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1. RESUMO 

Este trabalho busca investigar resultados materno-neonatais nos partos realizados 

em domicilio, pois trata-se de um acontecimento que vem ganhando cada vez mais 

espaço entre as gestantes, estudos atuais indicam o domicilio como um local 

propicio para assistência ao parto normal de baixo risco, no qual seu 

acompanhamento contínuo oferece segurança, naturalidade e humanização. 

2. INTRODUÇÂO 

O parto domiciliar tornou-se um acontecimento exótico e fora de hábito no espaço 

urbano contemporâneo, o cuidado a mãe e ao bebê no domicilio era prestado de 

modo contínuo por uma única pessoa, a parteira (COLACIOPPO et al.,2010). Com o 

avanço científico e tecnológico da medicina, o parto deixou de ser um evento natural 

e doméstico, para ser realizado em maternidades (SANTOS et al.,2012). Segundo 

Santos el at. (2012), a tecnologia e a humanização precisam estar interligadas, 

abrindo caminho para melhores resultados no atendimento ao parto. O processo de 

mudança do atendimento obstétrico institucionalizado para o domiciliar acabou 

ocorrendo de forma gradual e enfrentou inúmeros obstáculos (SANFELICE et al., 

2014). 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo investigar resultados materno-neonatais nos partos 

ocorridos em domicilio.  

4. METODOLOGIA  

O método utilizado trata-se de pesquisa bibliográfica, constituído de artigos de 

revistas científicas na íntegra, teses e dissertações, o levantamento bibliográfico foi 

realizado por meio de consulta às seguintes bases de dados eletrônica da Scientific 

Eletronic Library online (Scielo) e a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Foram 

utilizados os (Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Parto, parto humanizado, 

parto domiciliar, resultados maternos no parto domiciliar, resultados neonatais no 

parto domiciliar, humanização e foram selecionados os artigos científicos publicados 

nos últimos 15 anos e redigidos na língua portuguesa.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O primeiro passo para o parto fora do modelo institucionalizado foi compreender e 

confiar na fisiologia do corpo feminino em sua condição natural de parir, bem como 

aprimorar e aprofundar o conhecimento para que fosse respaldado legalmente e 

cientificamente o parto em casa (SANFELICE et al., 2014). Para Crizóstomo; Nery; 



Luz (2007), o parto ocorre de forma natural e humanizada, favorecendo assim a sua 

ocorrência. Segundo Frank; Pelloso (2013), a mulher se sente segura, rodeada por 

quem a ama, pode ser autentica em seus comportamentos. Publicações tem 

apontado resultados favoráveis ao parto domiciliar, ocorrendo de forma rápida, 

natural e sem intervenções (SANFELICCE; SHIMO, 2016, CRIZÓSTOMO; NERY; 

LUZ, 2007).  

Dentre os resultados encontrados durante a elaboração do nosso trabalho, 

destacamos os resultados maternos, voltados para satisfação materna em relação a 

escolha pelo parto domiciliar, bem como sua insatisfação, sua necessidade de 

transferência durante e/ou após o parto e complicações existentes relacionadas a 

hemorragia, e os resultados neonatais, voltados para o apgar apresentado pelo RN, 

necessidade de transferência para um serviço hospitalar durante e/ou após seu 

nascimento e necessidade de manobra de reanimação cardiopulmonar. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

6.1/6.2 Satisfação/Insatisfação materna na escolha do parto domiciliar: Quando 

se indagou às mulheres que tiveram a experiência do parto normal no domicílio e no 

hospital quais foram o melhor local para parir, todas elas referiram o domicílio como 

o melhor local. Conforme os depoimentos, pode-se afirmar que o parto domiciliar 

ocorre de forma natural, humanizada (CRIZÓSTOMO; NERY; LUZ, 2007). 6.3/6.4 

Necessidade de transferência materna ou do RN: A taxa de transferência 

materna na gestação foi de 4,7% e no trabalho de parto de 7,4%, não havendo 

transferência após o parto. Dentre as causas de transferência materna no trabalho 

de parto destaca-se: parada da dilatação do colo uterino e da descida do feto 

(KOETTKER; BRUGGEMANN; KNOBEL, 2017). Para Colacioppo et al. (2010), 

quanto á remoção de recém-nascidos dos 56 partos no domicilio apenas um bebê foi 

removido para o hospital com seis horas de vida, após a avaliação do pediatra, 

devido á arritmia cardíaca. 6.5 Complicações materna relacionadas a 

hemorragia: A hemorragia no pós-parto é uma das razões urgentes de 

transferência, entretanto, na presente investigação, nenhuma puérpera foi 

transferida devido a essa intercorrência, dissonante de alguns estudos que 

encontraram taxa de 1,0% e 1,5% de transferências (KOETTKER; BRUGGEMANN; 

KNOBEL, 2017). 6.6 Apgar RN: Nos 56 partos realizados no domicilio a grande 

maioria dos bebês apresentou boa vitalidade ao nascer; apenas três tiveram Apgar 

menor que sete no primeiro minuto de vida e 100% apresentaram índice maior ou 



igual a sete no quinto minuto de vida (COLACIOPPO et al., 2010). 6.7 Necessidade 

de RCP no RN: Não houve alterações dos batimentos cardíacos fetais em 94 dos 

casos; em 61 o traçado do partograma manteve-se normal (COLACIOPPO et al., 

2010).   
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