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Introdução: A gestação e trabalho de parto geram alterações mecânicas e hormonais, assim, a função respiratória 

modifica-se, repercutindo no parto. Incentivam-se princípios de humanização nesse momento, para redução de dor, 

ansiedade e de seu tempo. Dentre a equipe interdisciplinar, a fisioterapia objetiva amenizar dores, trabalhar alterações 

físicas, mantendo bem-estar materno-fetal, e entre os recursos, destacam-se os exercícios respiratórios. Objetivo: 

Avaliar o efeito do estímulo respiratório sobre parâmetros cardiorrespiratórios, duração do trabalho de parto e dor de 

parturientes. Métodos: Ensaio clínico randomizado, comparando-se dois grupos (10 participantes cada). No grupo 

intervenção (GI) foram aplicados exercícios respiratórios no processo de atendimento, e no controle (GC), foi feito 

atendimento realizando-se respiração livre. Foram acompanhadas durante toda fase ativa do trabalho de parto, por meio 

de protocolo adaptado de Gallo et al. (2011), e avaliados dados cardiorrespiratórios, tempo de trabalho de parto, 

intensidade da dor (escala visual analógica – EVA) e percepção sobre condutas no alívio da dor. Os dados foram 

analisados com programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 20.0), para comparação utilizou-se 

teste U de Mann-Whitney, sendo nível de significância 0,05. As intervenções iniciaram após aprovação dos Comitês de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UDESC (CAAE 65107817.7.0000.0118) e da Maternidade Carmela Dutra 

(CAAE 65107817.7.3001.0114), e para firmar aceite, as participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Resultados: Pressão arterial sistólica mostrou diferença significante entre grupos (p=0,014), sendo a 

média do GI 120,75mmHg (±8,01) e GC 125,99mmHg (±9,83). As demais medidas (pressão arterial diastólica, 

frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória) não apresentaram diferença. A duração do trabalho 

do parto foi maior no GC (7,72hs ±3,90) que no GI (8,18hs ±1,65), sem diferença significante (p=0,364), como a 

intensidade da dor, mostrando maior mediana da EVA o GC (10) que GI (9), também sem significância (p=0,075). GI 

apresentou menor frequência de medicações analgésicas (n=2) em relação ao GC (n=5). O GI avaliou de forma mais 

positiva as condutas, sendo que nove mulheres indicaram diminuir extremamente, para GC, cinco puérperas referiram 



esta percepção, as demais indicaram pouco alívio de dor. Conclusão: Não houve diferença significante dos valores 

cardiorrespiratórios entre grupos, porém, os valores se mostraram menores no GI em relação ao GC, assim como 

intensidade da dor. A conduta fisioterapêutica associada aos exercícios respiratórios parece reduzir a percepção 

dolorosa, já que o GI apresentou relatos mais positivos sobre seu alívio. 
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