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Introdução: Com o intuito de resguardar a fisiologia do nascimento o conceito de Parto
Humanizado consiste em um procedimento saudável que preza pela liberdade da
gestante em escolher como dar a luz reafirmando a filosofia de que o parto deve ser um
evento natural que exige o mínimo de intervenção. O uso prático da bola suíça durante
o parto estimula a posição vertical e promove uma melhor participação ativa da mãe
permitindo que adote uma postura mais confortável e possibilita o exercício do balanço
pélvico que auxilia na descida e apresentação fetal. Objetivo: Identificar na literatura
os benefícios da utilização de técnicas com a bola suíça que podem ser empregadas
durante o trabalho de parto.  Metodologia: Para a produção desta revisão de literatura
foi utilizado como fonte, bancos e bases de dados: PubMed, SciELO e LILACS com
suporte do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
– BIREME, coletados no período de janeiro a maio de 2018.
Referências incluídas a partir do ano 2000, nos idiomas português e inglês;
Excluídas revisões de literatura.
 Resultados: Foram encontrados 30 artigos abordando o tema proposto de forma geral.
Destes, 17 foram excluídos e 13 foram selecionados para o desenvolvimento da
presente revisão de literatura. Sendo 3 pesquisas qualitativas, 1 estudo descritivo, 1
estudo transversal, 2 pesquisas experimentais e 6 ensaios clínicos randomizados.
Conclusão: Pode-se identificar que a utilização da bola suíça mostra-se eficaz para o
alívio da dor, diminuição da ansiedade e do tempo do trabalho de parto e seu uso
associado a outras técnicas não farmacológicas otimiza estes resultados.
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