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Introdução. O parto é uma experiência única na vida de uma mulher, e este momento pode ser caracterizado por 
sentimentos de angústia, medo e fantasias. O medo, nas primeiras contrações, gera forte tensão emocional na parturi-
ente o que se reflete em dor. De forma a humanizar o parto e transformar em uma experiência positiva e satisfatória para 
a mãe, o fisioterapeuta obstetra utiliza técnicas não farmacológicas para a promoção da analgesia durante este período. 
Objetivos. Comparar o uso de dois recursos fisioterapêuticos não farmacológicos: estimulação elétrica transcutânea 
(TENS) e a Crioterapia no alívio da dor durante o trabalho de parto. Método. Estudo Quase-experimental, descritivo 
e analítico aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IMIP conforme CAAE 0285.0.099.100-09.  Com uma amostra 
de 120 gestantes a termo e idade entre 13 a 45 anos, que não apresentaram nenhuma patologia grave na gestação, 
sendo alocadas de forma igual em três distintos grupos: Grupo Tens (GT), Grupo Crioterapia (GCRIO) e Grupo Controle 
(GC). A coleta de dados foi realizada através de questionário bio-sócio-demográfico e da Escala Visual Analógica da dor 
(EVA). Nos grupos de intervenção foram aplicadas as técnicas de TENS ou Crioterapia, durante vinte minutos, sendo 
realizada duas intervenções, uma aos cinco centímetros e a segunda aos sete centímetros de dilatação. A análise foi 
realizada através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e qui-quadrado e todas as conclusões foram tomadas ao valor de 
5% de significância.  Resultados. A maior parte das gestantes não fez uso de medicação durante o trabalho de parto 
(55,83%), o local da dor mais frequente durante este processo foi a região lombar e baixo ventre, o índice de APGAR 
foi superior a 6 no 1º e 5º minuto de vida, e verificou-se que tanto na primeira quanto na segunda aplicação do TENS e 
da crioterapia houve uma redução significativa da dor (p = 0,00). Conclusão. Os resultados obtidos neste trabalho 
demonstram a eficácia da TENS e da crioterapia como técnicas não-farmacológicas para a produção de alívio da dor 
no trabalho de parto.
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