui 

produções, totalizando 20 artigos. Na revisão, encontramos alguns estudos clínicos. O artigo de 

número 10, por exemplo, que se refere a um estudo observacional produzido no Rio Grande do 

Sul com 10 mulheres que vivenciaram o parto normal entre 24 a 48 horas antes da entrevista 

(MARINS et al, 2020, p. 277). 

O artigo traz relatos de algumas parturientes, e todos em tom positivo sobre o alívio da 

dor proporcionado pela bola. Tais trabalhos se mostram muito ricos por trazerem a experiência 

real da mulher no pós-parto. As autoras avaliam o uso da bola e de outros métodos não-

farmacológicos conforme abaixo: 

 A movimentação da bola, balançar ou fazer outros movimentos rítmicos podem ser 

reconfortantes por oportunizar o relaxamento da musculatura pélvica. Posições 

ortostáticas, como inclinar o corpo para frente ou usar a bola de parto como apoio 

durante as contrações conferem à maioria das mulheres uma sensação maior de controle 

e de movimento ativo do que apenas o ato de permanecer deitada (MARINS et al, 2020, 

p. 280). 

Lehugeur et al (2017) caracteriza os partos assistidos por enfermeira obstétrica quanto 

aos métodos não farmacológicos de alívio da dor no processo de parturição e tem como resultado 

98,3% dos partos assistidos utilizaram algum método não farmacológico de alívio da dor, 

variedade de posição 58,8% e a bola suíça propriamente dita em 42% dos partos. 

Para além da perspectiva das parturientes, se faz muito necessário para a proposta desse 

trabalho analisar o ponto de vista dos profissionais de enfermagem. O artigo de número 38 

apresenta um estudo observacional realizado em uma unidade de saúde que aderiu à Rede 

Cegonha em 2011. Os resultados trouxeram que os profissionais conheciam os métodos não-

farmacológicos de alívio da dor. A bola, inclusive, foi a segunda lembrada pelos participantes da 

entrevista, mostrando-se relevante: “(...) as participantes citaram os seguintes recursos: banho de 

chuveiro, bola, cavalinho, musicoterapia, aromaterapia, lençol (rebozo), rebolar, agachar, dançar, 

respiração correta, escalda pés, massagem, caminhar.”  (SILVA, 2016, p.74).  
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Porém, diversos fatores trazem receio para a utilização. Observa-se que a falta de 

comunicação entre a equipe de saúde, acompanhantes e até com a própria parturiente pode criar 

este ambiente de incerteza e insegurança.  

A incerteza na avaliação médica e ausência de indicação correta dos MNFs foram 

referidas no sentido da lacuna existente ente o momento da avaliação e a indicação e 

utilização de recursos como a bola suíça, cavalinho e posições verticalizadas. As 

participantes demonstraram temor em utilizar tais recursos por não sentirem segurança 

em relação ao real estágio de evolução do trabalho de parto, particularmente sobre a 

vitalidade fetal, presença de mecônio e dilatação cervical. Este temor foi referido como 

um aspecto que as fazem recuar na intenção de utilizar algum destes recursos (SILVA, 

2016, p. 77). 

Quando falamos de fatores que podem desencorajar o uso de MNFs, observamos no 

estudo de Silva as barreiras físicas. Notamos em outro estudo, também, este mesmo problema. O 

artigo 9 da revisão traz um estudo transversal feito em um hospital público de Porto Alegre, RS, 

com comparativo entre as práticas assistenciais nos anos de 2013, ano de implementação ao 

modelo colaborativo obstétrico, e no ano de 2016, sendo o modelo colaborativo aquele em que há 

contribuição tanto do médico quanto da enfermeira obstétrica na equipe. A enfermeira obstétrica 

assume a assistência das mulheres de risco habitual, sendo referenciado ao médico obstetra em 

casos de complicações (OMS, 2018). Apesar de todas as boas práticas terem sofrido um aumento, 

repara-se uma diminuição drástica no uso da bola - -31%, conforme vemos a seguir:   

Entre as tecnologias obstétricas não invasivas, destaca-se o uso da bola para promover 

conforto e alívio da dor, favorecer a posição vertical e a progressão do TP.(18) Em 

estudo brasileiro com partos assistidos por enfermeiras obstétricas, a bola foi utilizada 

por 54,6% das parturientes.(18) Na instituição em estudo, houve redução do uso da bola 

obstétrica no ano de 2016, possivelmente relacionado à redução do espaço físico, em 

decorrência de reforma da área física do centro obstétrico neste mesmo ano, o que 

limitou a realização dessa prática. (RITTER et al, 2020, p. 6) 

Essa observação do estudo é muito relevante para entendermos que a utilização de 

MNFs é multifatorial e, por vezes, não depende apenas de conhecimento de parturientes e 

enfermeiros. A infraestrutura necessária para aplicá-los deve ser sempre garantida. A OMS, em 

seu documento de recomendações para cuidados no parto, chama a atenção para isso diversas 

vezes ao longo do documento, como vemos na imagem a seguir: 



 

 

 

 

35 

 

 
 
 

 

FIGURA 10 – Quadro de qualidade de saúde da mulher e do recém-nascido da 

OMS 

 

Fonte: WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience, p. 12, 2018 

5.2 A TECNOLOGIA NÃO INVASIVA BOLA SUÍÇA E A PROGRESSÃO DO 

TRABALHO DE PARTO 

O uso da bola suíça é intrinsecamente ligado à progressão do trabalho de parto, como já 

vimos ao longo desta produção. Entre os artigos finais de discussão, destacam-se quatorze artigos 

focados nesta função da bola. Cabe ao profissional da enfermagem acompanhar de forma 

respeitosa essa progressão – ofertando as tecnologias com cientificidade e às vezes, no papel de 

espectador. O uso de medicamentos para acelerar a evolução antes do limiar de 5 cm de 

dilatação, prática comum na saúde, não é recomendada pela OMS, sendo a tecnologia da bola de 

nascimento uma importante ferramenta (OMS, 2018, p. 3). 
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A bola suíça é identificada como uma das tecnologias do cuidado de enfermagem 

obstétrica, de forma que requer competência do enfermeiro para o seu emprego. O profissional 

deve utilizar a bola como suporte sendo mais um instrumento para a mulher protagonizar o parto 

tendo a progressão fisiológica do momento.   

 A Confederação Internacional de Obstetrizes (International Confederation of Midwives 

- ICM) definiu as competências essenciais da obstetrícia, tendo sida colocada como base para o 

ensino e para a prática da obstetrícia mundialmente. Tal documento envolve conhecimentos, 

habilidades e atitudes. A versão 2010 do ICM lista as seguintes competências essenciais que 

englobam a bola suíça, na atenção à mulher durante os períodos clínicos: identificar e propor 

atividades promotoras da mobilidade feto-pélvica, como exercícios de agachamento com apoio, 

balanço pélvico, bola de Bobat. (ICM, 2010) 

Santos et al (2018), em um estudo de corte, busca conhecer situações de near miss 

materno, durante a assistência ao trabalho. Constata-se que tecnologias não invasivas leve duras e 

duras não foram suficientes para prevenir desfechos negativos na assistência ofertada a essas 

mulheres após a internação; entretanto, essas tecnologias foram adequadamente implementadas, e 

devem ser ofertadas para empoderamento da mulher sobre seu diagnóstico e autocuidado. O que 

ressalta a importância de um pré-natal adequado para referenciar a mulher de forma correta. 

A OMS recomenda, ainda, o uso das seguintes definições para a primeira etapa do parto: 

fase latente e ativa. A fase latente é considerada o período em que contrações uterinas dolorosas 

mudam o cérvix, com progressão mais devagar da dilatação. A fase ativa é caracterizada por 

contrações regulares e dilatações mais rápidas a partir dos 5 cm (OMS, 2018, p. 3). 

Entre os trabalhos elencados nesta temática, o primeiro que entra com destaque é uma 

produção canadense (número 4), que consistiu em estudar a relação entre o tempo de exercícios 

na bola e o tempo de progressão de parto. Não surpreendentemente, o estudo concluiu que um 

tempo maior de exercícios resultou em um tempo menor de trabalho de parto, sem nenhum dano 

à saúde dos bebês e das parturientes.  

Atividade física oferece diversos benefícios à saúde durante a gravidez e o parto. 

Estudos anteriores com a bola de Bobath focaram principalmente em seus efeitos na 

redução da dor, e um estudo demonstrou a eficácia dos exercícios com a bola para 

melhorar o desdobramento do parto. Esse estudo revelou a existência de uma relação de 

dose e resposta entre tempos de treinamentos com a bola e progressão do parto. 

Mulheres que treinaram mais tiveram menor tempo de parto para os estágios 1 e 2. 

Nenhum efeito adverso foi notado para as mulheres ou seus bebês (FOURNIER et. al, 
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2017, p 1946). 

Esse estabelecimento de uma relação causal entre tempo de exercício e tempo de parto 

ajuda a fortalecer ainda mais o uso da bola na progressão do parto. Ainda neste tópico, 

encontramos um estudo clínico randomizado, portanto, de alta evidência científica, que discorre 

sobre uso da bola de parto e do banho quente para a evolução do parto de forma isolada ou 

combinada (artigo 8). O estudo analisou diversos parâmetros maternos, como pressão sanguínea, 

frequência cardíaca e respiratória, contrações uterinas e dilatação cervical. Sua conclusão traz à 

luz a segurança dos métodos: 

As intervenções sozinhas ou combinadas são seguras devido à ausência de parâmetros 

maternos e perinatais adversos, uma vez que não resultam em alterações nos parâmetros 

clínicos maternos como pressão sanguínea, nos parâmetros cardíacos e neonatais como a 

FCF, na presença de aceleração transitória, variabilidade ou desacelerações e em índices 

de Apgar no 1º e 5º minutos após o nascimento. O banho quente isolado ou em 

combinação com exercícios perineais com bola suíça resultou em aumento no número de 

contrações uterinas em comparação com somente a intervenção com bola suíça. (MELO 

et al, 2020, p. 9). 

 

Ainda, encontramos nesta seleção de artigos o trabalho de número 24 que traz uma 

perspectiva diferente para as análises: a percepção do pai, como acompanhante, e sua 

participação ativa. É sabido que a companhia durante o parto tem diversos benefícios – a OMS, 

por exemplo, elenca que centros que garantam o acompanhamento do parto conseguiam aumentar 

a equidade diretamente, através do empoderamento e do ativismo; ainda, se observava que a 

companhia podia reduzir a medicalização do nascimento, aumentando ainda mais a equidade. 

(OMS, 2018, p. 32) 

A participação do pai como acompanhante neste estudo vai além do conforto 

psicológico. Ficou evidente que a atuação dele estava “vinculada por ações que promovem o 

conforto físico, o que favorece, de forma positiva, o progresso da dilatação cervical das 

parturientes.” (RIBEIRO et al, 2018, p. 1590).  

Uma dimensão que este estudo explora e que cabe a este trabalho refletir sobre é como o 

apoio emocional, direito da mulher, é negado e ainda exige um esforço para ser garantido. Dados 

divulgados pela Fundação Perseu Abramo em 2018 revelaram que 1 em cada 4 mulheres sofre 

com violência obstétrica no Brasil. Cabe ao profissional da enfermagem cumprir seu papel em 
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diminuir esses números dramáticos, seguindo o código de ética da profissão: “O profissional de 

enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.” 

(COFEN, 2007, p. 2). 

Na tese que configura o estudo de número 42, é realizado estudo transversal, onde o 

autor busca acompanhar o uso de tecnologias não-invasivas de cuidado da enfermagem obstétrica 

na atenção ao parto, sendo uma delas a utilização da bola suíça. O uso da bola suíça é para 

proporcionar a posição vertical e movimentação e relaxamento da musculatura perineal, todas 

características importantes para a progressão do parto. 

5.3 A APROPRIAÇÃO DO USO DA BOLA DE PARTO ESTÁ EM 

CONSONÂNCIA COM O DIREITO DAS MULHERES À ASSISTÊNCIA 

OBSTÉTRICA HUMANIZADA 

 

A apropriação do uso da bola suíça está em consonância com o direito das mulheres à 

assistência obstétrica humanizada. 

A Portaria nº 569/2000 e a Portaria nº 1.067/2005 junto a Lei nº 1.459/2011, da Rede 

Cegonha (BRASIL, 2000; BRASIL, 2005; BRASIL, 2011) asseguram o direito da mulher à 

assistência obstétrica humanizada.  A primeira, que institui o Programa de Humanização no Pré-

natal e Nascimento, no âmbito do SUS, agrega força para não somente o momento do parto como 

também o momento longo que antecede a ele, o pré-natal. Tendo como objetivo a necessidade de 

adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério e da assistência neonatal 

(BRASIL, 2000). 

A segunda Portaria nº 1.067, de 4 de julho de 2005, ressalta os esforços para alcance das 

metas estabelecidas pelo Pacto Nacional pela redução da Mortalidade Materna e Neonatal, 

lançado pelo Ministério da Saúde no ano de 2004 e institui a Política Nacional de Atenção 

Obstétrica e Neonatal no âmbito do SUS. 

É importante ressaltar que, o uso da palavra “humanização” para um processo 

fisiológico e já humano por sua natureza diz muito sobre a importância de tais Portarias e 

Políticas, já como evidencia a lógica assistencial perdida ao longo dos anos e a influência 

neoliberal de tal. Para a assistência ao parto, foi imposta a lógica do tempo e da produtividade, 

sendo a natureza do processo antagônico à essa premissa.  
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O parto natural, para ser respeitoso e como encontrado na maioria das obras dessa 

revisão que se relacionam com humanização, deve colocar a autonomia da mulher frente a 

escolhas da equipe, como conclui a Portaria nº 1.067 “adoção de valores de autonomia e 

protagonismo dos sujeitos, corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos 

estabelecidos, de direitos dos usuários e de participação coletiva no processo de gestão” 

(BRASIL, 2005).  

Quando consideramos a importância do uso de intervenções que garantem uma 

assistência de qualidade e uma relação igualitária para o processo de cuidar de incentivo, como 

no caso da bola suíça, devolvemos o processo às mulheres, que assim conhecem as sensações 

genuínas do trabalho de parto, como relatou Florence Nightingale (apud MACEDO et al, 2008). 

Beserra et al (2019) analisa a comunicação verbal entre a relação enfermeiro-paciente na 

fase ativa do parto em dois países, Brasil e Cabo Verde. Afirma que os enfermeiros, mesmo 

considerando os aspectos sociais e culturais de cada país, devem desenvolver habilidades para 

comunicarem-se verbalmente com as parturientes, oferecendo a elas melhor interação no 

processo de parturição corroborando com o documento Direitos das Mulheres no Parto (2017), 

elaborado pelo Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde, em que conversam com profissionais 

da saúde e do direito trazendo a violência verbal ou psicológica como realidade no cenário 

brasileiro. No estudo são apontadas as diferenças de métodos auxiliares para a evolução do 

trabalho de parto até o início da fase expulsiva, nos dois países; enquanto no Brasil a 

comunicação se dá de forma mais incisiva, com a função conotativa imperativa, segundo o 

estudo; no Cabo Verde, sempre é buscado passar o ar de sugestão.   

Portanto, o uso da bola suíça vai de acordo com o direito as mulheres a assistência 

obstétrica humanizada, onde parir é um verbo e o sujeito é a mulher (RIGOL, 2019). 

No artigo de número 28, foi identificada a falta de autonomia dos enfermeiros em 

centros obstétricos na região Sul do Brasil para a realização de seu trabalho na lógica da 

humanização do nascimento, como citado em tal foi impedido a oferta da bola suíça e a 

exposição da mulher a práticas prejudiciais, sendo no artigo identificado como carga psíquica. 

Vale ressaltar, a influência do pré-natal para boas práticas na hora do parto e 

nascimento. Como analisado por Monteiro el al em 2019 (artigo número 6) que investigou as 

puérperas que receberam orientações acerca do parto no pré-natal e as condutas vivenciadas no 

processo partejante, no contexto das boas práticas obstétricas. 46% das mulheres do estudo 
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tiverem acesso a informações que facilitem o nascimento do bebê e métodos de alívio para dor já 

no pré-natal, sendo a bola suíça uma dessas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que a produção de artigos científicos sobre o uso da bola suíça como 

tecnologia do cuidado para a parturiente vem sendo cada vez maior, sendo uma temática 

abrangente e de muitas possibilidades para estudo e aprofundamento. Oferece mais uma 

probabilidade de ferramenta para cuidado integral da mulher com ampla gama de utilidade, mas 

ainda estudada no cenário obstétrico brasileiro principalmente por uma única finalidade- como 

método não farmacológico de alívio da dor.  

Sendo esse fator com muitas produções, porém não englobando toda a complexidade e 

alcance do uso do objeto da bola de nascimento. A revisão integrativa realizada apontou os 

benefícios da utilização da bola suíça não só como método não farmacológico de alívio da dor 

durante o trabalho de parto, como seus benefícios de objeto auxiliador da progressão na hora do 

parto, relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, contribuição para participação ativa da 

mulher, estímulo a posição vertical, fator de humanização e diminuição da ansiedade. Podendo 

ser utilizado desde o pré-natal para o preparo do corpo grávido e tendo seus benefícios 

encontrados no momento do parto assim como quando empregado no momento do parto.  

Os 43 artigos da amostra tiveram resultados precisos, a partir do que a literatura revela 

sobre tal tecnologia, focados nas percepções, aplicabilidade e segurança do método. O que foi 

obtido na maioria com resultados positivos, consistindo em uma técnica de baixo custo, com boa 

aceitação por parte das parturientes, eficaz e de fácil manejo que deve ser estimulada mesmo que 

os resultados obtidos tenham um nível de evidência cientifica não ideal.  

Estudos bem delineados e controlados ainda são necessários sobre o emprego dessa 

terapia pela enfermagem. Sendo importante que os profissionais da área de saúde busquem 

evidenciar seu uso assim como criação de protocolos institucionais junto a monitoramento de 

qualidade na atenção obstétrica através de indicadores como o da taxa de uso de métodos não 

farmacológicos na hora do parto.  

Estas pesquisas funcionam como um norte para se conhecer a produção cientifica que 

vem sendo publicada. Percebendo ainda que, para a bola ser utilizada de forma correta, não sedo 

o fácil acesso ao método a única preocupação, mas também o profissional deve estar 

familiarizado com o uso da bola suíça para ofertar de maneira científica e segura. 

Recursos como a bola suíça devem ser utilizados, mas não substitui o profissional bem 

qualificado, acompanhante assegurado, vontade da mulher em primeiro lugar, a fala e o silêncio 
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que trazem a motivação e segurança para a mulher fazer desse momento único, potente e singular 

como o corpo da mulher. 
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