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 Resumo:  

O trabalho de parto a mulher passa por diversas alterações fisiológicas e emocionais, onde 

essas alterações contribuem para tornar esse momento de muita aflição e medo. As 

modificações que o corpo da parturiente sofre a cada segundo durante esse período, resulta a 

uma série de fatores somatórios, gerando dor e desconforto e consequentemente tornando o 

momento mais dificil. Objetivo: Evidenciar a importância do fisioterapeuta durante o trabalho 

de parto. Metodologia: A busca foi dirigida Medical Literature Analysis and Retriavel System 

Online (MedLine), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Physiotherapy Evidence Database (Pedro) e US National Library of Medicine National Institutes 

of Health (PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO). A pesquisa foi realizada de 

janeiro até maio 2021. Foram incluídos artigos publicados em português, inglês e espanhol na 

íntegra, publicados e indexados nos referidos bancos de dados. Resultados: Foram 

encontrados 24 artigos. Dos quais relatam o trabalho da fisioterapia durante o trabalho de 

parto, as diversas técnicas fisioterapêuticas que podem ser empregadas nesse período e os 

possíveis benefícios que essa intervenção trará a parturiente. Conclusão: Que a intervenção 

fisioterapêutica é de suma importância durante o trabalho de parto, podendo minimizar os 

danos causados durante esse período através de técnicas em prol da redução da dor, da 

ansiedade e do desconforto, consequentemente promovendo uma maior confiança a 

parturiente podendo permitir uma maior segurança durante esse processo.  
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Abstract:  

During labor, the woman goes through several physiological and emotional changes, where 

these changes contribute to make this moment of great distress and fear. The changes that the 

mother's body undergoes every second during this period result in a series of summation 

factors, generating pain and discomfort and consequently making the moment more difficult. 

Objective: Highlight the importance of the physiotherapist during labor. Methodology: The 

search was directed at Medical Literature Analysis and Retriavel System Online (MedLine), 

Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Physiotherapy Evidence 

Database (Pedro) and US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed ), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). The research was carried out from January through 

May 2021. Articles published in Portuguese, English and Spanish in full, published and indexed 

in the referred databases were included. Results: 24 articles were found. Of which they report 

the work of physiotherapy during labor, the various physiotherapeutic techniques that can be 



used during this period and the possible benefits that this intervention brings to the 

parturient. Conclusion: That physical therapy intervention is of paramount importance during 

labor, and can minimize the damage caused during this period through techniques for the 

reduction of pain, anxiety and discomfort, consequently promoting greater confidence to the 

parturient and allowing greater security during this process.  
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