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Introdução. Vários estudos comprovaram os diversos benefícios na posição vertical durante o trabalho de 
parto, além de uma maior mobilidade na fase de dilatação. É imprescindível uma assistência que reduza a dor 
provocada pelas contrações uterinas nesse período. Um dos recursos utilizados pelo fisioterapeuta é a bola 
terapêutica, também conhecida como bola suíça ou, em obstetrícia, denominada de bola do nascimento. Esse 
recurso é utilizado pela parturiente que deseja adotar uma posição não supina, obtendo uma melhor postura, 
estabilização da coluna, possibilidade de diversos movimentos e relaxamento pélvico. Objetivo. Verificar na 
literatura científica a efetividade da bola do nascimento para o manejo da dor em parturientes na primeira fase 
do trabalho de parto. Método. Realizou-se um estudo de revisão da literatura científica no mês de março de 
2016. Foram incluídos artigos disponíveis nas bases de dados do PubMed, Bireme e Scielo, nos idiomas in-
glês e português, com livre acesso aos seus conteúdos na íntegra. As evidências foram selecionadas através 
dos seguintes descritores: “natural childbirth”; “labor stage, first”; “labor pain”; “pain management” e “physical 
therapy modalites”. Foram excluídos os artigos datados antes de 2011 e que associavam outros métodos à bola 
do nascimento. Resultados. Aplicando-se os critérios de elegibilidade, foram encontrados oito artigos, sendo 
cinco experimentais, um descritivo e dois de revisão. Os estudos relatam que, durante o trabalho de parto, o uso 
da bola pode ser indicado para redução da dor, relaxamento, fortalecimento e alongamento da musculatura pe-
rineal. Exercícios com a bola do nascimento, na posição vertical, trabalham os músculos levantadores do ânus e 
a fáscia da pelve. O balanço pélvico auxilia na descida e rotação do feto e, consequentemente, reduz o tempo do 
trabalho de parto, além de aliviar a tensão muscular, proporcionando uma sensação de relaxamento e redução 
da intensidade da dor na região perineal. Segundo as evidências, observou-se também diferença estatistica-
mente significante na diminuição da dor lombar, redução da ansiedade e estresse. Os estudos mostram que, 
após 30 minutos de exercícios na bola do nascimento, com a maior liberdade de posicionamento, a mulher refere 
melhor conforto, bem-estar e domínio da parturição, solicitando menos fármacos analgésicos. Conclusão. A 
bola terapêutica demonstra favorecer os mecanismos fisiológicos do parto, reduzindo a duração do período de 
dilatação, a dor do parto e a necessidade de analgésicos. Além disso, proporciona melhor conforto e liberdade 
para a parturiente. 
.

Descritores: Parto Normal; Primeira Fase do Trabalho de Parto; Dor do Parto; Manejo da Dor. 
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