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1. RESUMO 

 

Introdução: O parto humanizado domiciliar encontra-se em discussões pelo mundo. 

Com a institucionalização, o nascimento se tornou um processo técnico, sem nenhuma 

afetividade, frio e impessoal, onde a mulher perdeu a autonomia diante do seu próprio 

corpo, abdicando de sua individualidade e privacidade e de um dos momentos mais 

importantes na vida de uma mulher: o parto. Objetivo: Identificar o conhecimento 

científico produzido a respeito do parto humanizado domiciliar no Brasil. Metodologia: 

Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura. O levantamento dos textos 

foi feito nas bases de dados Medline, Lilacs, BDENF e Scielo. Foram incluídos textos 

publicados em português, produzidos no Brasil, com textos completos disponíveis 

online. Resultados parciais: os resultados demonstram a importância do direito de 

escolha da parturiente, tendo como opção o parto em casa desde que a gravidez não 

seja de risco, e também do papel do enfermeiro como sujeito ativo dessa assistência 

prestada no processo do nascimento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O parto humanizado domiciliar encontra-se em inúmeras discussões pelo 

mundo. Este fato se deve pelo grande número de hospitalizações, necessárias ou não, 

tornando a intervenção cirúrgica praticamente a única opção de parto (DAVIM; 

MENEZES, 2011). O modelo de assistência ao parto no Brasil é caracterizado pelas 

intervenções, pois ainda não se criou uma cultura onde o processo de nascimento 

natural pode ser realizado normalmente, desde que não coloque em risco a vida da 

parturiente e do bebê. O país acabou adaptando-se às novas tecnologias, ignorando a 

real necessidade da institucionalização do parto e consequentemente colocando a 

cesárea como primeira opção.  

 

3. OBJETIVO  

 



 

 

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito do parto humanizado 

domiciliar no Brasil.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma estratégia 

utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde nas 

diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para revisão: 

qual é o conhecimento científico já produzido sobre o Parto Humanizado Domiciliar, 

nos últimos 10 anos no Brasil. 

Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Para a busca dos textos utilizou-

se os descritores “parto domiciliar”, “pessoal de saúde”, “parto humanizado”, 

“enfermeiras obstétricas”, “mulheres brasileiras”, “tipo de parto”, “fatores de risco”, 

“enfermagem”, “cultura”, “parteira leiga”, “parto normal”, “enfermagem obstétrica”, 

“transferência de paciente”, “mulher”, “responsabilidade legal” e “hospitalização”. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A presente revisão analisou 21 artigos científicos que atenderam os critérios de 

inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, nome 

do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do estudo, 

delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. 

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões.   

 



 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes categorias 

temáticas: 

1. Benefícios do Parto Domiciliar 

2. Histórias do Parto Domiciliar 

3. Atuação e percepção do Enfermeiro no Parto Domiciliar 

4. Partos em números 

5. Vivência da Mulher 

6. O significado do Profissional de Saúde na assistência ao Parto Domiciliar 

7. Vivência da Família frente ao Parto Domiciliar  

 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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