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Resumo 

Magaton APFS. Efeitos maternos e perinatais com o uso de essências florais 
no trabalho de parto: ensaio clínico, randomizado e controlado [dissertação]. 
São Paulo: Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de 
Enfermagem; 2020. 
 
O trabalho de parto possui mecanismos e períodos fisiológicos que ocorrem com o 

objetivo de expelir o concepto, bem como, a placenta e seus anexos. Esta fisiologia, 

inerente ao organismo humano, pode ser acompanhada de dor, que por sua vez 

desencadeia ansiedade, medo e tensão repercutindo em alterações emocionais, 

psicológicas e biológicas maternas que podem acometer diretamente o feto. O 

presente estudo objetivou analisar os efeitos das essências florais durante o trabalho 

de parto como terapia não farmacológica sobre as respostas clínicas e obstétricas 

maternas e clínicas perinatais. Trata-se de ensaio clínico experimental, 

randomizado, controlado e triplo cego no qual foi utilizado desenho de pré e pós-

intervenção com medidas repetidas entre 164 parturientes de risco obstétrico 

habitual, divididas entre dois grupos para as quais foram ministradas essências 

florais e placebo, respectivamente. Os resultados revelam, com relação aos 

aspectos maternos, que a essência floral Five Flower apresentou importante função 

perante os fatores potencializadores do trabalho de parto, subdivididos em scores 1, 

2 e 3. O score 1 foi composto por fase ativa do trabalho de parto, score 2 por fase 

ativa e uso de indutor ou membranas ovulares rotas, score 3 fase ativa, membranas 

ovulares rotas e uso de indutor. Observou-se, quanto aos parâmetros clínicos, 

discreta elevação da pressão arterial sistólica no grupo Experimental e 

homogeneidade entre os grupos nos demais parâmetros, pressão arterial diastólica, 

pulso e respiração. Houve aumento da frequência, intensidade e atividade uterina 

contrátil de forma equilibrada no Grupo Experimental, o que não ocorreu no Grupo 

Controle. A essência floral Five Flower contribuiu para a redução do tempo desde o 

início da intervenção ao nascimento nos scores 2 e 3, em 110 e 195 minutos, 

respectivamente, além de promover maior número de partos vaginais (p=0,038). No 

feto, a análise do exame cardiotocográfico revelou concentração de variabilidade 

moderada, ausência de desacelerações e categorização padrão fisiológico quando 

comparado ao Grupo Controle. No recém-nascido, pode-se constatar melhores 
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condições de nascimento. Conclui-se que a essência floral Five Flower, 

proporcionou às parturientes do Grupo Experimental nível de consciência que 

facilitou o processo fisiológico do nascimento, ativando mecanismos de 

enfrentamento em relação a dor, ao stress e a ansiedade, trazendo como resultado 

equilíbrio emocional e físico, refletindo positivamente nos parâmetros clínicos, 

obstétricos e perinatais. 

 

Descritores: Ansiedade, Trabalho de Parto, Dor do Parto, Essências Florais, 

Cardiotocografia.  
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Abstract 
 

Magaton APFS. Maternal and perinatal outcomes with the use of flower 
essences during childbirth: randomized controlled trial [dissertation]. São 
Paulo: Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Enfermagem; 
2020. 
 
Childbirth involves physiological mechanisms and stages that take place with the 

purpose of expelling the fetus, placenta and its annexes. Such physiology, inherent 

to the human body, may be accompanied by pain which, in its turn, triggers anxiety, 

fear and tension. The response to those feelings is the reproduction of emotional, 

psychological and biological changes in the mother that may directly affect the fetus. 

The aim of this paper is to analyze the effects of flower essences during labor as a 

non-pharmacological therapy both as for clinical and obstetric maternal responses 

and perinatal clinical responses. This experimental, randomized, triple-blind, 

controlled clinical trial used a pre- and post-intervention design with repeated 

measures among 164 parturients at usual obstetric risk subdivided into two groups 

for which flower essences and placebo were administered, respectively. Regarding 

the maternal aspects, the study shows that the flower essence Five Flower played an 

important role in face of labor enhancing factors, which were subdivided in scores 1, 

2 and 3. Score 1 includes active labor, score 2 includes active labor and induction of 

labor or rupture of membranes, score 3 includes active labor, rupture of membranes 

and induction of labor. As for the clinical parameters, it was observed a discrete 

increase in systolic blood pressure in the Experimental Group and homogeneous 

results between the groups regarding the other parameters, diastolic blood pressure, 

pulse and breathing. Uterine contractions increased in frequency and force in a 

balanced way in the Experimental Group, which did not occur in the Control Group. 

The flower essence Five Flower contributed to reduce the time, from the beginning of 

intervention to birth in scores 2 and 3, in 110 and 195 minutes, respectively and lead 

to a higher number of vaginal births (p=0,038). Regarding the fetus, the 

cardiotocography analysis showed concentration of moderate variability, absence of 

decelerations and identified a physiological pattern when compared to the Control 

Group. In the newborn, better birth conditions could be verified. It is concluded that 

the flower essence Five Flower provided a level of awareness to parturients in the 



 

 

xxiii 

 

Experimental Group that made their physiological process of birth easier. It has 

activated their mechanisms to cope with pain, stress and anxiety, resulting in 

physical and emotional balance, which positively reflects on their clinical, obstetric 

and perinatal parameters. 

 

Descriptors: Anxiety, Labor, Childbirth Pain, Flower Essences, Cardiotocography.  
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2 

A gestação caracteriza-se como um período de intensas alterações no 

organismo materno, objetivando o crescimento e desenvolvimento do feto que por 

sua vez são contínuos, para o qual, o organismo materno adapta-se a estas 

mudanças com o propósito de acompanhar esse processo. Na fase final da 

gestação inicia-se o trabalho de parto (TP), o qual consiste em um momento crítico 

ao binômio uma vez que ocorre uma sequência de mecanismos fisiológicos e 

mecânicos desencadeados visando a expulsão fetal e dos demais produtos da 

concepção (1). 

Ao retroceder na história obstétrica em relação ao parto, compreende-se 

facilmente a relação do medo da parturiente com a dor e a formação inconsciente da 

tríade que a acompanha composta por: medo-tensão-ansiedade, que acaba levando 

a mulher a optar pelo parto cesárea (PC) (2).  

Com este modelo irracional, que provoca mais danos do que benefícios, há 

cerca de 30 anos, iniciou um movimento internacional que prioriza a tecnologia 

apropriada, a qualidade da interação da parturiente com seu cuidador e a 

desincorporação de tecnologia danosa. O movimento foi batizado com nomes 

diferentes em diversos países, no Brasil é denominado como Humanização do Parto 
(3). 

Com este propósito, torna-se apropriado a utilização de métodos para alívio 

da dor e ansiedade, sendo eles farmacológicos ou não farmacológicos, projetando 

amenizar o stress fisiológico e aumentar o grau de satisfação da parturiente no 

processo de parturição. Dentre as medidas farmacológicas se faz rotineiro o uso da 

analgesia peridural ou peridural com raqui anestesia, sendo estes métodos eficazes 

no alívio da dor, porém não se conhece claramente seus efeitos à saúde materno-

fetal a longo prazo (3,4). 

A Enfermagem Obstétrica denota de importante função no estudo e 

implementação dos métodos não farmacológicos para alívio da dor uma vez que 

vem atuando na condução do TP e parto e possui respaldo legal pelo Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), Resolução 516/2016 assim efetivando melhor a 

sua atuação (5). 



 

 

 

3 

Tratando-se dos métodos não farmacológicos para alívio da dor, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), afirma que sejam preferencialmente 

utilizados por serem mais seguros e exigirem o mínimo de intervenções (5).  

Aos métodos não farmacológicos para alívio da dor e ansiedade incluem-se: 

suporte contínuo, uso de bola suíça, bola peanuts, técnicas de rebozo, 

deambulação, técnicas de respiração e relaxamento muscular, massagem 

lombosacra, massagem corporal, banho de imersão, banho de aspersão, acupuntura 

lombosacra, acupuntura auricular, acupressão, aromoterapia, musicoterapia, 

exercícios de agachamento, cavalinho terapêutico e uso de floral, dentre outros 
(5,6,7).Os florais usados como instrumentos de trabalho terapêutico, necessitam 

serem compreendidos como expressão na forma de pensar, sentir e atuar na vida 

em geral. Alguns trabalhos científicos recentes demonstram a efetividade do uso dos 

Florais de Bach no tratamento da ansiedade (8,9). 
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Os Florais de Bach são essências extraídas das flores que vieram valorizar 

nosso íntimo, assim trazendo o equilíbrio de volta ao sistema (8,9).  

A Terapia Floral é considerada um instrumento de cura de forma suave, sútil, 

profunda e vibracional. Seu uso é reconhecido em mais de 50 países, bem como, foi 

aprovada pela OMS desde o ano de 1956. Estudos realizados mostram que 

indivíduos com manifestações de ansiedade apresentam redução significativa dos 

sintomas (8,9).  

A terapia com o uso de floral evidencia aspectos emocionais e não apenas os 

sintomas físicos. A terapêutica volta-se para o indivíduo no sentido de reparar a 

energia vital, podendo assim constituir como um dos princípios de Integralidade do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (10). 

Dos inúmeros objetivos desta terapia, um deles trata-se do equilíbrio das 

emoções do indivíduo, busca a diminuição ou a eliminação de sentimentos como 

stress, pânico, agressividade, ansiedade, dentre outros (8,9,10). 

Refere a prática alternativa complementar, e caracteriza-se por tratamento 

fora do agressivo, que pode ser utilizado juntamente com medicações alopáticas, 

por não alterarem seus efeitos (2,9).  

Os métodos não farmacológicos também conhecidos como Terapias 

Complementares (TC), são vantajosos em relação às terapias farmacológicas, por  

apresentarem menor custo, facilitarem o estabelecimento de vínculo da equipe com 

o paciente e promoverem autonomia do enfermeiro (11). 

 Podem reduzir o tempo do TP além de serem mais seguros ao feto e 

funcionais para o alívio dos sintomas e desconfortos existentes neste período (11). 

O trabalho de parto por sua vez, é definido como sendo uma associação de 

fenômenos fisiológicos, que inclui os períodos clínicos em suas diferentes fases (12).  

Durante sua evolução a dor intensifica gradualmente e está diretamente associada à 

intensidade da contração uterina. Na fase de latência a contração encontra-se por 

volta de 20 milímetros de mercúrio (mmHg), na fase ativa em 30mmHg, na fase de 

expulsão em 50mmHg. Ressalta-se que o tono muscular uterino normal se encontra 

em 10mmHg, acima deste valor passa a ser percebido, porém, a sensação álgica é 

desencadeada a partir de 20mmHg, sendo estas mensurações, representativas da 
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intensidade contrátil, vindo sua soma no período de 10 minutos ser caracterizada 

como atividade uterina (AU), mensurada em Unidades de Montevidéu (UM) (12).  

Estes fenômenos fisiológicos desencadeiam a dor do TP, sendo ocasionado 

por estimulação mecânica das terminações nervosas através do espasmo de uma 

víscera oca, o qual leva a diminuição do fluxo sanguíneo do miométrio, ocorrendo 

isquemia relativa, causando dor em forma de cólica que aumenta até um 

determinado grau e depois diminui (12).  

Também é causada por uma soma de fatores, a nível celular, eletrolítico, 

enzimático, hormonal, proteico, caracterizando um processo inflamatório como, de 

fato, inclui processos mecânicos, sendo este a dilatação do colo uterino, tração de 

anexos e peritônio, contração e distensão das fibras uterinas, distensão do canal de 

parto, pressão nas estruturas pélvicas, bexiga e raízes do plexo lombo-sacro (12). 

Este mecanismo fisiológico ao ser desencadeado gera a ansiedade na 

parturiente. Ambos, quando presentes, promovem o stress, que é um mecanismo 

biológico adaptativo de defesa, caracterizado por meio da ativação imediata do 

Sistema Nervoso Central (SNC), o qual secreta as catecolaminas (2). 

O TP gera stress assim como diversas outras situações que ocorrem na vida 

do ser humano. O stress passou a ser conhecido como uma teoria biológica que 

percorre algumas fases; sendo elas: fase de alarme, fase de resistência e fase de 

exaustão (2,12). 

 

Estas fases são comandadas pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA), 

Sistema Límbico, SNC e hipotálamo. Quando um indivíduo se encontra sobre stress, 

desencadeia a liberação de alguns hormônios dentre eles destacam-se as 

catecolaminas, sendo as principais a adrenalina ou epinefrina e noradrenalina ou 

noraepinefrina que levam ao aumento do hormônio adrenalina, ativando os 

hormônios liberadores corticotróficos (CR-H) bem como os hormônios 

adrenocorticotróficos (ACTH) e cortisol (2,3).  

A fase de alarme caracteriza a liberação dos hormônios catecolaminicos que 

são desencadeados em questões de segundos, momento este, em que o organismo 

se prepara para fuga ou luta. Na fase de resistência ocorrem adaptações do 
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organismo ao agente estressor presente, ambas levam o indivíduo a exaustão (2). A 

ansiedade e stress participam destes desencadeamentos como um sinal ou sintoma, 

que podem ser exacerbados ou não, de acordo com o indivíduo, bem como diante a 

situação vivenciada (2). 

A dor por sua vez, entra no contexto do stress, podendo ser de desordem 

fisiológica como, por exemplo, no TP, emocional ou física. O processo fisiológico da 

dor envolve o SNA, eixo Hipotálamo-Hipófise-Suprarrenal e sistema imunológico, 

sendo esta via de transmissão a mesma conectada no processo de stress (2,3).  

A relação entre dor, ansiedade e stress tem sido cada vez mais reconhecida 

por estudiosos e por profissionais da área de saúde (2). 

Vale ressaltar, que a dor gera ansiedade que leva ao stress, e este conjunto 

pode desencadear alterações nos sinais vitais (SSVV) maternos, potencializando, 

consequentemente, os riscos de inferência na vitalidade fetal (2). 

O ACTH realiza a estimulação da adrenal que libera o cortisol, fazendo com 

que o organismo se adapte. Desta forma, ocorre a inibição da liberação de ACTH 

agindo assim como um mecanismo regulador (3). 

A dor e a ansiedade fazem com que a parturiente se encontre sob stress, o 

que leva a alteração do estado emocional, dos SSVV, como elevação da pressão 

arterial (PA) a qual influência na frequência cardíaca (FC) e na frequência 

respiratória (FR) ampliando os movimentos ventilatórios (2,3). 

 

Por consequência aumenta a pressão parcial de dióxido de carbono (CO2), 

desestabilizando o sistema respiratório materno, que em seu declínio, desencadeia 

alterações metabólicas. No entanto, há total dependência do feto em relação às 

condições materna e seu bem-estar depende significativamente de um sistema 

materno metabolicamente estável (2,3). 

Contudo, a falta de coerência nos eventos relacionados ao TP pode 

comprometer o bem-estar fetal, levando-o ao quadro de stress e/ou sofrimento 

agudo (SFA) devido ao suprimento inadequado de oxigênio (O2) (13,14). 

Deste modo, a prevenção do SFA constitui uma das principais metas da 

equipe multidisciplinar que acompanha o período de parturição, sendo este 
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caracterizado pela hipoperfusão placentária, que desencadeia a hipoxemia, podendo 

perdurar por semanas ou dias, seguindo para hipóxia, com ocorrência dentro de 

horas, no qual, promove alterações na fisiologia fetal (13,14). 

Com a fisiologia do feto alterada, desencadeiam-se sinais como: taquicardia 

severa compensatória, variabilidade comprimida para ausente, desacelerações 

tardias, bradicardia severa persistente, diminuição no padrão ondulatório do traçado 

cardiotocográfico, seguindo para padrão liso, devido ocorrência de acidose 

respiratória, na qual, ocorre minimização na pressão parcial de oxigênio (pO2), 

acentuação na pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2), desencadeando a 

acidose respiratória, gerando desordem metabólica como hipercalemia, 

hiperpotassemia, hipoglicemia, com instalação da acidose metabólica e aumento do 

lactato circulante na corrente sanguínea fetal, queda do potencial hidrogeniônico 

(pH), alterando os níveis ácido-base fetal. Por sua vez, estas alterações levam o feto 

a apresentar congestão e edema dos tecidos, aumento da permeabilidade tecidual, 

liberação dos eritrócitos por diapedese e isquemia ou necrose dos tecidos e 

consequentemente alterações no padrão cardiotocográfico (13,14). 

A monitorização cardiofetal ao longo do TP, realizada por meio do exame de 

cardiotocografia basal (CTG-B), se faz necessária para identificação dos fetos em 

risco ou potencial risco, devido a insuficiência de oxigenação, no qual, sendo 

prolongada pode ocasionar distúrbios físicos e mentais ou até mesmo levá-lo a 

óbito, durante este período ou logo após o nascimento (13,15,16). 
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Sendo assim, aliviar a dor e a ansiedade e consequentemente o padrão de 

stress materno se faz importante para evitar que o organismo fetal sofra por 

alterações na circulação uteroplacentária que ocorre no momento em que a 

parturiente apresenta alterações de seu padrão respiratório (17). 

A utilização de recursos não farmacológicos para alívio da dor e ansiedade 

durante o TP busca resgatar o caráter fisiológico do processo de parturição, embora 

seja amplamente recomendada a sua utilização no cenário da assistência obstétrica, 

não se faz rotineiro em grande parte dos serviços. Isso talvez seja em decorrência 

do desconhecimento desses recursos e dos seus benefícios, tanto por parte dos 

profissionais quanto por parte das parturientes (17). 

O interesse em estudar as repercussões clínicas maternas, fetais e perinatais 

assim como obstétricas, presentes no processo de parturição, está relacionado à 

minha vivência na assistência prestada às mulheres em unidade de centro de parto 

humanizado (CPH) e centro obstétrico (CO), no qual presenciei inúmeros momentos 

de desespero e angústia, causados pela sensação da dor e ansiedade, as quais, se 

sentiam impotentes frente a estes sintomas. O desejo de prestar assistência 

adequada em todo esse processo, utilizando métodos não farmacológicos para o 

alívio da dor e ansiedade, contribuindo para o bem-estar materno, fetal e do recém- 

nascido (RN), com consequente elevação dos índices de parto vaginal (PV) em 

nosso meio, constituem as principais razões para a realização do presente estudo. 

Observando os inúmeros benefícios da terapia floral e a ausência de estudos 

científicos, especialmente na área obstétrica, espera-se com esta pesquisa 

apresentar mais uma estratégia não farmacológica efetiva para o alívio da ansiedade 

e dor no TP, visando ações humanizadas na assistência à parturiente.  
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__________________________________________________________ 
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  2.1 Objetivo Geral 

  

Analisar os efeitos das essências florais como terapia não farmacológica 

durante o trabalho de parto em parturientes, fetos e recém-nascidos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Avaliar o efeito das essências florais como terapia não farmacológica durante 

o trabalho de parto, frente aos fatores que o potencializam quanto às repercussões 

clínicas e obstétricas maternas; 

Avaliar o efeito das essências florais como terapia não farmacológica durante 

o trabalho de parto frente às repercussões clínicas perinatais. 
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3 FUNDAMENTOS DA PESQUISA 
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  3.1 Essências Florais 

 

A palavra terapia teve sua origem na raiz grega therapéia, e está relacionada 

ao verbo (grego) therapeuein que significa "cuidar de". É neste sentido de serviço e 

cuidado que se utiliza esta terminologia, quando se fala de Terapia Floral (18). 

A Terapia Floral fundamenta-se em um conceito no qual a divisão cartesiana 

entre corpo e mente é superada por uma perspectiva que integra esses elementos 

em uma dimensão em que a mente assume essencial importância (19).  

Embora o uso de flores para cura tenha muitos precedentes desde a 

antiguidade, a sua aplicação nas emoções e atitudes específicas, surgiu com o Dr. 

Edward Bach percursor da Terapia Floral (19). 

Dr. Bach nasceu na Inglaterra foi médico bacteriologista e homeopata, viveu 

no início do século passado (1886-1936) e foi o criador da Terapia Floral, conhecido 

mundialmente como o médico dos trinta e oito florais de Bach. Percebeu que para 

saúde ser mantida ou restaurada, os nossos aspectos emocionais e espirituais 

precisariam ser também tratados, fato este hoje, confirmado pela psiconeurologia, 

que é uma interface entre a Psicologia e a Neurologia, que estuda as relações entre 

o cérebro e o comportamento humano (20). 

Em toda sua obra o Dr. Edward Bach, enfatiza como a saúde e a doença 

estão intimamente ligadas ao estilo de vida de cada indivíduo e a necessidade de 

introduzir mudanças na forma de viver. Mostra a importância de cada um aprender a 

assumir a responsabilidade pela própria saúde. É neste contexto que as essências 

florais ajudam neste aprendizado, e sustentam o processo de mudança (19). 

A todo instante o homem vive uma determinada experiência, logo se modifica, 

continuamente, de forma consciente ou não.  Quanto mais consciente em todos os 

níveis da vida for o homem, maior sua capacidade de atingir níveis mais amenos de 

transformação, de superação de si mesmo, podendo chegar à individuação, por 

meio do desenvolvimento de qualidades, dons e talentos (20). 
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Quanto mais consciente o indivíduo mais próximo da cura e equilíbrio ele 

estará. Neste contexto, é que a Terapia Floral, nos leva para níveis de consciência 

mais elevados, onde a pessoa amplia sua percepção sobre si mesma, sobre os 

eventos ao seu redor, sobre como interage com seu ambiente, podendo aprender 

com as experiências do cotidiano, ou seja, com aquelas ocorridas em seu íntimo, 

bem como com as que ocorrem externamente (21). 

As essências florais, na sua grande maioria, são extratos de flores e plantas 

silvestres que são especialmente selecionadas e que apresentam propriedades 

energéticas vindas da planta para atuarem sobre os estados emocional, espiritual e 

mental. Sendo assim, o tratamento com as Essências Florais, denominado, Terapia 

Floral é inserido no contexto de Terapias Vibracionais, quando se fala em vibração 

está se usando um sinônimo para frequência. Diferentes frequências de energia 

refletem taxas variáveis de vibração. Sabemos que matéria e energia são duas 

manifestações diferentes da mesma substância energética primária de que são 

constituídas todas as coisas que existem no universo, incluindo nosso corpo físico e 

outros corpos sutis tal como os remédios homeopáticos (20,22). 

As essências são altamente diluídas sob o ponto de vista físico, porém, 

contém um poder sensível enquanto substância potencializada, incorporando os 

padrões energéticos de cada flor (23).    

Pensando na ansiedade e na tríade que norteia o TP, medo-tensão-dor a 

essência floral Five Flower, composto emergencial de Bach, semelhante ao 'rescue' 

em inglês, é considerada uma combinação de "resgate do equilíbrio emocional". Isso 

ocorre por sua notável capacidade de lidar com situações de emergência, de crise e 

stress. Situação está vivenciada pela parturiente na fase ativa do TP (19,20).  

Sua composição conta com cinco flores, a saber (Figura 1): 

Rock Rose (Heliantnemum vulgare) – utilizada em casos de grande 

urgência, medo intenso, necessidades extremas, situação desesperadora;  

Impatiens (Impatiens glandulífera) – utilizada quando há dor muito forte, 

impaciência, ansiedade de voltar ao normal, ficar bem rapidamente, intolerância com 

quem está ao redor;  
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Cherry Plum (Prunus cerasifera) – aplicada para ter lucidez nos momentos 

difíceis;  

Star of Bethlehem (Ornitholagum umbrellatum) – usada no auxílio da 

cicatrização de choques e traumas físicos ou emocionais;  

Clematis (Clematis vitalba) – usada em situações de cansaço, apatia sem 

se esforçar para melhorar, para ajudar a recuperação, manter-se presente (19,20).   

Fonte: Grupo Healing. Flores de Bach [Internet]. 2020 [citado 2020 maio 15]. Disponível em: 
https://healing.com.br/ 
Figura 1. Composição da Essência Floral Five Flower 

 

As suas três indicações básicas são (20): 

1. Sofrimentos agudos e emergências - indicação principal; 

2. Sofrimentos antecipatórios - todas as situações sofridas com antecipação, 

como: antes da realização de exames, entrevistas, consultas ao dentista, 

ginecologista, dias precedentes a viagens, dias pré-cirúrgico ao pós-cirúrgico; 

3. Pode ser utilizado a longo prazo, nos casos de pessoas que passaram por 

sofrimentos crônicos, combinado com outras essências. 

Preparado na Inglaterra rural pelo renomado professor e naturalista, Julian Bernard, 

fundador e diretor da Healing Herbs™, empresa localizada na fronteira com o país 

de Gales, a fórmula é feita de acordo com as instruções originais do Dr. Bach.  
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           A preparação das essências florais se dá a partir da infusão solar de flores 

silvestres, onde em uma vasilha de cristal repleta de água obtida de nascente, o 

produtor deposita as flores de modo a cobrir toda a superfície da água. As deixa em 

exposição à luz solar até que apresentem sinais de murchar (sete horas, em média), 

após, retira-as, e acrescenta nesta água a mesma quantidade de conhaque orgânico 

Francês, destilado de uva a 40%, como conservante, obtendo-se assim a essência 

mãe.  

A essência stock, consiste na adição de 99,75% de conhaque orgânico 

Francês à 40% para 0,25% da tintura mãe, a qual não é preparada ou rotulada como 

um remédio homeopático, mas sim biodinâmico e orgânico (20).  

As essências florais podem ser ministradas em sua forma stock, sem 

nenhuma toxicidade, uma vez que em 30 mililitros (ml) de conhaque a 40% contém 

12ml de etanol e 18ml de água. Considerando que o frasco stock contém 

aproximadamente 450 gotas, nesse caso, em uma gota temos 0,067ml da solução e 

0,027ml de etanol, onde uma gota contém 40% de etanol. Assim, a ingestão de 16 

gotas da solução stock representa 0,43ml (volume) de etanol ou 0,33gramas 

(g/massa). Salientando que a OMS define como consumo moderado de álcool a 

ingestão diária de 10 a 15g de etanol para as mulheres (24,25).    

As essências florais podem ser ingeridas por qualquer pessoa, seja qual for a 

idade ou fase da vida. Não apresentam efeitos colaterais, nem mesmo interações 

medicamentosas, não causam dependência física ou psíquica, e agem de forma 

harmoniosa com outros tratamentos (26). 

A Terapia Floral, enquanto um processo facilitador do autodesenvolvimento 

do ser humano pode ser dividida em etapas ou estágios. Um dos estágios recebe a 

denominação de "Libertação e Relaxamento", aquele onde o cliente começa a olhar 

para dentro de si e percebe que algo começa a mudar, gerando, frequentemente, a 

sensação de relaxamento ou de liberação do excesso de energia disfuncional. Isto 

provoca percepções diferentes em cada um, e até mesmo, uma variedade de 

manifestações, normalmente caracterizadas por muitas sensações que 

frequentemente são sentidas no corpo, como por exemplo: relativas aos padrões de 

sono, mudanças na respiração, alteração do humor e do apetite (27). 
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Considerada Práticas Integrativas Complementares (PIC) a Terapia Floral se 

caracteriza por atuar nos campos da prevenção de agravos e da promoção, 

manutenção e recuperação da saúde baseada em modelo de atenção humanizada e 

centrada na integralidade do indivíduo e visão integral da saúde e métodos não 

invasivos.  

Tendo as PIC objetivos comuns àqueles propostos pelo Sistema Único de 

Saúde do Brasil, ambos não deixam dúvidas de que os serviços públicos, 

juntamente com seus profissionais devem oferecer uma saúde de boa qualidade, 

que considere as múltiplas dimensões da cura e dê conta dos problemas de saúde 

pública e das pessoas (28). 

 

3.2 Legislação sobre o uso da Terapia Floral no Brasil   

 

   No Brasil, a Terapia Floral ganha espaço. Como exemplo de 

institucionalização das PIC, o Estado do Rio de Janeiro cria o Programa de Terapia 

Natural para o atendimento da população com objetivo de promover o bem-estar e a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos por meio de práticas que viessem a 

utilizar basicamente de recursos naturais (29).  

A implantação da Terapia Natural junto às unidades de saúde e hospitais 

públicos do Estado inclui a Terapia Floral (29). 

No município de São Paulo, o Poder Executivo Municipal em 2004 criou a Lei 

nº 13.717, que dispõe a implantação das Terapias Naturais para o atendimento da 

população. Entende-se como Terapias Naturais todas as práticas de promoção de 

saúde e prevenção de doenças que utilizam basicamente de recursos naturais, no 

qual, aqui, se destaca a Terapia Floral (30).   

Configurada como um remédio de flores, resultado da percepção de que o 

potencial poderia ser transferido para a água, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) por meio da Resolução RDC nº 310, de 20 de outubro de 2005, 

considerou que as essências florais não são medicamentos, drogas ou insumos 

farmacêuticos (31).   
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A Lei Municipal nº 14.682, de 30 de janeiro de 2008, instituiu no município de 

São Paulo o Programa Qualidade de Vida com Medicina Tradicional e Práticas 

Integrativas de Saúde, bem como o Decreto nº 49.596, de 11 de junho de 2008, que 

regulamentou a mesma lei (32). 

Em 16 de Agosto de 2013 foi promulgada a Lei nº 5.617/13 que instituiu o 

Programa de Terapia Floral, prática integrativa e complementar ao bem-estar e 

saúde no âmbito do Município do Rio de Janeiro (33).  

A Enfermagem foi a precursora no reconhecimento das práticas integrativas e 

complementares na área da saúde. A Resolução do COFEN 197/1997 (19/01/1997) 

(32), revogada pela Resolução nº 0500/2015, estabeleceu e reconheceu este tipo de 

prática como especialidade e/ou qualificação profissional da Enfermagem (34). 

O enfermeiro com especialidade em PIC pode utilizar as Essências Florais 

como uma ferramenta para obter resultados, tais como: controle da 

ansiedade/tensão, aumento da autoestima, bem-estar, autonomia, controle da 

depressão, mudança de vida, conservação da energia, aceitação do estado de 

saúde, controle do medo, da ansiedade e da dor, assim sendo qualificando, a 

assistência prestada ao cliente (35).  

Recentemente, o Ministério da Saúde (MS), alterou a Portaria de 

consolidação nº2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). A Portaria n° 

702, de 21 de março de 2018, incluiu onze práticas na Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares sendo uma delas a Terapia Floral (36).     

 

3.3 Estudos relacionados a Terapia Floral 

 

Pesquisas com a Terapia Floral no alívio da dor mostram que as essências 

florais apresentam função importante na perspectiva psicológica de controle da dor 

uma vez que auxiliam no relaxamento e pensamentos positivos, incluindo o alívio do 

stress e ansiedade (26,37). 
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As emoções alteram o estado físico, por meio da ação do SNC, sistema 

endócrino e imunológico. A emoção positiva estabelece a saúde, enquanto o estado 

negativo estimula doenças. Assim, a valorização de sintomas que não são somente 

físicos, se faz necessário para solucionar problemas que não estão meramente 

arraigados no campo biológico (26). 

Estudos relacionados à dor apresentam um novo conceito dessa percepção, 

mostram outra interface do seu conceito, a qual, além de ser causada por lesões 

orgânicas reais ou potenciais, também é fortemente vinculada à experiência 

emocional, sensorial e cultural, tornando essa sensação pessoal e subjetiva (38). 

A proposta da Terapia Floral é restaurar o estado positivo da personalidade 

do ser humano utilizando essências das flores para cuidar de aspectos mentais, 

emocionais e comportamentais das pessoas, podendo ser usada de forma 

preventiva ou curativa (35). 

 (Análises retrospectivas, de estudo clínico randomizado (n=384) com 

estudantes que apresentavam ansiedade pré-exame, no Reino Unido, Alemanha e 

Israel mostrou que a Terapia Floral denota alta incidência em minimizar a ansiedade 

e pensamentos estressantes e em gestantes com alto potencial em minimizar a dor 
(37). (36). 

Outro estudo, pioneiro na área obstétrica, explorou a contribuição da Terapia 

Floral na condução da gestação pós-data onde as essências florais contribuíram na 

diminuição da ansiedade e do stress, reduzindo, consequentemente os hormônios 

precursores do stress, auxiliando no desenvolvimento de melhores estratégias de 

enfrentamento, aumentando a atividade hormonal, facilitando, desta forma, a 

promoção da ocitocina (39).  

Estudo clínico recente, de intervenção com Terapia Floral, teve como objetivo, 

compreender a experiência de indivíduos obesos ansiosos, mostrou a eficácia da 

terapia na diminuição da ansiedade, sensação de tranquilidade e autoconhecimento, 

o que possibilitou o autocontrole durante a alimentação (40).  
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Apesar das evidências científicas mostrarem os benefícios da Terapia Floral, 

não há descrito na literatura o seu uso como método não farmacológico para o alívio 

da dor no TP. Um dos motivos, é a ausência de profissionais que promovam 

assistência ao parto e que tenham vivência com este tipo de terapia complementar. 

Estudo revela que profissionais que participaram efetivamente da assistência à 

parturientes devem ter em sua formação, conhecimento sobre as PICs (41). 

Diante do exposto o presente estudo visa conhecer os efeitos do uso da 

essência floral Five Flower no trabalho de parto e parto, com intuito de qualificar o 

cuidado prestado pela Enfermeira Obstetra e Obstetriz à parturiente contribuindo 

para uma experiência positiva à mulher no processo do parto e nascimento, bem 

como, colaborando com desfechos fetais positivos. 
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                                                                                                    4 HIPÓTESES  

___________________________________________________________________  
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H0- Não há associação entre a utilização de essências florais como terapia 

não farmacológica durante o trabalho de parto sobre os parâmetros clínicos 

maternos obstétricos e fetais, relacionados à evolução do trabalho de parto, 

desfecho fetal e perinatal.  

H1- Há associação entre a utilização de essências florais como terapia não 

farmacológica durante o trabalho de parto sobre os parâmetros clínicos maternos, 

obstétricos e fetais, relacionados à evolução do trabalho de parto, desfecho fetal e 

perinatal. 

( 
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A presente investigação é parte integrante de um estudo de maior 

abrangência intitulado “Essências florais: efeitos no alívio da dor, ansiedade, 

parâmetros clínicos e neuroendócrinos do estresse no trabalho de parto”, com 

financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 

FAPESP.  

As informações desta pesquisa foram elaboradas baseando-se nas 

recomendações relacionadas à qualidade dos relatórios de ensaios clínicos 

randomizados segundo CONSORT 2010 Statemant (Consolidated Standards of 

Reporting Trials) (42). 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um ensaio clínico experimental, randomizado, triplo cego e 

controlado, no qual foi utilizado um desenho pré e pós-intervenção com medidas 

repetidas entre dois grupos. A taxa de alocação utilizada foi de 1:1 e o 

mascaramento aplicado ocorreu entre as participantes, a pesquisadora e equipe 

estatística, responsável pela análise dos dados. 

 

5.2 População 

 

Participaram do estudo parturientes de risco obstétrico habitual, gestações 

que evoluíram sem intercorrências, admitidas no Centro de parto intra-hospitalar 

para assistência ao trabalho de parto e parto em hospital vinculado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) da cidade de São Paulo.  

 

5.3 Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídas parturientes que preencheram os seguintes critérios: 

- Idade mínima de 18 anos completos; 

- Gestação com feto único, vivo em apresentação cefálica fletida; 
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- Não possuir qualquer patologia clínica e/ou obstétrica; 

- Estar em trabalho de parto estabelecido, dilatação cervical mínima de 4 

centímetros (cm) e máxima de 8cm, maior dilatação para que se possa 

finalizar as intervenções (12); 

- Idade gestacional a termo, entre 37 a 42 semanas completas, calculada pela 

data da última menstruação (DUM) e/ou pelo resultado da ultrassonografia 

(USG) precoce, isto é, realizada até 20ª semana (12). 

 

5.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas do estudo as parturientes: 

- Tabagistas (que fizeram uso de tabaco a menos de duas horas), uma vez que  

     a nicotina influencia na secreção de catecolaminas (3); 

- Portadoras de transtornos mentais, documentadas no prontuário, que 

     influenciaria sua decisão e autonomia (3); 

- Referiram ter ingerido cafeína nas últimas 10 horas, alterando assim a 

secreção de catecolaminas (3); 

- Usuárias de drogas psicoativas, uma vez que poderiam influenciar sua 

decisão e autonomia (3).  
 
 

5.5 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch, conhecido 

como Hospital do M’Boi Mirim, o qual possui um centro de parto normal intra-

hospitalar, assistido por enfermeiros obstetras, com suporte de equipe médica, 

obstetras e neonatologistas. Ressalta-se que a instituição é vinculada ao SUS e 

situa-se na zona sul da cidade de São Paulo. 

O centro de parto normal conta com cinco leitos distribuídos em quartos 

individuais com sistema de Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP), local onde se 

realizam, em média, 450 partos/mês.  
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As mulheres com parto vaginal sem distócia são assistidas por enfermeiros 

obstetras que acompanham a evolução do TP e estimulam o uso de métodos não 

farmacológicos para alívio da dor rotineiramente, tais como: banho de aspersão, 

exercício perineal com bola suíça e cavalinho.  

Esta unidade obstétrica caracteriza-se como um ambiente calmo e tranquilo, 

em que a parturiente é estimulada a permanecer com um acompanhante. Possui 

seis leitos de observação, dois leitos de alto risco, seis leitos de puerpério imediato e 

duas salas cirúrgicas para cesáreas e curetagens uterinas.  

 

5.6 Variáveis de pesquisa 
 

5.6.1 Variáveis preditoras ou independentes (experimental) 

 

Grupo Experimental - Utilização de Essências de Florais  

 

Foi utilizada a essência stock, Five-Flower Fórmula™, importada da Inglaterra 

pela Healing Essências Florais®. A fórmula consiste em cinco essências florais 

diferentes - Clematis, Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose e Star of Bethlehem 

desenvolvida pelo Dr. Edward Bach na década de 1930. A essência stock consiste 

na adição de 99,75% de conhaque orgânico Francês à 40% para 0,25% da tintura 

mãe. A essência foi acondicionada em frascos conta gotas de 30ml rotulados com 

denominação par ou ímpar pela importadora Healing Essências Florais® para 

realização do estudo. 

Após randomização, no trabalho de parto estabelecido, foram administradas 4 

gotas do frasco stock em 20ml de água a cada 15 minutos, durante 60 minutos, 

totalizando 16 gotas de essência stock em 80ml de água.    
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Grupo Controle - Utilização de Solução Placebo 

 

Também preparada pela Healing Essências Florais®, a solução placebo, foi 

acondicionada em frascos conta gotas igual ao da solução com a essência floral, 

também com identificação par ou ímpar.  

Esta solução foi preparada com água mineral e a mesma quantidade de 

conhaque orgânico Francês, destilado de uva à 40%.  

Após randomização foram administradas 4 gotas em 20ml de água a cada 15 

minutos, durante 60 minutos na fase ativa do trabalho de parto, totalizando 16 gotas 

desta solução em 80ml de água.    

Ressalta-se que somente o fabricante teve conhecimento do conteúdo e 

identificação dos frascos de ambas as fórmulas. Todo o processo de preparo das 

fórmulas foi filmado e fotografado e somente foi revelado após a realização da 

análise estatística dos dados (Figura 2).  

            
Fonte: Healing Essências Florais®. 
Figura  2. Processo de preparação e identificação dos frascos. 
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5.6.2 Variáveis de desfecho ou dependentes 

 

5.6.2.1 Parâmetros clínicos maternos   

 

- Pressão arterial (PA): A mensuração da PA da parturiente foi realizada em todas as 

aferições pela pesquisadora antes e 30 minutos após a última administração das 

essências florais durante o trabalho de parto.  

         Utilizou-se para este fim esfigmomanômetro com manguito de tamanho 

adequado ao braço da parturiente, que permaneceu sentada após, no mínimo, cinco 

minutos de repouso. Procedimento realizado: palpação da artéria cubital e 

posicionamento da campânula do estetoscópio na região cubital, insuflação do 

manguito até 20-30 mmHg acima da pressão estimada, procedendo a deflação 

lentamente. Averiguada a PA sistólica na fase I de Korotkoff (som fraco seguida de 

batidas regulares) e a PA diastólica na fase V de Korotkoff (desaparecimento do 

som) (43). Os dados obtidos foram registrados em impressos próprios da pesquisa 

para cada parturiente. 

- Pulso (FC): A medida da FC da parturiente foi realizada pela pesquisadora 

antes e 30 minutos após a última administração das essências florais durante o TP. 

Esta medida esteve relacionada ao débito cardíaco. Foi aferida por meio de aparelho 

monitor Portal Dixtal DX 2020 (43).  

- Respiração (FR): A medida das incursões respiratórias por minuto (ipm) da 

parturiente foi realizada pela pesquisadora antes e 30 minutos após a administração 

da terapia durante o TP (43). 

 

5.6.2.2 Parâmetros obstétricos 

 

Obtidos por meio do exame obstétrico, cardiotocográfico, consulta ao 

prontuário e anamnese:  

- Idade gestacional: descrita em semanas;  

- Gestação: número de gestações referidas pela parturiente; 
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- Paridade: número de partos anteriores referidos pela parturiente; 

- Dilatação cervical: medida em centímetros pelo toque vaginal, de acordo 

com o protocolo da instituição a qual realiza o exame obstétrico a cada 2 

horas; 

- Uso de indutor do trabalho de parto: sim ou não; 

- Tipo de indutor: ocitocina ou misoprostol; 

- Membranas ovulares na inclusão: rota ou íntegra; 

- Presença de mecônio: sim ou não; 

- Tipo de parto: vaginal ou cesárea; 

- Tempo entre intervenção ao nascimento: descrito em minutos;  

- Contração - frequência: número de contrações em 10 minutos, observado 

na tocografia; 

- Contração - intensidade: média da intensidade das contrações dividida pela 

          frequência, ocorridas em 10 minutos, mensurada em mmHg, observado na 

tocografia;  

- Contração - atividade uterina: média da intensidade no intervalo de 10 

minutos, mensurada em UM (Unidade de Montevidéu), observado na 

tocografia; 

- Incoordenação uterina: presença de incoordenação de 10 e/ou 20grau, 

observado na tocografia.  

 

5.6.2.3 Perinatal 

 

Cardiotocografia basal (CTG-B) advém da metodologia utilizada no anteparto 

e intraparto, com o objetivo de analisar a vitalidade fetal. Trata-se de um método 

biofísico não invasivo (44-46). 

O exame foi realizado com a parturiente deitada em decúbito lateral esquerdo 

ou semi-sentada sendo esta a posição de semi-fowler, com os transdutores 

colocados sobre o fundo uterino e dorso fetal (46) com aparelho cardiotocográfo 

modelo MT-516 TOITU, antes e após 30 minutos da realização da última 

intervenção.  
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O registro dos dados foi realizado em papel termo sensível MT-516 

simultaneamente com a frequência cardíaca fetal, os movimentos corpóreos fetais, 

por um período mínimo de 10 e máximo de 20 minutos.  

Parâmetros Avaliados  

 

Avaliação da Banda Cardiográfica: 
  

Linha de Base: consiste no registro da frequência cardíaca fetal (FCF), ou 

seja, a linha basal. Há quatro elementos analisados: nível basal, variabilidade, 

desaceleração e aceleração transitória (44,46). 

Nível da linha de base: frequência dos batimentos cardíacos fetais, linha que 

se mantém por no mínimo 10 minutos (46,47). 

- Normossistolia - 110 a 160 batimentos por minuto (bpm), em idade 

gestacional (IG) à termo;  

- Bradissistolia – valores menores que 110 bpm, sendo moderada até 90 bpm 

e severa abaixo deste valor;  

- Taquissistolia - valores maiores que 160 bpm, sendo moderada até 180 bpm 

e severa acima deste valor.  

Variabilidade: é a oscilação da linha de base devido a ação do sistema 

nervoso autônomo simpático e parassimpático, sendo o ponto mínimo da base 

estímulos cardioinibitórios do sistema parassimpático e o ponto máximo da base os 

estímulos cardioexcitatórios do sistema simpático (46,47).  

- Variabilidade Ausente – 0 bpm;  

- Variabilidade Mínima ou Comprimida – 1 a 5 bpm; 

- Variabilidade Moderada ou Normal – 6 a 25 bpm; 

- Variabilidade Acentuada – >25 bpm.  

Desaceleração: são quedas da linha de base, devido ocorrências na 

fisiologia fetal, por repercussão nas trocas gasosas (45-47).  
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- Precoce ou Cefálica - quedas graduais da FCF, desaceleração coincide com 

contração. Este tipo de desaceleração apresenta-se em forma de espelho da 

contração, quanto mais intensa a contração maior o decréscimo da desaceleração. 

Desaceleração em ocorrência de compressão de polo cefálico fetal; 

- Tardia ou Placentária - quedas graduais da FCF, 2 a 3 segundos após as 

contrações, levando cerca de 30 segundos ou mais, porém sendo igual ou menor a 

um minuto para retorno basal, apresenta decalagem longa desaceleração em 

ocorrência a hipoperfusão placentária.  

- Variável Spykes ou Umbilical (curta duração) - quedas abruptas da FCF, 

com amplitude mínima de 15 bpm.  

O decréscimo gradual é definido como sendo do início até o nadir levando 

cerca de 15 segundos ou mais, porém sendo igual ou menor a 2 minutos. 

Geralmente apresentam-se em formatos irregulares. Desaceleração em ocorrência 

de compressão funicular. Visto serem as spykes “fisiológicas” aceitáveis, não 

nocivas, e spykes “patológicas” não aceitáveis, nocivas, estas obedecem a regra dos 

60, sendo o tempo de resposta fetal. 

- Variável Prolongada ou Umbilical (longa duração) - quedas rápidas ou 

lentas, de amplitude variável com lento retorno a linha de base. Duração igual ou 

maior que 2 minutos até valor igual ou menor que 9 minutos. desaceleração em 

ocorrência de compressão funicular.  

Aceleração transitória (AT): subidas abruptas acima de 15 bpm com 15 

segundos ao retorno à linha de base da FCF em IG termo, quanto em pré-termo a 

ascensão ocorre em 10 bpm e o retorno basal em 10 segundos (45-47). 

- Aceleração Transitória Simples (AT-S) – associadas aos movimentos fetais  

(MF) e estímulos externos tais como; ruídos, luzes, estímulo tátil. 

- Aceleração Transitória Compensatória (AT-C) – associadas a privação,  

diminuição de oxigênio por algum motivo. Ambas denotam higidez fetal.  
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Avaliação da Banda Tocográfica:  

Avalia-se nesta banda os movimentos fetais e as contrações uterinas (46,47). 

 

Movimento fetal: é a movimentação ativa do feto intraútero, que pode servir 

para acompanhamento da vitalidade fetal por meio da contagem destes movimentos 

sendo denominado esta técnica de mobilograma fetal, tendem aumentar na 

presença de estímulos, como; iluminação, ruídos, palpação, toque vaginal ou na 

presença de contrações uterinas.   

Contração uterina: determinante para desencadear e dar sequência ao 

trabalho de parto. Em relação à contração uterina foi avaliado: frequência, 

intensidade e atividade uterina. 

Frequência: é o número de contrações uterinas ocorridas em um período de 

10 minutos. Classificada em:  

- Normossistolia – 2 a 5 quantidades em 10 minutos; 

- Taquissistolia – maior que 5 quantidades em 10 minutos; 

- Bradissistolia – menor que 2 quantidades em 10 minutos; 

Intensidade: média da intensidade das contrações dividida pela frequência, 

ocorridas em 10 minutos, mensurada em mmHg. Classificada como: 

- Normossistolia: valores entre 30 a 50mmHg; 

- Hiperssistolia: valores > 50mmHg; 

- Hipossistolia: valores < 30mmHg. 

Atividade uterina: média da intensidade no intervalo de 10 minutos, sendo 

expressada em Unidades de Montevidéu (UM). Classificada em: 

- Normoatividade: valores entre 90 a 250 UM; 

- Hiperatividade: > 250 UM; 

- Hipoatividade: < 90 UM. 
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Após realizado os traçados cardiotocográficos os mesmos foram analisados, 

interpretados e categorizados através de padrões de categorização. Classificados 

em:  

- Padrão Fisiológico; 

- Padrão Suspeito; 

- Padrão Patológico. 

Sendo estas classificações preconizadas e desenvolvidas em 2015.  

Estas categorizações foram criadas através da International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) vindo a ser utilizada, por meio do algoritimo DR. 

CONIVADO (46).  

Foi desenvolvido pelo National Institute of Child Health and Human 

Development e American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) com o 

intuito de padronizar, otimizar e uniformizar a interpretação da cardiotocografia. 

Assim classificada (46,47):  

Padrão fisiológico:  

- Linha basal:110 a 160 bpm; 

- Variabilidade: moderada; 

- Aceleração Transitória: presente ou ausente (dependendo da fase clínica 

que se encontra); 

- Desacelerações tardias e variáveis: ausentes; 

- Desacelerações precoces: presentes ou ausentes (dependendo da fase 

clínica que se encontra). 

Nesta categorização, há normalidade do traçado e segue assistência 

materno-fetal, não prediz alteração nível acidobásico fetal.   
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Padrão suspeito:  

Inclui todos os itens não classificados no Padrão Fisiológico e Patológico.  

Nesta categorização, há anormalidade do traçado e segue tomada de conduta 

na assistência materno-fetal, condizente com situação que deve ser avaliada caso a 

caso, em seguida repete-se o traçado, pode ou não predizer alteração nível 

acidobásico fetal.   

Padrão patológico:  

- Ausência de variabilidade na linha de base; 

- Desacelerações tardias recorrentes; 

- Desacelerações variáveis recorrentes; 

- Desaceleração prolongada;  

- Bradicardia fetal persistente;  

- Traçado sinosoidal; 

Nesta categorização, há anormalidade do traçado e segue resolução de parto, 

prediz alteração do nível acidobásico fetal.  

5.6.2.4 Escala de Apgar 

 
Criada em 1952 pela Dra. Virgínia Apgar. Consiste em um sistema de 

pontuação que proporciona avaliação padronizada para o recém-nascido após o 

parto (48).  

São avaliadas no primeiro e quinto minuto de vida, cinco características: 

frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor; 

sendo para cada uma delas atribuído pontuação que varia de 0 a 2.  

A somatória resulta no estado em que o RN nasceu, sendo caracterizado 

por meio da pontuação do 10 minuto e a pontuação do 50 minuto, atribui-se a sua 

adaptação extra útero ou resposta a assistência recebida, quando necessário (48).  

Sendo as pontuações representativas:  

-  Apgar entre 0 e 3: asfixia intraútero grave se 10 minuto e 50minuto, 

ocorre ausência de resposta ou asfixia grave pós-nascimento; 
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- Apgar entre 4 e 6: asfixia moderada intraútero se 10 minuto e 50minuto 

ocorre asfixia moderada pós-nascimento; 

 - Apgar entre 7 e 10: vitalidade preservada ao nascer e boa adaptação 
(48).   

A somatória do valor assinalado em todos os itens foi realizada no 

primeiro e no quinto minutos de vida de cada RN.  

 

5.6.2.5 Variáveis de controle 

 

Características Sociodemográficas 

 

- Idade: anos completos; 

- Escolaridade: em anos de estudo concluídos; 

- Ocupação: trabalha e não trabalha; 

- Renda familiar: em salários mínimos; 

- Cor autoreferida: branca, preta, amarela, parda; 

- Estado civil: solteira, casada, viúva, separada judicialmente/divorciada, união 

estável, ignorado. 

 

5.7 Amostra  

 

Devido a ausência de pesquisas que embasassem a amostra deste estudo, 

para o cálculo amostral foi realizado estudo piloto com 30 parturientes alocadas em 

dois grupos aleatórios e tratamento com duas medidas pareadas (florais e placebo). 

A determinação do tamanho amostral foi realizada com o uso do software 

estatístico PASS14 (Power Analysis and Sample Size Systems) - NCSS. A 

frequência cardíaca materna foi utilizada como variável de dimensionamento. Para 

se detectar diferenças de médias entre grupos das variações entre os dois 

momentos de avaliação, antes e depois, a um nível de significância de 5% e poder 

de 95,0%, utilizou-se o teste t de Student.  
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Para tanto, assumiu-se desvio padrão de 15 batimentos em ambos os grupos 

e diferença de médias das variações de frequência cardíaca materna entre os dois 

grupos de nove batimentos por minuto. Neste contexto, a amostra necessária 

calculada foi de 74 parturientes por grupo, totalizando 148 mulheres. No entanto, por 

conta de prováveis perdas, o cálculo amostral foi ampliado em 10%, totalizando 164 

parturientes, subdivididas em dois grupos de 82, par e ímpar. 

 

5.8 Coleta de dados  

 

A coleta dos dados transcorreu no período de 2 de maio a 16 de outubro de 

2018, de segunda a domingo durante cerca de dez horas diárias com uma equipe 

composta pela pesquisadora e uma enfermeira obstetra capacitada especialmente 

para este fim.  

 

5.9 Delineamento do estudo  

 

Fase de seleção (F0) - Após apresentação da equipe de coleta houve o 

convite para participar do estudo. As parturientes que concordaram voluntariamente 

foram orientadas quanto aos objetivos e procedimentos do estudo, quanto às 

responsabilidades compartilhadas entre os envolvidos (parturiente e pesquisadora). 

Nesta fase, realizou-se entrevista com a parturiente, análise do prontuário obstétrico 

e do cartão de pré-natal para avaliação do risco obstétrico e condições relativas aos 

critérios de inclusão e exclusão. 

Fase de randomização (F1) - Após verificação dos itens de inclusão e 

exclusão descritos na fase de seleção (F0), as parturientes que preencheram todos 

os critérios de inclusão, nenhum dos critérios de exclusão e demonstraram boa 

adesão às intervenções previstas pelo protocolo, foram incluídas no estudo. Neste 

momento foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (ANEXO 1). 

As intervenções foram identificadas em cartões numerados de 1 a 164 

distribuídos de forma aleatória, onde corresponderam a 164 números diferentes. 
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Para a alocação em um dos grupos, par ou ímpar, cada parturiente escolheu um 

cartão contido em envelope pardo, cujo número correspondeu a terapia recebida. 

Números pares indicaram o recebimento de gotas do frasco previamente 

manipulado, registrado e identificado pelo importador como par, e os números 

ímpares gotas do frasco previamente manipulado, registrado e identificado pelo 

importador como ímpar. Cada número sorteado foi retirado do montante até o 

término da formação de cada grupo de estudo, equivalendo assim a dois grupos de 

intervenções.  

Fase de avaliação (F2) - a parturiente foi avaliada antes e 30 minutos após a 

última dose da ingestão de gotas destinadas pela randomização (F1), onde foram 

avaliadas: dilatação cervical, apresentação e atitude fetal.  

Parâmetros vitais: pressão arterial, pulso e respiração e realizado 

cardiotocografia fetal, no qual, foram identificados os traçados cardiotocográficos. 

Os mesmos foram identificados com a etiqueta hospitalar contendo dados de 

identificação pessoal da parturiente e numeração de ordem na pesquisa. 

Posteriormente estes dados foram substituídos por codificação numérica para serem 

categorizados e analisados. 

Pós-nascimento: os dados como peso e Apgar foram obtidos no livro de parto. 

 

5.10 Aspectos éticos e legais 

 

Em consonância com as determinações da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde(49), este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP sob o nº 2.632.972, CAAE nº83553317.5.000.5505, 

Secretaria Municipal de Saúde via Instituição hospitalar em que foi realizada a coleta 

dos dados nº 1.344.993, CAAE nº50134315.2.3001.0086, como também obteve 

anuência da instituição hospitalar para ser realizado (ANEXOS 2, 3 e 4). 

Esta investigação foi registrada na base de dados para registro de ensaios 

clínicos, Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), do Ministério da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde sob o nº RBR-5tt55v (ANEXO 5). 
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As mulheres só participaram do estudo na condição de após orientação, 

manifestarem concordância com o mesmo por meio da assinatura do TCLE, após 

explicação oral da pesquisadora ou equipe sobre o estudo quando lhes foram 

asseguradas a confidencialidade das informações, o anonimato e o seu direito de 

retirada do estudo em qualquer momento sem que isso interferisse na assistência 

prestada pela instituição à participante.  

 

5.11 Instrumento de coleta de dados  

 

Os dados foram coletados em instrumento de coleta impressos próprios da 

pesquisa, a cada participante, individualmente. Em seguida, foram organizados de 

acordo com as codificações das variáveis, em planilha digital, constituindo a base de 

banco de dados no programa software Excel® versão 2016. 

Foi utilizado notebook marca MacBook Air com Tela de 13 polegadas e 128 

GB de capacidade e 4 GB de memória, que permitiu o armazenamento das 

informações referentes às variáveis de desfecho ou dependentes e de controle 

(APÊNDICES 1 e 2). 

 

5.12 Tratamento e análise dos dados  

 

Após armazenados, os dados foram avaliados por duplas para correção de 

eventuais erros de digitação. Em seguida, foram apresentados por meio de 

estatística descritiva, frequência absoluta, frequência relativa, média, mediana, 

desvio padrão, teste nível descritivo t de Student, teste de Qui-Quadrado, teste exato 

de Fisher, teste t de Student por hipótese bilateral sendo t-crítico (TC) positivo ou 

negativo, t-observado (TO) positivo ou negativo, p-valor e percentual, receberam 

tratamento estatístico inferencial, por meio de uso do programa software Project for 

Statistical Computing R.   

Elaborou-se escala para determinação dos índices potencializadores do 

trabalho de parto (APÊNDICE 3).  
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Os resultados estatísticos das variáveis do estudo foram interpretados por 

meio dos grupos por tratamento, assim como, por meio da análise comparativa entre 

os índices potencializadores do trabalho de parto, através de três scores, por grupo 

de tratamento pré e pós-intervenção.  

Após as análises, os resultados foram representados por meio de tabelas e 

gráficos.   



 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      6 RESULTADOS 

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

40 

No período da coleta dos dados, 170 parturientes foram elegíveis durante o 

recrutamento sendo convidadas a participar do estudo. 

No recrutamento e alocação, das 170 parturientes elegíveis, seis foram 

excluídas antes da randomização por recusa. Desta forma, 164 parturientes foram 

randomizadas e alocadas aleatoriamente em dois grupos de intervenções divididos 

preliminarmente em Grupo Par e Grupo Ímpar, após a análise estatística 

denominados Grupo Controle (n=82) e Grupo Experimental (n=82), 

respectivamente. 

No seguimento, após a randomização, ocorreram o total de 11 perdas, sendo 

sete no Grupo Controle (cinco nascimentos antes de finalizar a intervenção e dois 

por traçado cardiotocográfico inelegível) e quatro no Grupo Experimental (três 

nascimentos antes de finalizar a intervenção e um por traçado cardiotocográfico 

inelegível). Na análise, do total de 164 parturientes que iniciaram o protocolo da 

pesquisa, 153 completaram todas as etapas, realizando até a fase da análise 

cardiotocográfica (Grupo Controle n=75, Grupo Experimental n=78). 

A Figura 3 apresenta o diagrama de fluxo das participantes do estudo, 

segundo o CONSORT 2010 (42). 
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Fonte: Autora. 
Figura 3 - Diagrama de fluxo do delineamento do estudo e alocação das participantes. 
 

Foram avaliadas as informações de 153 parturientes, em média das idades de 

25 anos sendo observada idade mínima de 18 e máxima de 42 anos. 

 

 

Inclusão 

            Elegíveis (n=170) 

        Randomizadas (n=164) 

Excluídas Recusa     

(n=06) 

     Grupo Controle (n=82)     Grupo Experimental (n=82) 

Seguimento 

Perda (n=07) 

CTG-B ilegível (n=02) 

Nascimento (n=05) 

Perda (n=04) 

CTG-B ilegível (n=01) 

Nascimento: (n=03) 

Análise 

        Analisados (n=75)          Analisados (n=78) 

Alocação 
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No que concerne as variáveis da amostra, foram apresentadas segundo o 

grupo de intervenção, e analisadas descritivamente, considerando as seguintes 

variáveis: sociodemográficas, obstétricas, clínicas maternas e fetais, a seguir 

apresentadas. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas das parturientes segundo o grupo de intervenção. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 
Nota: p - Nível descritivo do teste t de Student, Exato de Fisher (a) ou do Qui-Quadrado (b). 
 (1) (n= 59) casos sem informação de estado civil e (2) (n=41) casos sem informação de renda familiar, 
respectivamente. 

 

Não foi verificada distribuição distinta nas médias e percentuais entre as 

variáveis sociodemográficas analisadas. Em relação a idade, a média encontrada foi 

de 25 anos completos, no que tange a cor 58,8% autocaracterizam-se pardas, a 

respeito da escolaridade 75,8% apresentaram de 8 a 11 anos de estudo, em ambos 

os grupos cerca de 53,2% eram solteiras e quanto a renda familiar 43,8% recebiam 

mensalmente até um salário mínimo. 

 

Variáveis 
Total 

(n=153) 

Grupo      
Experimental 

(n=78) 

Grupo Controle 
(n=75) 

        P 

Idade (anos)                 0,196 
Média ± DP 25,1 ± 5,6 25,6 ± 6 24,5 ± 5,1  
Mediana   
(mín. - máx.) 24 (18 - 42) 24 (18 - 42) 23 (18 - 38) 

 

Cor, n(%)      0,370a 
Branca 41/153 (26,8) 17/78 (21,8) 24/75 (32,0)  
Preta 15/153 (9,8) 7/78 (9,0) 8/75 (10,7)  
Amarela 7/153 (4,6) 5/78 (6,4) 2/75 (2,7)  
Parda 90/153 (58,8) 49/78 (62,8) 41/75 (54,7)  
Escolaridade, n(%)      0,837a 
1 a 3 anos 1/153 (0,7) 1/78 (1,3) 0/75 (0,0)  
4 a 7 anos 16/153 (10,5) 7/78 (9,0) 9/75 (12,0)  
8 a 11 anos 116/153 (75,8) 59/78 (75,6) 57/75 (76,0)  
12 anos ou mais 20/153 (13,1) 11/78 (14,1) 9/75 (12,0)  
Estado Civil, n(%)(1)      0,161b 
Solteira 50/94 (53,2) 28/47 (59,6) 22/47 (48,9)  
Casada 39/94 (41,5) 16/47 (34,0) 23/47 (46,8)  
União estável 5/94 (5,3) 3/47 (6,4) 2/47 (4,3)  
Renda familiar, n(%)(2)      0,584a 
1 salário mínimo 49/112 (43,8) 26/62 (41,9) 23/50 (46,0)  
2 salários mínimos 43/112 (38,4) 24/62 (38,7) 19/50 (38,0)   
3 salários mínimos 14/112 (12,5) 7/62 (11,3) 7/50 (14,0)   
4 salários mínimos 6/112 (5,4) 5/62 (8,1) 1/50 (2,0)   



 

 

 

43 

   Tabela 2. Medidas-resumo das características obstétricas das parturientes segundo o grupo de intervenção. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

 
Variáveis Total (n=153) Grupo Experimental 

(n=78) 
Grupo Controle 

(n=75)                   P 
Idade Gestacional, (semanas)     0,113 
Média ± DP 39,3 ± 1,00 39,2 ± 1,0 39,4 ± 1,0  
Mediana (mín. - máx.) 39 (37 - 41) 39 (37 - 41) 40 (37 - 41)  
Número de gestações     0,728 
Média ± DP 2,0 ± 1,2 2,0 ± 1,1 1,9 ± 1,2  
Mediana (mín. - máx.) 2 (1 - 6) 2 (1 - 6) 1 (1 - 5)  
Paridade     0,357 
Média ± DP 0,7 ± 1,0 0,8 ± 0,9 0,6 ± 1,0  
Mediana (mín. - máx.) 0 (0 - 4) 1 (0 - 3) 0 (0 - 4)  

Dilatação cervical (cm) –pré     0,144 
Média ± DP 5,1 ± 1,1 4,9 ± 0,9 5,2 ± 1,2  
Mediana (mín. - máx.) 5 (4 - 9) 5 (4 - 7) 5 (4 - 9)  
Uso de indutor de parto, n(%)     0,212a 
Sim 33/153 (21,6) 20/78 (25,6) 13/75 (17,3)  
Não 120/153 (78,4) 58/78 (74,4) 62/75 (82,7)  
Tipo de indutor (1), n(%)     1,000b 
Ocitocina 22/33 (66,7) 13/20 (65,0) 9/13 (69,2) 
Misoprostol 11/33 (33,3) 7/20 (35,0) 4/13 (30,8) 
Membrana Amniótica, n(%)     0,086b 
Íntegra 81/153 (52,9) 36/78 (46,2) 45/75 (60,0)  
Rota 72/153 (47,1) 42/78 (53,8) 30/75 (40,0)  
Presença de mecônio, n(%)     1,000b 
Sim 4/153 (2,6) 2/78 (2,6) 2/75 (2,7)  
Não 149/153 (97,4) 76/78 (97,4) 73/75 (97,3)  
Tipo de parto, n(%)     0,074b 
Cesárea (PC) 28/153 (18,3) 10/78 (12,8) 18/75 (24,0)  
Vaginal (PV) 125/153 (81,7) 68/78 (87,2) 57/75 (76,0)  
Frequência da contração – pré     0,562 

Média ± DP 3 ± 1,4 3,1 ± 1,4 2,9 ± 1,4     
    

              continua... 
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  Fonte: Autora.         
        Nota: p–Nível descritivo do teste t de Student ou do teste de Qui-Quadrado (a), teste exato de Fischer (b). 

 

 

 

Não se observou distinção entre os grupos experimental e controle frente as variáveis obstétricas. A média da idade 

gestacional foi de 39 semanas, 2 gestações e 1 parto anterior em ambos os grupos. Por ocasião da admissão obstétrica todas as 

parturientes possuíam dilatação cervical média inicial de 5cm. Durante o trabalho de parto não fizeram uso de indutor 74,4% das 

mulheres do Grupo Experimental, contra 82,7% das integrantes do Grupo Controle, entretanto, das que utilizaram 66,7% o indutor 

utilizado foi a ocitocina.  

 
Mediana (mín. - máx.) 3 (0 - 7) 3 (0 - 7) 3 (0 - 6)           continuação. 
 
Intensidade da contração-pré     0,227 

Média ± DP 38,2 ± 18,1 36,5 ± 17,1 40,0 ± 19,0  
Mediana (mín. - máx.) 35 (0 - 99) 33 (0 - 80) 38 (0 - 99)  
Atividade uterina-pré     0,668 
Média ± DP 119,0 ± 76,5 116,4 ± 76,9 121,7 ± 76,6  
Mediana (mín. - máx.) 111 (0 - 396) 113,5 (0 - 380) 111 (0 - 396)  
Incoordenação uterina – pré, n(%)     0,857b 
Incoordenação 10grau 37/153 (24,2) 20/78 (25,6) 17/75 (22,7)  
Incoordenação 20grau 2/153 (1,3) 1/78 (1,3)  1/75 (1,3)  
Ausência incoordenação 114/153 (74,5) 57/78 (73,1) 57/75 (76)  
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A rotura das membranas ovulares ocorreu em maior prevalência no Grupo 

Experimental 60% e 53,8% no Grupo Controle. A ausência de mecônio foi notória 

em 97,4% em ambos os grupos, e, quando presente, mostrou-se 100% de forma 

não significativa. O parto normal foi dominante entre os grupos estudados sendo 

87,2% e 76% para os Grupos Experimental e Controle, respectivamente. 

No aspecto tocográfico a média da frequência das contrações foi de 3 em 10 

minutos, com intensidade entre 36 e 40mmHg para os Grupos Experimental e 

Controle, respectivamente. A respeito da atividade uterina, valores dentre 116UM foi 

registrado no Grupo Experimental e Grupo Controle com 121UM. Sobre a discinesia 

uterina, a incoordenação de 10grau no Grupo Experimental ocorreu em 25,6% e no 

Controle 22,7%, considerando a incoordenação de 20grau inferiu-se em 1,3% em 

ambos os grupos. 
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Tabela 3. Características clínicas maternas das parturientes por grupo de intervenção. São 
Paulo, SP, Brasil, 2018.  

Fonte: Autora. 
Nota: p- Nível descritivo do teste t de Student. 

 

A Tabela 3 revela que as variáveis clínicas maternas não denotaram 

disparidade em seus resultados. As médias resultantes dos Grupos Experimental e 

Controle relacionadas às variáveis pressão arterial sistólica e diastólica, pulso e 

respiração, apresentaram diferenciações diminutas, sem representatividade, neste 

sentido, conclui-se homogeneidade entre os grupos estudados. 

 

Variáveis 
  Total 

 (n=153) 

Grupo 
Experimental 

(n=78) 

Grupo 
Controle 

(n=75) 
P 

PAS (mmHg), pré     0,855 
Média ± DP 122,1 ± 12,9 121,9 ± 13,2 122,3 ± 12,6  
Mediana (mín. - máx.) 120 (90 - 150) 120 (90 - 150)      120 (90 - 150)  
PAD (mmHg), pré     0,485 
Média ± DP 73,1 ± 9,8 73,7 ± 9,4 72,6 ± 10,1  
Mediana (mín. - máx.) 70 (50 - 90) 72,5 (50 - 90) 70 (50 - 90)  
Pulso (bpm), pré     0,789 
Média ± DP 82,5 ± 11,5 82,2 ± 11,8 82,7 ± 11,3  

Mediana (mín. - máx.) 81 (55 - 117) 81 (55 - 115) 81 (56 - 117)  
Respiração (ipm), pré     0,311 
Média ± DP 18,9 ± 3,6 19,2 ± 3,6 18,6 ± 3,6  
Mediana (mín. – máx.)                                      19 (12 -32)                  19 (12 – 29)                   18 (12 – 32) 
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  Tabela 4. Características fetais por grupo de intervenção. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 
Nota: p - Nível descritivo do teste t de Student, do teste exato de Fisher (a). 

 

  

 

Variáveis  
Total 

(n=153) 
Grupo Experimental 

(n=78) 
Grupo Controle 

(n=75) 
       P 

Variabilidade, pré n(%)  
Ausente     00 00 00 0,524a 
Comprimida 26/153 (17,0) 15/78 (19,2) 11/75 (14,7)  
Acentuada 1/153 (0,7) 0/78 (0,0) 1/75 (1,3)  
Moderada 126/153 (82,4) 63/78 (80,8) 63/75 (84,0)  
Desaceleração, n(%) 
Prolongada 1/153 (0,6) 1/78(0,8) 0/75 (0,0) 0,554a 
Ausente 134/153 (87,6) 68/78 (87,2) 66/75 (88,0)  
Precoce 2/153 (1,3) 2/78 (2,6) 0/75 (0,0)  
Variável Spykes 17/153 (11,1) 8/78 (10,3) 9/75 (12,0)  
Categorização, n(%) 
Padrão Patológico 

 
1/153 (0,6) 

 
1/78 (0,8) 

 
0/75 (0,0) 0,656a 

Padrão Fisiológico 118/153 (77,1) 59/78 (75,6) 59/75 (78,7)  
Padrão Suspeito 35/153 (22,9) 19/78 (24,4) 16/75 (21,3)  
Peso RN (g)    0,297 
Média ± DP 3.297,9 ± 404,6 3.264,3 ± 421,0 3.332,9 ± 386,6  
Mediana (mín. - máx.) 3.260 (2.465 - 4.515) 3.215 (2.465 - 4.515) 3.280 (2.550 - 4.330)  
Apgar 10 Minuto, n(%)    0,271a 
< 8 14/153 (9,2) 5/78 (6,4) 9/75 (12,0)  
≥ 8 139/153 (90,8) 73/78 (93,6) 66/75 (88,0)  
Apgar 50 Minuto, n(%)    0,239 
< 8 2/153 (1,3) 0/78 (0,0) 2/75 (2,7)  
≥ 8 151/153 (98,7) 78/78 (100,0) 73/75 (97,3)  
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A Tabela 4, diante as variáveis fetais, revelou que em ambos os grupos de 

intervenção, em maior prevalência percentual, se obteve variabilidade moderada, 

ausência de desacelerações, categorização em padrão fisiológico, peso fetal 

adequado a idade gestacional, índice de Apgar de 10 e 50 minutos de vida acima de 

8. Indicadores estes que demostram vitalidade fetal preservada bem como 

adequada adaptação após o nascimento. Desta forma, não se obteve resultados 

discrepantes entre os fetos de parturientes em ambas as intervenções.  

Por fim, ao realizar a caracterização dos grupos do estudo, se compreendeu, 

tratar de grupos correlatos, no qual, esboçou em todos os seus resultados médios, 

bem como, medianos, uniformização.  

 

6.1  Comportamento das características obstétricas, clínicas 
maternas e fetais por momento de avaliação, segundo os grupos de 
estudo. 

 

A seguir, ajustou-se um modelo de análise entre os grupos Experimental e 

Controle, denominado Índices Potencializadores do Trabalho de parto, por meio de 

avaliação na existência de três componentes: presença de 1 fator potencializador, 

presença de 2 fatores potencializadores e presença de 3 fatores potencializadores 

do trabalho de parto. Vindo estes, a serem nomeados por score, no qual, suas 

definições encontram-se na Tabela 5 e sua distribuição na Tabela 6. 
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Tabela 5. Definição dos tipos de score, segundo os índices potencializadores do trabalho de parto. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 
 

 
      
Tabela 6. Distribuição de score, segundo grupos de estudo, Experimental e Controle. São 
Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 

           
 

 

Índices 
Potencializadores  

 

Definição  

 

Descrição  

Score 1 Presença de um fator 
potencializador  

Incluiu parturientes com: membranas 
ovulares íntegras, ausência de indutor 
de parto e dilatação ≥ 4cm. 

Score 2 

 

 

 

Score 3 

Presença de dois fatores 
potencializadores  

 

 

 

 

Presença de três fatores 
potencializadores 

 

Incluiu parturientes com: membranas 
ovulares íntegras, presença de indutor 
de parto e dilatação ≥ 4cm ou  
Incluiu parturientes com: membranas 
ovulares rota, ausência de indutor de 
parto e dilatação ≥ 4cm.   

 

Incluiu parturientes com: membranas 
ovulares rota, presença de indutor de 
parto e dilatação ≥ 4cm.   

 
Índices 
Potencializadores 
 

 
Definição  

 
Amostra 
(n=153) 

 
Grupo 

Experimental  
(n=78) 

 
Grupo 

Controle 
(n=75) 

Score 1 Presença de um fator 
potencializador 

67 29 38 

Score 2 Presença de dois fatores 
potencializadores 

67 36 31 

Score 3 Presença de três fatores 
potencializadores 

19 13 06 
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6.1.1    Comportamento das características obstétricas, entre os grupos de estudo, por momento de avaliação.  

Figura 4. Média-resumo do comportamento da dilatação cervical, 
segundo momentos da avaliação, de acordo com índices 
potencializadores do trabalho de parto do Grupo Experimental. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 

Figura 5. Média-resumo do comportamento da dilatação cervical, 
segundo momentos da avaliação, de acordo com índices 
potencializadores do trabalho de parto do Grupo Controle. São 
Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 
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Figura 6. Média-resumo do comportamento da frequência da 
contração, segundo momentos da avaliação, de acordo com 
índices potencializadores do trabalho de parto do Grupo 
Experimental. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 

Figura 7. Média-resumo do comportamento da frequência da 
contração, segundo momentos da avaliação, de acordo com 
índices potencializadores do trabalho de parto do Grupo 
Controle. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

   Fonte: Autora. 
   Nota: (a)T. observado, (b)T crítico, (TO1,75(a) a TC1,70(b) em p=0,055). 
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Nas Figuras 4 e 5, avaliou-se o comportamento da dilatação cervical entre os 

Grupos Experimental e Controle, observou-se que, em ambos os grupos de estudo, 

ocorreu evolução na dilatação pós-intervenção, em todos os scores. 

Tendo em vista a evolução entre os Grupos Experimental e Controle, quanto 

dilatação cervical muito semelhantes, não houve diferença significativa entre os 

grupos estudados, frente aos scores potencializadores do trabalho de parto.  

As Figuras 6 e 7, mostram a frequência contrátil entre os grupos de estudo, 

sendo no Grupo Experimental, no score 1 o acréscimo da frequência em 0,1 

coincidindo com a mesma representação no mesmo score do Grupo Controle, não 

havendo divergências entre as amostras pós-intervenção, bem como não ocorrendo 

inferência estatística no IC de 95%. 

Já no score 2, evidenciou-se diferenças significativas, as quais, o Grupo 

Experimental exibiu acréscimo de 0,7 enquanto que o Grupo Controle, ocorreu 

decréscimo de 0,6 representando diferenças resultantes entre os grupos, diferenças 

estas, compatíveis a relevância estatística. 

Diante o score 3, a frequência da contração no Grupo Experimental diminuiu 

em 0,6, contudo, o Grupo Controle não apresentou evolução.  
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Figura 8. Média-resumo do comportamento da intensidade da 
contração, segundo momentos da avaliação, de acordo com 
índices potencializadores do trabalho de parto do Grupo 
Experimental. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

 Fonte: Autora. 

Figura 9. Média-resumo do comportamento da intensidade da 
contração, segundo momentos da avaliação, de acordo com 
índices potencializadores do trabalho de parto do Grupo Controle. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

 Fonte: Autora.  
 Nota: (a)T observado  
          (b)T crítico (TO -2.00(a) a -1.75 TC1,70(b) em p=0,031) 
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Frente a variável intensidade da contração, representada nas Figuras 8 e 9, 

verificou-se o comportamento entre os grupos de estudo mediante os índices 

potencializadores do trabalho de parto, no score 1 o Grupo Experimental elevou sua 

intensidade em 5mmHg enquanto o Grupo Controle a reduziu em 1mmHg, sendo 

suas diferenças pequenas, não significativas.  

No score 2, os Grupos Experimental e Controle acresceram a intensidade, 

sendo 2 e 3mmHg, respectivamente, não havendo contrastes entre eles, tampouco 

significância estatística.  

Porém, no score 3, os grupos evidenciaram diferenças, com elevação, no 

entanto, o Grupo Controle apresentou 9mmHg a mais de intensidade. Diferença 

importante com resultado estatístico. 
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Figura 10. Média-resumo do comportamento da atividade uterina, 
segundo momentos da avaliação, de acordo com índices 
potencializadores do trabalho de parto do Grupo Experimental. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 

Figura 11. Média-resumo do comportamento da atividade 
uterina, segundo momentos da avaliação, de acordo com 
índices potencializadores do trabalho de parto do Grupo 
Controle. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

    Fonte: Autora. 
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Diante das Figuras 10 e 11, representativas da atividade uterina, no qual, no 

score 1, o Grupo Experimental evidenciou evolução da atividade contrátil em 22UM, 

enquanto que o Grupo Controle apresentou leve declínio. 

No score 2, no Grupo Experimental, a atividade uterina aumentou em 32UM e 

o Grupo Controle continuou em leve declínio. 

Porém no score 3 o Grupo Experimental mostrou baixo padrão evolutivo 

(4UM) e o Grupo Controle houve elevação em 49UM. 

Mesmo diante aos padrões evolutivos representativos com diferenças 

notórias, não ocorreu significância estatística. 

Tabela 7. Distribuição das incoordenações de primeiro e segundo graus, de acordo com 
índices potencializadores do trabalho de parto, dos grupos, Experimental e Controle. São 
Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 
Nota: p - nível descritivo, teste exato de Fisher. 
 
 

Não houve diferenças significativas entre os scores 1, 2 e 3 nos grupos 

Experimental e Controle em relação a manutenção de normalidade e anormalidade, 

bem como, evolução de melhora e piora da incoordenação de 10 e 20 graus em pré e 

pós-intervenção.  

 
Índices potencializadores do  
trabalho de parto 
Pré/Pós-intervenção 

 
       Grupo Experimental                  Grupo Controle                 
                (n=78)                                         (n=75)       
           N          %              N      %         P 

Score 1  (n=29) (100%)       (n=38) (100%)   
Manutenção da Normalidade             16  56,4%               24    63,1%           0,100 

Evolução de Melhora              6  20,6%                 7    18,4%  
Manutenção da Anormalidade              2    6,8%                 1      2,7% 0,202 
Evolução de Piora              5  17,1%                  6    15,8%  

Score 2 (n=36) (100%)  (n=31)   (100%)  
Manutenção da Normalidade             22  61,1%               17 54,9%          0,100 
Evolução de Melhora              6  16,6%                5    16,1%  
Manutenção da Anormalidade                       3    8,3%                4    12,9% 0,703 
Evolução de Piora              5  13,9%                5    16,1%  

Score 3 (n=13) (100%)  (n=06)   (100%)  
Manutenção da Normalidade               9  69,3%                 3    50,0% 0,202 
Evolução de Melhora               3  23,0%                 1    16,7%  
Manutenção da Anormalidade               1    7,7%                 0         0% 0,403 
Evolução de Piora 
 

              0       0%                 2     33,3%  
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Figura 12. Média-resumo do intervalo de tempo da intervenção ao nascimento, de acordo com índices potencializadores do 

trabalho de parto nos Grupos Experimental e Controle. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora. 
 

 

Quanto ao tempo até o nascimento após a intervenção, observou-se diferenças importantes no Grupo 

Experimental comparado ao Grupo Controle considerando os índices potencializadores do trabalho de parto. No score 1 

observou-se diferença de 15 minutos entre os grupos, no score 2 esta diferença aumentou para 110 minutos e no score 

3, esta diferença foi ainda maior, de 195 minutos. No entanto, em decorrência do tamanho amostral, elas não foram 

significantes estatisticamente. 
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Figura 13. Tipos de parto segundo índices potencializadores do trabalho de parto dos 
Grupos Experimental e Controle. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

    Fonte: Autora.  
             

Figura 14. Média-resumo do tipo de parto dos Grupos Experimental e Controle. São Paulo, SP, 
Brasil, 2018. 

 Fonte: Autora.  
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Na Figura 13, comparou-se os tipos de parto, segundo os grupos de estudo, 

de acordo com os índices potencializadores do trabalho de parto, como resultado. 

No score 1, a diferença ocorreu em 4% a mais em PC, no score 2, esta 

diferença ficou em 15% e no score 3, o PC elevou-se para 17%.  

No entanto, nota-se maior ocorrência de parto cesárea no score 2 (p=0,018). 

Na Figura 14, analisou-se o percentual de parto vaginal e parto cesárea em 

relação aos grupos Experimental e Controle, claramente expõe-se o resultado, 

inferindo a diferença entre eles, sendo a média de PV no Grupo Experimental de 

90% e no Grupo Controle 78% (p=0,038). 
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6.1.2 Comportamento das características clínicas maternas.  

Figura 15. Média-resumo do comportamento da respiração, segundo 
momentos da avaliação, de acordo com índices potencializadores do 
trabalho de parto dos Grupos Experimental e Controle. São Paulo, SP, 
Brasil, 2018. 

 Fonte: Autora.                                                                                                            

 

 

 

Figura 16. Média-resumo do comportamento do pulso, segundo 
momentos da avaliação, de acordo com índices 
potencializadores do trabalho de parto dos Grupos 
Experimental e Controle. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

 Fonte: Autora.                                                                                                            
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Figura 17. Média-resumo do comportamento da pressão arterial 
sistólica, segundo momentos da avaliação, de acordo com índices 
potencializadores do trabalho de parto dos grupos Experimental e 
Controle. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

  Fonte: Autora.                                                                                                                                                                                                                   
  Nota: 1-(a) T. observado, (b) T crítico, (TO1,71(a) a TC1,67(b) em p=0,046). 
                  2-(a) T. observado, (b) T crítico, (TO2,25(a) a TC1,84(b) em p=0,026). 

 

Figura 18. Média-resumo do comportamento da pressão arterial 
diastólica, segundo momentos da avaliação, de acordo com 
índices potencializadores do trabalho de parto dos grupos 
Experimental e Controle. São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

 Fonte: Autora. 
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As Figuras 15 e 16 mostram o comportamento das variáveis clínicas respiração e 

pulso maternos frente aos índices potencializadores do trabalho de parto, dos 

Grupos Experimental e Controle, no qual revela ausência de diferenças entre os 

scores de ambos os grupos estudados.  

Na Figura 17 houve a representação da pressão arterial sistólica. No score 1, 

o Grupo Experimental apresentou elevação, enquanto o Controle a reduziu 

conferindo diferença entre eles de 5mmHg a mais no Grupo Experimental, diferença 

resultante em resultado estatístico.  

Diante ao score 2 o Grupo Controle diminuiu a PAS em 10mmHg e o 

Experimental a elevou em 2mmHg, dada diferença de evolução entre os grupos, de 

12 mmHg, veio a se resultar em 5mmHg a mais no Grupo Experimental, conferindo 

significância estatística.  

Em relação ao score 3, as diferenças no padrão evolutivo entre os grupos não 

foram representativas estatisticamente, no entanto, 7mmHg a mais foi evidenciado 

no Grupo Controle.   

A Figura 18, representou a pressão arterial diastólica (PAD) entre os grupos 

de estudo, que ao serem analisadas, não ocorreram diferenças inferenciais diante 

aos scores.  
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  6.1.3 Comportamento das características fetais  
 
Tabela 8. Distribuição da variabilidade fetal, segundo momentos da avaliação, de acordo 
com índices potencializadores do trabalho de parto, dos grupos, Experimental e Controle. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora.  
 Nota: p - nível descritivo, teste exato de Fisher. 

 

Não houve diferenças significativas entre os scores 1, 2 e 3 dos grupos 

Experimental e Controle em relação a manutenção de normalidade e anormalidade, 

bem como, evolução de melhora e piora do padrão de variabilidade fetal pré e pós-

intervenção.  

 

 

 
Índices Potencializadores do      
trabalho de parto 
Pré/Pós-intervenção 

  Grupo Experimental             Grupo Controle 
            (n=78)                                   (n=75) 
      N      %      N       %    P 

Score 1   (n=29) (100%)   (n=38) (100%)   
Manutenção da Normalidade        23  80,0%        30   79,0% 0,100 
Evolução de Melhora          2    7,0%          2     5,0%  
Manutenção da Anormalidade          1    3,0%          3     8,0% 0,202 
Evolução de Piora          3  10,0%          3     8,0%  

Score 2 (n=36) (100%)  (n=31) (100%)  
Manutenção da Normalidade        22  61,0%        21   68,0% 0,543 
Evolução de Melhora           3    8,0%          2     6,0%  
Manutenção de Anormalidade          6  17,0%          4   13,0% 0,865 
Evolução de Piora          5  14,0%          4   13,0%  

Score 3 (n=13) (100%)  (n=06) (100%)  
Manutenção da Normalidade          8  62,0%          4  66,0% 0,202 
Evolução de Melhora          3  23,0%          1  17,0%  
Manutenção de Anormalidade          0       0%          0       0% 0,365 
Evolução de Piora 
 

          2  15,0%          1  17,0%  
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Tabela 9. Distribuição da desaceleração fetal, segundo momentos da avaliação, de acordo 
com índices potencializadores do trabalho de parto, dos grupos, Experimental e Controle. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

    Fonte: Autora.  
  Nota: p - nível descritivo, teste exato de Fisher. 
 

 

   Não houve diferenças significativas entre os scores 1, 2 e 3 dos grupos 

Experimental e Controle em relação a manutenção de normalidade e anormalidade, 

assim como, evolução de melhora e piora do padrão de desaceleração fetal pré e 

pós-intervenção.  

Contudo, obteve-se reações importantes, no score 1 do Grupo Experimental, 

observou-se maior evolução de melhora e no Grupo Controle maior evolução de 

piora e manutenção de anormalidade.  

 No score 2 do Grupo Experimental, a evolução de melhora e manutenção de 

normalidade foi maior, manutenção de anormalidade foi menor, no entanto, a 

evolução de piora foi maior quando comparado ao grupo Controle.  

   Diante do score 3, o Grupo Experimental apresentou maior evolução de 

melhora e manutenção de normalidade, porém, também apresentou maior evolução 

de piora e manutenção de anormalidade.  
 

 

 
 Índices Potencializadores do    
 trabalho de parto 
Pré/Pós-intervenção 

 
       Grupo Experimental            Grupo Controle 
                (n=78)                                  (n=75) 
            N        %           N           %   P 

Score 1  (n=29) (100%)   (n=38) (100%)   
Manutenção da Normalidade              26  90,0%           33  86,9% 0,843 
Evolução de Melhora                1    3,0%             0       0%  
Manutenção da Anormalidade               0       0%             2    5,2% 0,900 
Evolução de Piora               2    7,0%             3    7,9%  

Score 2 (n=36) (100%)  (n=31) (100%)  
Manutenção da Normalidade             25  69,0%           24  77,4% 0,478 
Evolução de Melhora               4  11,0%             0       0%  
Manutenção de Anormalidade               2    6,0%             5  16,1% 0,202 
Evolução de Piora               5  14,0%             2    6,5%  

Score 3 (n=13) (100%)  (n=06) (100%)  
Manutenção da Normalidade              7  53,8%                   5  83,3% 0,202 
Evolução de Melhora              2  15,4%             1  16,7%  
Manutenção de Anormalidade              2  15,4%             0       0% 0,753 
Evolução de Piora 
 

             2  15,4%             0       0%  
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Tabela 10. Distribuição da categorização cardiotocográfica, segundo momentos da avaliação, de 
acordo com índices potencializadores do trabalho de parto, dos grupos, Experimental e Controle. 
São Paulo, SP, Brasil, 2018. 

Fonte: Autora.  
Nota: p - nível descritivo, teste exato de Fisher. 

 

 

Não houve diferenças significativas entre os scores 1, 2 e 3 dos grupos 

Experimental e Controle em relação a manutenção de normalidade e anormalidade, 

assim como, evolução de melhora e piora no padrão cardiotocográfico fetal pré e 

pós-intervenção. Porém, observa-se no Grupo Experimental, no score 1 e 3 que a 

evolução de melhora foi maior comparado ao Grupo Controle e no score 2 ocorrem 

iguais, nos scores 1 e 2 a evolução de piora foi menor quando comparado ao Grupo 

Controle, no entanto, no score 3 ocorreu em maior proporção, a manutenção de 

anormalidade se deu em menor quantidade no score 1, contudo no score 2 e 3 foi 

maior comparado ao Grupo Controle.    

        

 

 

 

  

 
 Índices Potencializadores do 
 trabalho de parto 
 Pré/Pós-intervenção 

 
          Grupo Experimental                  Grupo Controle 
                   (n=78)                                         (n=75) 

         N           %      N      % P 
Score 1  (n=29) (100%)   (n=38) (100%) 

 

Manutenção da Normalidade                21  72,4%        28  73,8% 0,423 
Evolução de Melhora                  3  10,3%          1    2,6%  
Evolução de Anormalidade                  1    3,4%          4   10,5% 0,202 
Evolução de Piora                  4  13,9%          5                  13,1%  
Score 2 (n=36) (100%)  (n=31) (100%)  
Manutenção da Normalidade                19  53,0%        17   54,9% 0,907 
Evolução de Melhora                  3    8,0%          3     9,6%  
Manutenção de Anormalidade                  8  22,0%          3     9,6% 0,897 
Evolução de Piora                  6  17,0%          7   22,6%  

Score 3 (n=13) (100%)  (n=06) (100%)  
Manutenção da Normalidade                   5   38,5%          4  66,6% 0,202 
Evolução de Melhora                  2   15,4%          1  16,7%  
Manutenção de Anormalidade                  2   15,4%          0       0% 0,202 
Evolução de Piora 
 

                 4   30,7%          1  16,7%  
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Frente aos resultados apresentados neste estudo, observou-se 

homogeneidade nas características sociodemográficas das parturientes, as quais 

apresentaram média de idade de 25 anos completos, 8 a 11 anos de estudos, auto 

referiram-se de cor parda, renda mensal de um salário mínimo, solteiras (53,2%) e 

casadas (41,5%) (Tabela1). 

Ao analisar as características obstétricas observou-se homogeneidade nas 

variáveis, ao apresentarem, em média, idade gestacional de 39 semanas, 2 

gestações, primiparidade, dilatação cervical em 5cm, frequência da contração 3/10 

minutos, em sua maioria com ausência: de indutor de parto, mecônio e 

incoordenação uterina. A maioria com membranas ovulares íntegras, ocorrência de 

parto vaginal e quando indutor presente em sua maioria ocitocina (Tabela 2).  

Na análise das características clínicas maternas contemplou-se valores 

médios da pressão arterial sistólica (PAS) 122mmHg, pressão arterial diastólica 

(PAD) 73mmHg, pulso 82bpm e respiração 18ipm (Tabela 3). 

As características fetais, em sua maioria, apresentaram variabilidade 

moderada, desaceleração ausente, categorização padrão fisiológico, média do peso 

fetal 3.298 gramas e Apgar de 10 e 50minuto ≥ 8 (Tabela 4). 

Verificou-se nas características obstétricas, clínicas maternas e fetais, diante 

dos índices potencializadores do trabalho de parto, isto é, fase ativa do trabalho de 

parto, indução, rotura das membranas ovulares, scores 1, 2 e 3, quando presentes 

um, dois ou três dos referidos fatores, resultados significativos entre os grupos 

estudados.  

Na variável dilatação, verificou-se evolução na média de 1cm (p≤0,05) nos 

scores 1, 2 e 3 em ambos os grupos de estudo não havendo diferenças entre eles 

(Figuras 4 e 5).  

Diante a variável frequência da contração, observou-se resultado significativo 

no score 2 no Grupo Controle (TO1.75 a TC1.70; p=0,055) (Figuras 6 e 7).  

A rotura artificial das membranas ovulares ou amniotomia rotineira é uma 

intervenção comum, a justificativa seria a minimização do tempo do trabalho de 

parto.  No entanto, quando realizada precocemente pode associar-se a potenciais 

complicações, como: desaceleração cardíaca fetal e infecção.  
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Os riscos e benefícios da amniotomia de rotina devem ser avaliados e este 

procedimento não deve ser utilizado com o intuito de minimizar o tempo do trabalho 

de parto (48).  

Revisão sistemática da Cochrane constatou três estudos clínicos 

randomizados (ECR) os quais envolveram 1.695 mulheres com o objetivo de 

demonstrar o risco na disfunção da progressão do trabalho de parto desencadeado 

nos casos de parturientes com membranas ovulares rotas versus parturientes com 

membranas ovulares íntegras. O primeiro e o segundo estudo mostram que o grupo 

de mulheres com membrana rota, tiveram risco reduzido de distócia funcional (60%). 

O terceiro comparou primíparas e multíparas com e sem membranas ovulares rotas 

e também obteve resultados significantes não havendo diferença entre os dois 

grupos estudados (50).       

Outros dois ECR sendo um belga(51) com (n=306) e o outro americano (52) com 

(n=705) ambos com nulíparas, realizaram meta-análise e demonstraram não ter 

ocorrido diferenças no tempo do primeiro e segundo período de parto, ao utilizarem 

a amniotomia precoce de rotina versus manejo conservador (51,52).       

A respeito da fase ativa do trabalho de parto com o uso de indutor revisão 

sistemática da Cochrane, analisou três ECR que incluíram 486 mulheres com nível 

de evidência moderado e resultado estatístico significante, ao afirmar que o uso de 

ocitocina endovenosa contínua pode levar a taquissistolia uterina combinada a 

anormalidade dos batimentos cardíacos fetais. A descontinuidade no uso de 

ocitocina em parturientes evidenciou ocorrências (3/240) versus a continuidade no 

uso (23/246), representando (TO0.05 a TC0.46; p=0,05). Em outra revisão sistemática 

realizada pela Cochrane com quatro ECR em 728 mulheres, evidenciou que a 

descontinuidade da ocitocina endovenosa reduziu o risco de taquissistolia uterina 

enquanto o uso contínuo a acentuou (53).  

A intensidade da contração é uma variável pouco abordada ou até mesmo 

ausente na literatura quando se fala em tocografia externa. No entanto, na literatura, 

assim como na prática clínica, muito se encontra a respeito desta variável voltada a 

mensuração por método interno. 
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Os valores da intensidade da contração uterina realizados e analisados por 

meio da tocografia externa, são desconhecidos por parte de muitos profissionais e 

até mesmo pesquisadores, no entanto, na prática, podemos constatar sua 

importância, necessidade e diferencial frente a assistência prestada ao binômio, 

principalmente ao feto.  

Neste contexto, no presente estudo a variável intensidade da contração, 

mensurada por tocografia externa, representou significância estatística no score 3 do 

Grupo Controle (TO-2.00 a TC-1.75; p=0,031) (Figuras 8 e 9).   

Estudioso no assunto, Dr. Furley da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

escreveu a respeito desta importância, bem como, a possibilidade de mensuração 

externa, mesmo que por valores preditivos (46). 

    Esta variável é mensurada em milímetros de mercúrio (mmHg), tratando-se 

do maior valor pressórico obtido pela contração uterina vista em sua amplitude. Seus 

valores de referência apresentam-se entre 30 a 50mmHg sendo hipossistolica 

quando abaixo de 30mmHg e hiperssistolica quando acima de 50mmHg. Contudo, 

se faz necessário saber a fase do trabalho de parto em que a parturiente se 

encontra para que se possa realizar a classificação correta (46). 

Está diretamente relacionada a pressão intrauterina, intraamniótica, 

intramiometrial e arterial uterina com a contratilidade miometral, elevando as 

pressões pré-existentes, promovendo a estase circulatória, hipercapnia, hipoxemia, 

acidose transitória, ao cessar da contração, permite as trocas uteroplacentárias 

adequadas novamente (13,46, 54). 

Desta forma, deter o conhecimento, compreensão, domínio e controle da 

intensidade contrátil durante a condução do trabalho de parto assim como no parto, 

garante as trocas gasosas adequadas e vitalidade fetal preservada, auxilia na 

tomada de condutas baseadas em segurança minimizando erros e iatrogênias.  

Estudo temporal prospectivo, descritivo, para validação clínica de diagnóstico 

com 55 parturientes realizado na cidade de Ribeirão Preto, avaliou a intensidade da 

contração uterina por meio da instalação do tocodinanômetro no fundo uterino da 

tocografia de método externo, na observação da evidência de dor, por relato verbal e 

por meio de seis características pré-estabelecidas.  
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Na medida em que a amplitude da pressão intrauterina desencadeadas pelas 

contrações eram registradas pelo tocógrafo. Constatou-se, no momento da 

amplitude da contração aumento de sua pressão, diaforese e comportamento de 

defesa/proteção a dor (p=0,001); posição antálgica para evitar dor e comportamento 

de distração (p<0,0001); expressão facial de dor (p=0,035) e foco em si (p=0,002). 

Em relação as características pré-estabelecidas, foram: vômitos, náuseas, 

inapetência, apetite aumentado, foco estreitado e distúrbio de sono, sendo esta 

última característica representativa estatisticamente (p=0,044) (55). 

Vale ressaltar que a intensidade elevada não significa associar a elevação da 

frequência da contração. Observou-se, na presente pesquisa, que a elevação súbita 

da pressão intrauterina inferiu na manutenção ou regressão da frequência da 

contração. O que veio a colaborar com a afirmação de que a contratilidade uterina 

não deve ter por base apenas a frequência, mas sim o seu conjunto (56). 

Na variável atividade uterina não se obteve resultados estatísticos 

significantes, no entanto, observou-se elevações expressivas no score 1 e 2 no 

Grupo Experimental e no score 3 do Grupo Controle (Figuras 10 e 11).   

Trata-se do menor valor pressórico entre duas contrações e está intimamente 

ligada a frequência, intensidade e duração contrátil (46,56). Sua abordagem não é 

encontrada na literatura assim como na prática clínica no método externo de 

avaliação, apenas no método interno, entretanto, por mais preditivo que sejam seus 

valores externos são extremamente importantes (46,56).  

Em Amsterdã foi realizado estudo clínico com 1.433 mulheres, incluindo 

parturientes em trabalho de parto prolongado e gestantes com indicação para 

indução do trabalho de parto, com o objetivo de verificar o efeito da atividade uterina 

mensurada em unidade de Montevidéu (UM) sobre a resposta fetal diante dos 

parâmetros do pH umbilical arterial e venoso (56). 

Durante a primeira fase do trabalho de parto nos fetos que sofreram acidose 

metabólica e respiratória ocorreu aumento da atividade uterina (p=0,02), frequência 

(p=0,06), intensidade (p=0,001) e duração (p=0,05) das contrações, na segunda fase 

do trabalho de parto ocorreu aumento da atividade uterina (p=0,01), frequência 

(p=0,02), intensidade (p=0,03) e duração (p=0,09), os recém-nascidos apresentaram 

pH máximo (7.07) e mínimo (6.89).  
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Nos fetos que não sofreram alterações respiratórias e metabólicas na primeira 

fase do trabalho de parto ocorreu o aumento da atividade uterina, frequência, 

intensidade e duração e na segunda fase do trabalho de parto ocorreu o aumento da 

frequência (p=0,02) e a diminuição da intensidade (p=0,03) e atividade uterina 

(p=0,01), os recém-nascidos apresentaram pH máximo (7.41) e mínimo (7.24) (56).  

A importância de analisar e conhecer os parâmetros da contratilidade uterina 

é imprescindível para garantir o bem-estar do binômio, no entanto, vale enfatizar que 

a avaliação da contração uterina não se realiza com a verificação de sua frequência 

isoladamente e sim, com a análise de todos os seus parâmetros. Infelizmente na 

literatura, não se aborda sobre esta importância, tampouco a respeito da atividade 

uterina e suas repercussões materno-fetal no uso da cardiotocografia em método 

externo. 

Observa-se que as parturientes do Grupo Experimental em relação ao score 3 

apresentaram progressão equilibrada de forma significativa diante a atividade uterina 

contrátil em relação ao Grupo Controle. Acredita-se que a Essência floral Five 

Flower, proporcionou às parturientes do Grupo Experimental, calma e relaxamento, 

não permitindo que a tríade Medo-Tensão-Dor interferisse na evolução da atividade 

contrátil como um todo, contribuindo sobremaneira para evolução de forma mais 

próxima ao fisiológico do trabalho de parto. 

Um ECR realizado na Alemanha com 144 parturientes objetivou analisar a 

qualidade da monitorização interna e externa em relação a atividade uterina na 

primeira e segunda fase do trabalho de parto. Os registros foram realizados 

simultaneamente por tocometria interna e externa. Foram obtidos resultados na 

classificação da atividade uterina como “adequada”, no primeiro e segundo período 

do trabalho de parto e por avaliações médicas como “mais fácil” de avaliar por 

método interno em relação ao externo (p<0,001) (57).  

Uma revisão realizada pela Cochrane evidenciou quatro estudos clínicos, o 

primeiro envolveu 489 mulheres que fizeram uso da monitorização por método 

interno, apresentaram achados como: hiperestimulação uterina e relatos de mais de 

48 horas de internação. O segundo estudo envolveu 1.945 mulheres, no qual seus 

recém-nascidos apresentaram índice de Apgar <7 no 50minuto.  
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O terceiro incluiu 1.456 mulheres em que seus recém-nascidos apresentaram 

pH da artéria umbilical inferior a (7.15) e relatos de mais de 48 horas de internação 
(58), as três revisões não apresentaram significado estatístico, mas foram 

representativas de achados importantíssimos. Uma quarta revisão, com resultado 

estatístico significante, envolveu 750 mulheres que apresentaram aumento no parto 

vaginal instrumental (TO -1.25 a TC-1.02; p=0,02). Concluiu-se que não houve 

evidências dos benefícios no uso do método de monitorização interna na rotina 

obstétrica (58). 

Na variável incoordenação de 10 e 20 graus não ocorreu significância 

estatística entre os scores 1, 2 e 3 em ambos os grupos de estudo, assim como, não 

se verificou diferenças nos padrões de evolução de melhora e manutenção de 

normalidade, classificações referentes a ausência de incoordenações. Nos padrões 

de evolução de piora e manutenção de anormalidade que indicou presença de 

incoordenações, também não ocorreram diferenças (Tabela 7).   

 Em relação ao tempo da intervenção ao nascimento não houve significância 

estatística, no entanto, ocorreram diferenças expressivas nos scores 2 e 3 entre os 

Grupos Experimental e Controle (Figura 12). 

No score 1 a diferença foi de 15 minutos a menos no Grupo Experimental, nos 

scores 2 e 3 houve brevidade em 110 minutos (1:50 h) e 195 minutos (3:15 h), 

respectivamente, no Grupo Experimental. 

Os resultados corroboram com um estudo qualitativo com o objetivo de 

descrever a vivência de mulheres submetidas ao uso de essências florais como 

terapia não farmacológica para o alívio da dor e ansiedade durante o trabalho de 

parto, realizado em um Centro de Parto Normal. Observou que o uso de essência 

floral, proporcionou, segundo relato de enfermeiras que as assistiam, calma, 

relaxamento, concentração e coragem às mulheres facilitando o processo de 

nascimento (40).  

 De acordo com investigação realizada na Alemanha (n=932), constatou-se 

que a média de duração do trabalho de parto para primíparas seria no mínimo 8 

horas dificilmente atingindo 18 horas e para multíparas no mínimo 5 horas 

dificilmente chegando a 12 horas (48,59). 
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Os resultados obtidos demonstram que a Essência floral Five Flower, 

proporcionou às parturientes do Grupo Experimental maior consciência, o que 

facilitou o processo fisiológico do parto vindo a ativar os mecanismos de 

enfrentamento frente a dor, stress e ansiedade, resultando em equilíbrio emocional e 

auxiliando na brevidade do tempo do trabalho de parto.  

Diante dos tipos de parto os resultados evidenciam maior número de partos 

vaginais no Grupo Experimental (p=0,038) e maior número de partos cesárea no 

Grupo Controle relacionado ao score 2, resultados que vem de acordo com ECR 

revisados pela Cochrane em que obteve achados relacionados a indução com 

ocitocina e presença de membranas ovulares rotas como fatores causais no 

aumento do procedimento cirúrgico (50). 

A Cochrane também exibiu achados em uma revisão que incluiu 5.021 

parturientes, na qual a realização do procedimento de amniotomia realizado tanto 

em multíparas quanto em primíparas elevaram os índices de partos cesarianos (50). 

Outra revisão realizada 5.583 parturientes incluindo 15 ECR, comparou a 

manutenção das membranas ovulares íntegras com as membranas ovulares rota, 

constatou não ter ocorrido diferença de tempo da primeira fase do parto e ter 

ocorrido aumento nos partos cesáreas. Apesar dos dados não terem tido resultados 

estatísticos, apresentaram achados importantes (50).  

Um estudo documental realizado na região Sudeste do Brasil com 367 

parturientes demonstrou que a assistência ao parto e nascimento realizado por 

enfermeiras obstétricas minimizou as práticas assistenciais invasivas e reduziu o 

número de partos cesárea (60).  

Um estudo transversal realizado na região Norte do Brasil com 701 mulheres 

submetidas a partos vaginais, qualificou a assistência ao parto e nascimento 

prestados por enfermeiras obstétricas, revelando maior uso de PICs, posições em 

verticalizações e redução no número de partos cesarianas (61). As boas práticas na 

assistência ao parto foram encontradas em relação as posições de verticalização 

adotadas e aplicação de práticas integrativas complementares (PICs) como 

deambulação, decúbito lateral esquerdo, banho de aspersão, uso de bola e 

cavalinho, rebozo e bambolê (62).   
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Neste contexto pode-se afirmar que as essências florais proporcionam ao 

indivíduo consciência corporal, mental e espiritual, fazendo com que o mesmo tome 

consciência do momento vivido e desenvolva mecanismos para enfrentar 

determinadas situações, promovendo equilíbrio, proporcionando ao indivíduo a sua 

cura. Sendo assim, a Essência floral Five Flower proporcionou às parturientes a 

vivência do trabalho de parto com equilíbrio e maior consciência de sua real 

situação. Ao entrarem em contato com sentimentos como medo e tensão as 

parturientes criaram mecanismos para minimizá-los, proporcionando-lhes coragem 

que pode refletir no aumento dos partos vaginais (63).  

Diante as variáveis clínicas respiração e pulso materno não ocorreram 

diferenças entre os Grupos Experimental e Controle, assim como os valores de 

referências entre os scores encontraram-se de forma pareada. As médias dos 

valores da respiração foram normopneicas e o pulso normocardícos em ambos os 

grupos e scores, pré e pós-intervenção (Figuras 15 e 16).  

Na variável clínica PAS materna, ocorreu dissemelhança significativa nos 

scores 1 e 2 do Grupo Experimental, (p=0,046) e (p=0,026), respectivamente (Figura 

17).  

A acentuação da PAS se justificou ao avaliar os padrões de atividade uterina 

dos scores 1 e 2, no qual, evidenciou-se no Grupo Experimental frequência, 

intensidade e atividade uterina contrátil elevadas acentuadamente quando 

comparadas ao Grupo Controle, justificando maior nível de dor ou stress.  

A hiperalgesia promove a liberação de neuromediadores inflamatórios, 

desencadeando reação inflamatória que ativa os nociceptores das fibras nervosas 

facilitando a transmissão dolorosa promovendo a vasodilatação e resistência 

vascular. Os neuromediadores periféricos facilitam a desporalização da membrana 

neuronal, modificam a fisiologia do sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso 

periférico (SNP), moduladores da PAS por meio da atividade simpática cardíaca e 

dos vasos sanguíneos, desta forma, compreende-se o motivo da elevação da PAS 
(64).  

A dor desencadeia medo e tensão acometendo a parturiente mental e 

fisicamente provendo um ciclo: Medo-Tensão-Dor (65).  
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O equilíbrio emocional é necessário para que se possa romper este ciclo, 

mantendo a parturiente lúcida a conter seu medo e tensão, elevando os níveis de 

consciência e ampliando a percepção sobre si mesma, aos eventos em seu redor e 

interação com o ambiente (66).  Assim, torna-se possível afetar tanto as dimensões 

sensitivo-discriminativas e motivacionais-afetivas permitindo que às parturientes 

possam lidar com suas sensações durante o parto.  

A terapia floral atua positivamente neste mecanismo (21). A fórmula Five 

Flower, efetua a reintegração imediata do sistema psicoenergético, sendo útil para 

reestabilizar o equilíbrio emocional, proporcionando a sensação de bem-estar (66,67).  

 Não se verificou na variável clínica PAD materna diferenças entre os Grupos 

Experimental e Controle nos scores 1, 2 e 3, no qual, apresentaram-se em 

normotensão de forma similares (Figura 18).      

No que diz respeito ao feto, o padrão de variabilidade cardíaca não teve 

diferença nos resultados nos scores 1, 2 e 3 em ambos os grupos de estudo (Tabela 

8). Contudo, nota-se que a manutenção de normalidade, evolução de melhora e de 

piora prevaleceu em maiores índices no Grupo Experimental. Já a manutenção de 

anormalidade ocorreu na mesma proporcionalidade entre os dois grupos. 

Quanto a desaceleração nota-se que a manutenção de anormalidade e 

evolução de piora ocorreram em maiores proporções em fetos de parturientes do 

Grupo Controle e maiores ocorrências na manutenção de normalidade e evolução 

de melhora no Grupo Experimental (Tabela 9).  

Estudo realizado em Amsterdã com 1.433 parturientes, constatou que o 

aumento exacerbado da atividade uterina no trabalho de parto promoveu maiores 

ocorrências de variabilidade comprimida, presença de desacelerações e 

consequentemente acarretou em categorizações cardiotocográficas fora do padrão 

fisiológico, além de estar diretamente ligado ao aumento nos índices de acidemia 

fetal (56).  

Uma pesquisa na Holanda, estudou a respeito da atividade uterina e sua 

relação com o comprometimento fetal, concluiu a que atividade uterina elevada 

promoveu redução no fluxo sanguíneo da artéria umbilical reduzindo a oxigenação 

fetal causando desacelerações variáveis (68). 
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Em seus estudos, Furley afirmou na cardiotocografia fetal, serem as 

desacelerações variáveis spykes mais prevalentes com ocorrência em 80% dentre 

as desacelerações (46), o que corroborou com os achados neste estudo.  

Na presente pesquisa, a variável categorização cardiotocográfica foi 

classificada de acordo com o traçado cardiotocográfico fetal seguindo classificação 

da International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) (45). Assim, devido 

a maior concentração de variabilidade comprimida e presença de desacelerações 

variáveis spykes no Grupo Controle a prevalência de categorização suspeita foi 

maior (Tabela 10).   

Um ECR incluindo 24 gestantes pós-data, evidenciou que o grupo de 

gestantes que fizeram uso de terapia floral, apresentaram menor tempo ao 

nascimento, diminuição de ansiedade, bem-estar durante o trabalho de parto e 

redução no uso de medicações durante o parto (p=0,032) (69). 

A essência floral promove o autodesenvolvimento do ser humano permitindo 

libertação e relaxamento, compreensão de mudança interna, proporcionando a 

liberação do excesso de energia disfuncional gerando percepções distintas em cada 

um e sensações que são sentidas no corpo, como mudanças no padrão respiratório, 

desencadeando calma e tranquilidade. Observou-se que o número de 

cardiotocografias em padrão fisiológico ocorreu em maior proporção no Grupo 

Experimental quando comparado ao Grupo Controle, bem como, sabe-se que o feto 

necessita de uma mãe biológica e emocionalmente estável para que possa manter o 

equilíbrio intraútero. Desta forma, compreende-se que a essência floral Five Flower 

por proporcionar relaxamento, diminuição da ansiedade materna, minimização do 

uso de medicações intraparto, calma e tranquilidade foi possível prover maior 

equilíbrio fetal a este grupo.    

As condições de nascimento do recém-nascido foram avaliadas pelo índice de 

Apgar cujo valor médio nos scores 1, 2 e 3 em ambos os grupos foi 8 no 10minuto e 

10 no 50minuto. Verificou-se na variável, peso do recém-nascido a média nos scores 

1, 2 e 3, (3.257g) e (3.365g) no Grupo Experimental e Controle, respectivamente, 

não apresentando diferenças significativas. 
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Este estudo analisou os efeitos das essências florais como terapia não 

farmacológica durante o trabalho de parto sobre a respostas clínicas e obstétricas 

maternas, fetais e perinatais.  

A análise dos resultados evidenciou a ação positiva da Essência Floral Five 

Flower, perante os fatores potencializadores do trabalho de parto, sendo estes 

subdividos em três scores.  

O uso da Essência Floral Five Flower, promoveu equilíbrio emocional às 

parturientes, minimizando o stress, tensão e ansiedade, possibilitando constância 

gradativa na frequência e intensidade contrátil, permeando a atividade uterina 

durante as fases do trabalho de parto, com proporcionalidade, independente dos 

fatores que potencializam o trabalho de parto, atendendo ao seu desfecho. 

A constância nos fatores responsáveis da contratilidade uterina, permitiu 

maiores ocorrências de partos vaginais e redução significativa no tempo da 

intervenção ao nascimento, nos diferentes fatores potencializadores.  

Diante das variáveis clínicas maternas concluiu-se que a essência Floral Five 

Flower, manteve controle perante a pressão arterial sistólica, que em sua elevação, 

se deu de forma controlada. 

No feto obteve-se menores ocorrências de desacelerações e 

consequentemente maiores categorizações cardiotocográfica em padrão fisiológico.  

Os resultados perinatais revelam média de Apgar de 10 e 50minuto, 8/10, 

respectivamente.  

Conclui-se que a Essência Floral Five Flower, na qual, apresenta como 

principal objetivo, regatar o equilíbrio psicoemocional e por consequência físico, foi 

efetiva nas repercussões clínicas maternas, obstétricas, fetais e perinatais, 

aceitando-se a hipótese H1 do presente estudo.  
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Trata-se de um estudo pioneiro com o uso das essências florais Five Flower 

em parturientes, no qual, atribui-se a uma prática integrativa efetiva, a qual, 

proporciona equilíbrio psicoemocional e consequentemente físico, promovendo 

repercussões clínicas maternas, obstétricas, fetais e perinatais positivas. 

As essências florais Five Flower podem colaborar com as parturientes 

permitindo-as enfrentar os desajustes emocionais desencadeados pela dor do parto, 

sendo estes o medo, a tensão e a ansiedade, que passam a apresentar-se de forma 

mais leve, atribuindo-as maior compreensão e autoconfiança, permitindo ter a 

certeza de ser capaz de lidar com suas emoções. 

Engloba valorizar e preconizar a assistência prestada pelo Enfermeiro 

Obstetra/Obstetriz que ao se apoderar de mais uma prática integrativa não 

farmacológica, corroborando com o objetivo destes profissionais os quais tem como 

fundamento  o cuidar.  

Diante aos achados e informações apresentadas neste estudo, se faz 

possível o desenvolvimento de protocolos assistenciais com o objetivo de promover 

a melhoria na assistência obstétrica, permeando a fusão da humanização do parto e 

nascimento, promovendo o aprimoramento profissional, assim como, torna-se 

referência para futuras pesquisas, com intuito no aprofundamento das análises 

propostas. 
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10 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 
_________________________________________________________ 
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A carência de pesquisas clínicas com o uso da Terapia Floral voltadas para a 

área obstétrica, bem como, a escassez de estudos voltados à tocografia por meio 

externo, dificultou no aprofundamento da análise e interpretação dos resultados no 

presente estudo.   
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Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

SÃO PAULO, ___ DE _______DE 20___.   

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Efeitos maternos e perinatais com o uso de essências florais no trabalho 

de parto: ensaio clínico, randomizado e controlado. 

 

Convido a senhora a participar deste estudo voluntariamente. Será realizada 

uma avaliação clínica e uma obstétrica sua, e avaliação do bebê, sobre os efeitos da 

utilização das essências florais durante o trabalho de parto. A avaliação da resposta 

clínica ao stress se dará por meio da medida da pressão arterial, frequência 

cardíaca, respiração e a obstétrica por meio da avaliação das contrações uterinas, 

dilatação do útero e tipo de parto. A avaliação do bebê será feita por meio da 

realização de um exame chamado cardiotocografia que considera os seus 

movimentos dentro do útero, a frequência cardíaca e suas características. A senhora 

irá sortear, de forma aleatória, um número que está contido dentro de um envelope 

de papel pardo, este número pode ser par ou ímpar, que corresponderá ao frasco 

par ou ímpar com gotas que irá receber, sendo um dos frascos contendo essências 

florais e o outro destilado de uva preparado em água mineral o qual denominamos 

placebo. Informamos que lhe será oferecido 4 gotas do frasco par ou ímpar, a 

depender do número a ser sorteado, em um copinho descartável com 20ml de água, 

em intervalos de quinze em quinze minutos, totalizando 4 doses. Após trinta minutos 

da quarta e última dose, será realizada nova avaliação clínica, obstétrica assim 

como uma nova avaliação do bebê. Somente no final do estudo poderemos concluir 

a presença de algum benefício. Portanto, não haverá ocorrência de procedimentos 

que causarão dor ou danos, não implicando em riscos à sua saúde e a saúde do 

bebê. A terapia com uso de essências florais não apresenta riscos, podem ser 

ingeridas por qualquer pessoa, em qualquer idade ou fase da vida. Não apresenta 

efeitos colaterais, nem mesmo interações medicamentosas, não causa dependência 

física ou psíquica, e age de forma harmoniosa com outros tratamentos. A terapia 

com essências florais deve ser utilizada como uma prática integrativa complementar 

(PIC) sendo efetivo e benéfico segundo o Ministério da Saúde. Porém, vale ressaltar 

o risco de desconforto ou constrangimento na participação da senhora no estudo. 
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Em caso de dúvidas sobre a pesquisa entrar em contato com a pesquisadora Anna 

Paula Frassom da Silva Magaton, no telefone: 5576-4430, ramal: 1625. Para 

dúvidas e denúncias quanto à questões éticas entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162  E-mail: 

cep@unifesp.edu.br e/ou CEP/Secretaria Municipal de Saúde smscep@gmail.com, 

Telefone: (11)3397-2464. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na instituição. Caso ocorra qualquer problema ou 

dano pessoal durante ou após os procedimentos aos quais a Sr.ª será submetida, 

lhe será garantido o direito a tratamento imediato e gratuito na instituição como 

também terá direito a indenização determinada por lei. Informo que este termo será 

realizado em 2 vias originais sendo uma pertencente a pesquisadora e a outra a 

voluntária participante da pesquisa.  As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com as de outras voluntárias, não sendo divulgada a identificação de 

nenhuma. Tenho compromisso como pesquisadora de utilizar os dados obtidos 

somente para esta pesquisa. Porém, o relatório final, bem como as citações 

anônimas, estará disponível nos Comitês de Ética e aos membros envolvidos neste 

estudo para verificação dos dados, sem violar o sigilo das informações. Não há 

despesas pessoais para a senhora em qualquer fase do estudo. Também não 

haverá compensação financeira relacionada à sua participação.  

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: Efeitos maternos e perinatais 

com o uso de essências florais no trabalho de parto: ensaio clínico, 

randomizado e controlado com a pós-graduanda Anna Paula Frassom da Silva 

Magaton, sobre a minha decisão de participar deste estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do mesmo, os procedimentos a serem realizados, não 

oferecendo nenhum tipo de risco, garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas e que terei garantia do acesso a tratamento em hospital público se 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste serviço. 
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Nome da Participante: 

_____________________________  Data: ___/___/______ 

Assinatura da Participante 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta voluntária para a participação no presente estudo. 

 

Nome da Pesquisadora: 

______________________________                 Data: ___/____/______ 

 Assinatura da Pesquisadora  

 

Endereço da Pesquisadora  

Rua Napoleão de Barros, 754. Vila Clementino, São Paulo 

Fone: (11) 5576-4430 Ramal: 258 

E-mail: anaenfermeira30@gmail.com 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP  

Rua Botucatu, 740 50 andar. Vila Clementino, São Paulo 

Tel. (11) 5571-1062  ou (11) 5539-7162 

E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo (SMS/SP)  

Rua General Jardim, 38, 1º andar. Centro, São Paulo 

Tel. (11) 3397-2464 

E-mail: smscep@gmail.com  
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Anexo 2 – Parecer Substanciado do CEP UNIFESP 
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Anexo 3 - Parecer Consubstanciado do CEP Secretaria Municipal da 
Saúde 
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Anexo 4 – Informe de Ciência e Autorização para realização da pesquisa 
de Mestrado no setor de Centro de Parto Humanizado do Hospital Dr. 
Moysés Deutsch. 
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Anexo 5 - Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
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Apêndice 1 – Instrumento de Coleta de Dados 

Iniciais __________   Número do Cartão_______     Frasco: (  ) Par  (  ) Ímpar 

1. Variáveis Complementares 

Número do prontuário: ___________________ 

Idade: _____ Cor (auto referida): branca (  ) preta (  ) amarela (  ) parda (  ) 

Escolaridade: (  ) 01 a 03 anos (  ) 04 a 07 anos (  ) 08 a 11 ano (  ) 12 ou mais   

(  ) ignorado  

 
Estado Civil: (  ) solteira (  ) casada (  ) viúva (  ) sep. jud./divorciada (  ) ignorado  

(  ) União estável 

 

Ocupação: (  ) trabalha (  ) não trabalha 

Renda familiar: ____ salários mínimos 

 1.2 Dados referentes da internação no Centro de Parto  

Data: ____/____/___   Horário de internação:_______________ 

DUM:__/____/_____    DPP: ____/_____/____ USG: com ____semanas ___dias 

Idade Gestacional (IG): ____semanas   ___dias 

Nº gestações ____ Paridade:_____ Aborto:_____ 

1.2.1 Dados referentes do trabalho de parto  

Duração do período de dilatação após 4 cm: _____ h   Uso de indutor do parto: (  ) sim (  ) 

não. Qual? Ocitocina (  ) Misoprostol (  ) Não se aplica (  )  

Membrana ovular? (  ) íntegra (  ) rota 

Horário de Rotura das Membranas ovulares: ________h 

Presença de mecônio? (  ) sim (  ) não        

Significativo: (  ) sim (  ) não; Não se aplica (  )  

1.2.2 Dados referentes ao parto e RN 

Data do parto: ___________Horário de nascimento:_______h 

Tempo de trabalho de parto (da intervenção ao nascimento): _________ min 

Tipo de parto: (  )cesárea (  )vaginal     

Peso do recém-nascido: ___________g 

Apgar 1
o 
minuto__________5

o
 minuto__________ 
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2. Variáveis de Desfecho 

Variáveis Dependentes Valores ANTES da terapia 

Hora: _____________ 

Valores 30 minutos DEPOIS 
da última dose da terapia 

Hora: _____________ 

Pressão Arterial (mmHg)   

 

Pulso (bpm)   

 

Respiração (ipm)   

 

Dilatação Cervical (cm)   

 

Contração - Frequência   

Contração – Intensidade 
(mmHg) 

  

Contração – Atividade 
Uterina (UM) 

  

Incoordenação uterina de 10 
e/ou 20presente ou ausente 

  

Categorização 
Cardiotocográfica 

 

DR: ______________________________________________ 

CO: ______________________________________________ 

NI: _______________________________________________ 

V: ________________________________________________ 

A: ________________________________________________ 

D: ________________________________________________ 

O: ________________________________________________ 
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Apêndice 2 – Codificação das Variáveis  

Variáveis Codificações 

N0 do frasco 1- Ímpar 
2- Par 

Cor 1- Branca 
2- Preta 
3- Amarela 
4- Parda 

Escolaridade 1- 1 a 3 anos 
2- 4 a 7 anos 
3- 8 a 11 anos 
4- 12 anos ou mais  
5- Ignorado 

Estado Civil 1- Solteira 
2- Casada Viúva 
3- Divorciada/Separada 
4- Ignorado 
5- União estável 

Renda Familiar 1- 1 salário mínimo 
2- 2 salários mínimos 
3- 3 salários mínimos 
4- 4 salários mínimos  
5- Não sabe 
6- Não informou 

Indutor de parto 1- Sim 
2- Não 

Tipo de Indutor 1- Ocitocina 
2- Misoprostol 

9- Não se aplica 

Membrana Ovular 1- Íntegra  
2- Rota 

Mecônio 1- Sim 
2- Não 

Classificação do mecônio 1- Significativo 
2- Não significativo 
9-   Não se aplica  

Tipo de Parto 1- Cesárea (PC) 
2- Vaginal (PV) 

Incoordenação uterina       37- Incoordenação 10grau  
      38- Incoordenação 20grau 
      39- Ausência incoordenação 

Variabilidade 
      18- Ausente 
      19- Comprimida 
      20- Moderada 
      21- Acentuada 
      31- Padrão Sinosoidal 
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      32- Padrão Pseudosinosoidal 

Desaceleração        25- Ausente 
      26- Precoce 
      27- Tardia 
      28- Variável Spykes 
      29- Variável Prolongada 

Categorização cardiotocográfica       33- Padrão Fisiológico 
      34- Padrão Suspeito 
      35- Padrão Patológico 
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Apêndice 3. Tabela de Índice Potencializador do Trabalho de Parto 

Fonte: Desenvolvido por; Dra. Márcia Barbieri, Dra. Maria Cristina Gabrielloni, Mestranda Anna Paula 
Frassom da Silva Magaton e Dra. Sônia Regina Godinho de Lara. 

 

Interpretação do Score: 

0 = ausência de fator potencializador (    ) 

1 = baixo fator potencializador            (    ) 

2 = médio fator potencializador           (    ) 

3 = alto fator potencializador               (    ) 

 

 

 

 

 

  

Fatores que potencializam o Trabalho de Parto 

Score                                                                 0 

Ausente 

      1 

Presente 

 

 
 

Score Total: ___________ 

 

Indutor de parto   

Membrana Ovular rota   

Fase ativa ≥ 4cm    


