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RESUMO  

Introdução: Através do meado do século XX programas e políticas que garantissem assistência à 
saúde da mulher ganharam força, garantindo assim o seu direito ao atendimento, acolhimento e 
acompanhamento durante o ciclo gravídico-puerperal. Objetivos: instruir a mulher a reconhecer os 
benefícios do parto natural e sua autonomia durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, 
fomentando os benefícios do parto domiciliar. Método: Pesquisa qualitativa de revisão sistemática de 
literatura.  Resultado e discussão: Apresentou que o parto de forma humanizada através de 

métodos e práticas de alivio para a dor não medicalizados e escolha de um local acolhedor e seguro, 
como o domicilio trazem a autonomia da mulher durante o processo de nascimento. Conclusão: É 

possível observar que a dor é um dos principais motivos de inibição para a autonomia da mulher 
durante o seu trabalho de parto e parto, com tudo através de um bom acolhimento, métodos e prática 
faz-se mulheres imponderadas para a vivência do trabalho de parto. 
Palavra-chave: Dor do Parto; Parto Domiciliar e Autonomia. 
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ABSTRACT 

Introduction: Through the middle of the 20th century, programs and policies that guarantee 

assistance to women's health have gained strength, thus guaranteeing their right to care, reception 
and monitoring during the pregnancy-puerperal cycle. Objectives: to instruct women to recognize the 
benefits of natural childbirth and their autonomy during labor, delivery and postpartum, promoting the 

benefits of home birth. Method: Qualitative research of systematic literature review. Result and 

discussion: She presented that childbirth in a humanized way through non-medicalized pain relief 
methods and practices and the choice of a welcoming and safe place, as the home brings women's 

autonomy during the birth process. Conclusion: It is possible to observe that pain is one of the main 
reasons for inhibiting the autonomy of women during their labor and delivery, with everything through 
a good reception, methods and practice it makes women empowered to experience labor. 

Keyword: Childbirth Pain; Home Birth and Autonomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

1 Student of the 10th period of the Nursing Graduation Course of the Brazilian Association of 

University Education - UNIABEU, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brazil. 
2 Student of the 10th period of the Undergraduate Nursing Course of the Brazilian Association for 

University Education - UNIABEU, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brazil. 
3 Nurse Advisor Ms. and Professor of the Nursing Course of the Brazilian Association for University 

Education - UNIABEU, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brazil. 
 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 9 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................ 15 

2. METODOLOGIA ............................................................................................... 16 

3. RESULTADO .................................................................................................... 18 

4. DISCUSSÃO ..................................................................................................... 19 

5. CONCLUSÃO ................................................................................................... 23 

6.    REFERÊNCIAS ................................................................................................ 24 

 

 



 

9 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Domingues et al., (2014) a escolha da via de parto é um grande 

dilema, o medo do desconhecido e da dor toma conta das gestantes e das pessoas 

que às cercam. O que muitas não sabem é que existem maneiras que ajudam e 

aliviam nas temidas contrações. Medo esse que pode ser desfeito em uma consulta 

simples de pré-natal, pois esse é um momento de troca de informações, o 

enfermeiro é fundamental nesse momento pois explicar tudo que ocorrerá na 

gestação amenizará as suas angustias. 

IMO (2015) diz que métodos como a água quente, cavalinho e bola suíça são 

os novos aliados das gestantes, pois os mesmos auxiliam no processo de dilatação 

e ajudam a amenizar a dor.O parto domiciliar tem tido grande crescimento devido 

aos seus benefícios, trazer uma vida dentro de um ambiente aconchegado e calmo é 

o desejo de muitas mulheres. 

Garcia (2011) assevera que a mulher não tinha reconhecimento perante a 

sociedade e que no início do século XX, os movimentos feministas foram criados 

para que seus direitos fossem garantidos. Eram severamente criticados, pois a 

mulher só tinha assistência no seu período gravídico puerperal e ficando o restante 

de sua vida sem nenhum tipo de assistência à saúde.  

O movimento das mulheres contribuiu para introduzir uma forte atuação na 

luta por saúde em 1984, através do Ministério da Saúde o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi criado para garantir que a todas as mulheres 

independentes de raça ou cor tenham o direito a ações educativas preventivas de 

diagnósticos, tratamentos e recuperações. Englobando assim a assistência à mulher 

em clínicas ginecológicas, no pré-natal, no parto, no puerpério, no climatério, no 

planejamento familiar, nas DSTS, no câncer de colo de útero, no de mama, em 

outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional, a assistência básica 

e integral a saúde da mulher através das políticas (GARCIA, 2004). 

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PNAISM), 

programou através das ações em saúde e dos direitos que fosse possível à 

realização das possíveis causas previsíveis ou evitáveis na atenção obstétrica e que 
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assim fossem acessíveis em todos os níveis de assistência, com qualidade e de 

forma humanizada (FREITAS, 2017). 

Felice (2000) ressalta que a mulher é indispensável para sobrevivência da 

vida humana, pois ela é capaz de reproduzir e gerar um novo ser através da 

gravidez. Um processo que é natural, fisiológico e faz com que o corpo sofra 

adaptações do início ao final do processo de gestação, pois envolve mudanças na 

anatomia, no funcionamento dos órgãos internos e nas mudanças hormonais.  

Com isso, essas mulheres necessitam de uma atenção qualificada através de 

uma rede de profissionais de saúde e de uma equipe multidisciplinar que assegure 

melhorar a qualidade de vida durante o seu período de gestação e evitar futuras 

complicações maternas ou neonatais através de uma assistência de pré-natal.  

O pré-natal é um programa importante que presta assistência de saúde à 

mulher no período gravídico e puerperal. De acordo com o Ministério da Saúde, essa 

assistência está associada às práticas realizadas, sua condição, a forma que se 

desenvolve as ações educativas e preventivas sem que haja intervenções 

desnecessárias, descobertas precoces de doenças e patologias desde o 

atendimento no ambulatório até o atendimento hospitalar de alto risco. Precisa que 

esteja estabelecido um vínculo entre o pré-natal e o local onde o feto ira nascer 

(GHOSH, 2001).  

Segundo Morais (2010) o parto, o ato de nascer também é um processo 

fisiológico que ao longo dos tempos passou por transformações oriundas do 

desenvolvimento da sociedade que tem contribuído ou não para o aprimoramento 

das práticas ofertadas ao binômio na hora do parto. No Brasil, as práticas de partejar 

até o nascimento são frutos de profundas mudanças desde meado do século 

passado com crescente hospitalização, medicalização e mercantilização.  

O parto pode apresentar uma relação conflituosa com aspectos políticos, 

econômicos, culturais, institucional e entre outros, pois, os procedimentos realizados 

através de cirurgias do tipo cesarianas no Brasil têm aumentado. Como um fator que 

influencia situações de desequilíbrio da saúde materna e neonatal, pois, 

descaracteriza a ocorrência do parto como algo fisiológico e natural (NAKANO; 

BONAN; TEXEIRA, 2015).  

A escolha sobre a via de parto é influenciada por muitos fatores, a partir dos 

riscos, benefícios, complicações possíveis e futuras repercussões. Por isso, toda 
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mulher precisa receber informações durante o período do programa de pré-natal, 

informações precisas que irão auxiliar para a melhor escolha que é um direito e deve 

ser respeitado durante todo o processo de gestação e parto (SILVA, PRATES, 

CAMPELO, 2014). 

Segundo Silva, Prates, Campelo (2014): expectativa das mulheres a respeito 

da escolha do tipo de parto tem relação com o conhecimento das mesmas sobre o 

assunto e as informações que são tratadas pelos profissionais da área de saúde. O 

pré-natal é de suma importância, pois o mesmo serve para tirar duvidas das 

gestantes, criar um laço afetivo entre o profissional e o cliente, esclarecer duvida e 

reduzir a ansiedade das gestantes em relação ao parto. É fundamental a decisão 

sobre a via de parto, para que essa mulher garanta uma atenção integral durante 

todo o seu período, esclareça dúvidas e anseios em relação à gestação, o parto e o 

puerpério e é da responsabilidade do profissional de saúde a promoção à saúde 

dessa mulher durante a sua assistência e no processo parir/nascer trazendo consigo 

inúmeras mudanças. “É de extrema importância que todas as dúvidas sejam 

esclarecidas, pois muitas gestantes ainda possuem medo de parir pela via vaginal, 

por não conhecerem os seus benefícios como a melhor e o menor tempo de 

recuperação, cicatrização acelerada que favorece no retorno às atividades diárias 

mais rapidamente” (SILVA, PRATES, CAMPELO, 2014). 

Alonso BD (2015) descreve que a cesariana foi uma cirurgia criada desde os 

primórdios no intuito de salvar os fetos quando suas mães já tinham morrido ou 

correndo o risco de morte. Com o passar do tempo e a descoberta de recursos como 

a anestesia, medicações e o aperfeiçoamentos da técnica de assepsia, a cesárea 

não é foi mais assimilada com risco de morte e sim quando necessário ou em casos 

em que a gestante e/ou o feto encontravam-se em risco. 

Donelli (2003 apud Santiago 2005) relatam que o parto vaginal sofreu 

transformações com o decorrer do tempo, sem muitos recursos era realizado em 

casa por parteiras e sem intervenções medicamentosas, mas com os avanços 

começaram a ser realizados em hospitais por médicos e com auxilio de medicações 

para aliviar as dores. Nos partos realizados por parteiras as mulheres eram as 

protagonistas, pois decidiam a respeito do próprio parto realizado por médicos, as 

mulheres passaram a ser apenas objeto no qual a sua única função era parir. 
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As condições associadas ao parto normal podem ser acolhidas de forma 

benéfica com suas particularidades. Segundo o Ministério da Saúde, nos 1.067- GM, 

de 4 de julho de 2005, a liberdade de escolha de posição e movimentação é livre no 

período de trabalho de parto normal (BRASIL, 2005). Diante disso, a mulher adquiriu 

através do Programa de Humanização do Pré-Natal e do Nascimento (PHPH), o 

direito de dar à luz com uma boa assistência humanizada, de qualidade e em 

diferentes níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2001). 

Mamede, M.D (2007) diz que é perceptível fisiologicamente os benefícios do 

parto humanizado, onde a posição de deambulação e escolha de posição de maior 

confortabilidade a parturiente auxilia no processo de dilatação cervical que leva 

menos tempo o trabalho de parto, dando à mulher a liberdade para escolher a 

posição do parto, além de que enfatiza que a descida fetal é favorecida pela ação da 

gravidade, que aumenta os diâmetros do canal do parto, a ventilação pulmonar, 

impede a compressão dos vasos maternos, equilíbrio acidobásico e a eficácia das 

contrações uterinas. Segundo Gomes (2018), a posição verticalizada tem um efeito 

de menor compressão na aorta e na veia cava devido à gravidade e ao alivio da dor 

de parto. 

 Com isso, o parto natural permite que a mulher seja a própria dona do seu 

parto e que dessa forma se sinta mais aconchegada. Ela pode ter uma nutrição 

aberta com comidas leves, para que proporcione energia durante o trabalho de parto 

sem que haja necessidade de interrupção, mínimos riscos de exposições aos efeitos 

colaterais de medicamentos como os anestésicos e a recuperação é mais rápida no 

puerpério sem incisões cirúrgicas ou dores provenientes de uma cirurgia. (COREN 

SP, 2010). 

Ricci S. S (2013 apud Da Silva 2015), denota que o melhor para mãe e o 

bebê é o parto natural por portar menos riscos para os mesmos, pois, mais do que 

dar à luz a um recém-nascido o processo de parturição também é um acontecimento 

psicológico, que resulta no crescimento da família, criação e na chegada de um 

bebê ao mundo. 

A Organização Mundial de Saúde preconiza que o objetivo da assistência ao 

nascimento é promover o mínimo possível de intervenção, com segurança, para 

obter uma mãe e uma criança saudáveis, com a prerrogativa de que a equipe de 
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saúde realize os procedimentos com o máximo de benefícios, preservando sua 

autonomia e privacidade (BRASIL, 2009). 

Gaíva MAM, et al., (2002), ressalta que o nascimento é uma transição que 

ocorre com a saída do feto do útero para o ambiente externo, momento onde seu 

organismo inicia as suas adaptações e funcionalidades como a manutenção da 

temperatura corpórea, a respiração e a nutrição. Segundo Tostes NA, et al., (2016), 

essa transição é um momento singular na vida da família e da mulher, onde o RN 

necessitara de cuidados específicos para a manutenção de sua vida. 

A interação mãe-bebê é compreendida como um processo que permite que 

eles estejam ligados e participem ativamente do parto desde a concepção da 

criança, para alicerçar o desenvolvimento dessa criança de uma forma geral 

(FIGUEIREDO, 2003).  

O conceito de puerpério esta relacionado ao período em que a puérpera 

passa por alterações sistêmicas e corporais ocasionadas pela gravidez, o parto e o 

estado pré-gravídico. Iniciado após a expulsão da placenta, o puerpério não 

possui um fim previsto, devido às modificações sofridas durante a gestação e o 

início da amamentação (lactância), não completando os ciclos menstruais ainda de 

uma forma normal. O puerpério pode ser dividido em três formas didáticas: o 

imediato que ocorre do primeiro ao décimo dia, o tardio que perdura do décimo 

primeiro ao quadragésimo segundo dia e o remoto que se inicia no quadragésimo 

terceiro dia (BRASIL, 2001). 

Araújo, JGA. et al., (2018) após o parto, ainda na primeira hora de vida do 

neonato é primordial o contato pele a pele com a mãe e o estimulo ao aleitamento 

materno. Além de garantir inúmeros benefícios a mãe e o RN, pois o leite materno é 

rico em nutrientes, a sua atuação no sistema imunológico, proteção contra 

infecções, diarreia, alergias e doenças materno infantil faz com que o enfermeiro 

juntamente com a puérpera e o acompanhante de sua preferência, promovam 

cuidados a saúde e estabeleça um vínculo mais forte. Segundo  

é papel do enfermeiro orientar e conscientizar sobre os benefícios da 

amamentação para a saude da mae tambem, visto que ajuda na redução de peso no 

pos parto, evita hemorragia, previne o câncer entre outros. 

Olsen, Jewell (2006 apud COLACIOPPO 2010), apontam que a assistência 

ao parto domiciliar se depara frequentemente com a questão do risco que envolve 
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esse tipo de procedimento. O casal e o profissional que os assiste assumem juntos, 

a opção pelo parto domiciliar, avaliando que os riscos poderiam ser idênticos aos do 

ambiente hospitalar. 

Além disso, é de extrema importância que a mulher seja acolhida durante 

todo o período da gestação. Segundo Brüggemann (2007), um acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato são direitos concedidos à 

parturiente na lei de n° 11.108 de abril de 2005. Brasil (2005), no final do mesmo ano 

entrou em vigor a Portaria de n° 2418/GM, que regulamentou a presença de 

acompanhante para mulheres em trabalho de parto nas redes públicas e 

conveniadas o de assistência hospitalar com o Sistema Único de Saúde. 

Diniz (2005), a participação da parturiente nas decisões está fincada na 

melhoria em busca do dialogo humanizado, na inclusão do pai e das doulas na 

relação com burocracias do hospital. “Desde então, percebe-se o interesse pela 

reorganização dos serviços, prática realizada pelos profissionais e a participação do 

acompanhante escolhido pela mulher durante a parturição” (BRÜGGEMANN, 2007). 

Nolan (1995 apud SILVA 2018) relata que a doula é a profissional que assiste 

e orienta a parturiente na gestação, no parto e no pós-parto. Sua funcionalidade 

consiste em ajudar esta mulher no seu processo com apoio psicológico, segurando a 

sua mão, auxiliando nos intervalos de respiração entre as contrações, encorajando-a 

através de mensagens positivas, ou seja, garantindo que essa gestante passe pelo 

percurso com tranquilidade em um ambiente aconchegante com métodos de alivio 

para a dor, como musicoterapia, aromaterapia e massagens. 

A enfermagem obstétrica segundo a Organização Mundial da Saúde (1996) é 

a categoria responsável e mais adequada a prestar assistência durante a gestação, 

partos normais e os cuidados primários a saúde, em função a capacidade de 

reconhecer os riscos, custo-efetividade e complicações durante o parto. 

MONTICELLI et al., (2008 apud RATTNER; TRENCH, 2005) a enfermeira 

obstétrica vem exercendo papel imprescindível na atenção ao parto e ao nascimento 

no Brasil. Sua atuação vem sendo cada vez mais solicitada, e sua formação mais 

incentivada. Nos últimos anos, a formação de enfermeiras obstétricas tem surgido 

como estratégia de formação de recursos humanos adotada pelo MS, que visa 

claramente à mudança do modelo assistencial e à humanização no processo do 

nascimento, caracterizando-se como um marco nacional que tem como meta a 
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capacitação dos profissionais enfermeiros para concretizar a atenção menos 

iatrogênica e intervencionista ao parto. 

A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem no 7.498/86 que regulamenta 

o exercício da enfermeira obstétrica menciona que estão aptas a assistir ao parto 

normal de baixo risco, e realizar os procedimentos necessários visando à segurança 

da díade mãe-filho. Estão capacitadas também para identificar distorcias obstétricas 

que possam requerer cuidados médicos específicos (BRASIL, 1986). 

Dito isto, o objetivo desta pesquisa é descrever como a mulher pode 

reconhecer os benefícios do parto natural e a sua autonomia durante o trabalho de 

parto, parto e pós-parto, fomentando os benefícios do parto domiciliar. 

A motivação deste trabalho aconteceu durante uma aula da matéria de 

Práticas integrativas do SUS, em uma dinâmica, palestrada cujo tema era Parto 

natural domiciliar. O assunto despertou interesse por seus benefícios e a curiosidade 

em saber se as mulheres realmente os conheciam. 

 

 

1.1  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Michel Odent, nascido em 07 de julho de 1930 em uma vila francesa, formado 

em cirurgião em 1950, foi escolhido pela sua dedicação ao ‘‘período primal’’, desde a 

vida fetal até o seu primeiro ano de vida. Entre 1962 e 1985, ele obteve um forte 

interesse pelos fatores ambientais que influenciavam durante o processo de 

nascimento IMO (2015). 

Segundo IMO (2015) após sua carreira no hospital, ele se envolveu em parto 

domiciliar, fundando em Londres, o Primal Health Research Center, e projetou um 

banco de dados para compilar pesquisas epidemiológicas relacionadas à saúde 

após o parto e o período primal. 

IMO (2015) Odent foca muito no antagonismo entre os hormônios da família 

da adrenalina, que são liberados a partir da atividade do neocórtex e a liberação dos 

“hormônios do amor”, que são liberados a partir do cérebro, importantes para o 
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nascimento, o parto, as relações sexuais e a amamentação. Compreendendo o 

parto e nascimento como processo involuntário comandado pelo cérebro primitivo, 

Odent propõe que a principal função de quem assiste aos partos é proteger o 

ambiente para que as puerpéras liberem a ocitocina e a endorfina, que são 

hormônios essenciais e que necessitam de um ambiente tranquilo para serem 

liberados. 

 Para Odent, as necessidades básicas para uma mulher em trabalho de parto 

são ter a luz baixa e não clara, a luz estimula a atividade do neocórtex; deve-se 

evitar a falar, pois a linguagem verbal forte estimulante do neocórtex; A mulher deve 

estar se sentindo segura para que possa liberar o “coquetel de hormônios do Amor”; 

Evitar situações que impliquem na liberação da adrenalina como frio ou situações 

que possam provocar medo, a privacidade e não se sentir observada são 

fundamentais para a liberação hormonal  IMO (2015). 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, a pesquisa refere- se a uma 

revisão sistemática de literatura, realizada no período de agosto de 2020 a junho de 

2021. Baseada em RAMOS, A. FARIA P. M.; FARIA, A (2014) 

A busca dos artigos foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVSalud), obteve- se as seguintes palavras-chave: “dor do parto”, “Parto 

Domiciliar” e “autonomia”, de forma individual e sem filtro, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resultado da busca individual das Palavras Chave sem filtro. 

PALAVRA CHAVE QUANTIDADE INDIVIDUAL 

DOR DO PARTO 2982 
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PARTO DOMICILIAR 2671 

AUTONOMIA 15232 

 

Conforme descrito no quadro 2, as palavras-chave foram associadas ao 

operador Booleano “AND”: “Dor do parto” and “Parto Domiciliar” and “autonomia” 

como os critérios utilizados para a inclusão foram: textos completos, em português, 

disponíveis na integra, publicados nas bases de dados da MEDLINE, LILACS e 

BDENF, publicados entre os períodos de 2016 a 2021, e excluídos os arquivos 

repetidos, fora do período estabelecido e das bases de dados selecionadas. 

 

 

Quadro 2 – Resultado da busca associada com a utilização do Operador Booleano “AND” das 
Palavras Chave associadas, com filtro. 

BASE DE 

DADOS 
DOR DO PARTO AND PARTO DOMICILIAR AND AUTONOMIA 

  

MEDLINE 1 

LILACS 1 

BDENF 2 

TOTAL 4 

 

Posteriormente, a pesquisa foi utilizada fazendo o cruzamento das palavras 

chave em conjunto, onde foram encontrados cinco artigos no total, sendo 

selecionados apenas quatro artigos, conforme o quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Apresentação resumida dos artigos selecionados  

N AUTORES PERIÓDICO ANO RESULTADOS 
 
1  

Marins RB, et al 

 
 

Revista Online de 
pesquisa: Cuidado 
é fundamental 
 
 

2020 As puérperas que usaram as tecnologias de alívio da 
dor no processo de parturição julgaram como 
excelente e de grande valia os métodos para o alívio 
da dor. 
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2 

Araújo C. S. A, et 
al. 
 

Revista de 
Enfermagem UFPE 
On-line 

2018 Há uma gama de métodos utilizados no ambiente 
domiciliar para o alívio da dor, como o banho de 
aspersão/imersão, bola suíça, método “cavalinho”, 
“banquinho U”, musicoterapia, aromoterapia, 
massagens, acupressão e deambulação. Desse 
modo, essas práticas contribuem para inibição de 
estímulos dolorosos e promovendo o conforto para o 
processo parturitivo. 
 

 
3  

Soares da C.K.Y, 

et al. 
Revista de 
Enfermagem UFPE 
On-line 

2017 Constatou-se satisfação das puérperas com a 
assistência recebida, sobretudo pelo apoio contínuo 
das enfermeiras obstetras, uso de tecnologias não 
invasivas para alívio da dor, estímulo à autonomia e 
direito à acompanhante. Enalteceram ainda o 
ambiente por ser privativo, seguro e calmo.  

 
 
4  

Reis T. L. R, et 

al.. 
Revista Gaúcha de 
Enfermagem. 

 2017 Foram evidenciadas como práticas que favorecem o 
exercício da autonomia feminina: práticas 
assistenciais extra-hospitalares; práticas 
assistenciais de apoio e conforto; e práticas 
assistenciais educativas. Em contrapartida, 
revelaram-se como práticas limitantes ao exercício 
da autonomia: práticas assistenciais autoritárias; 
práticas assistenciais padronizadas ou rotineiras; 
práticas assistenciais que intensificam a sensação 
dolorosa do parto; e prática assistencial impessoal e 
fria.  

 

 

 

 

3. RESULTADO 

 

Soares, et al., (2017) afirma que as puérperas apresentaram uma grande 

satisfação em relação à assistência e com o apoio recebido das enfermeiras 

obstetras, o uso de tecnologias não invasivas para alívio da dor, o estímulo à 

autonomia e tendo direito à acompanhante. Enalteceram ainda o ambiente por ser 

privativo, seguro e calmo. Segundo Marins, et al., (2017) o uso de tecnologias para o 

alivio da dor, de maneira não medicamentosa foi julgada como excelente pelas 

puérperas.  
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Para Araújo, et al., (2018) há um vasto leque com métodos que podem ser 

utilizados no ambiente domiciliar para o alívio da dor, como o banho de 

aspersão/imersão, bola suíça, método “cavalinho”, “banquinho U”, musicoterapia, 

aromoterapia, massagens, acupressão e deambulação. Pois essas práticas 

contribuem para inibição de estímulos dolorosos e promovendo o conforto para o 

processo parturitivo. 

Segundo Reis, et al., (2020) as práticas que favorecem o exercício da 

autonomia feminina durante seu trabalho de parto e parto são as práticas 

assistenciais fora de hospitais; práticas assistenciais de apoio e conforto; e práticas 

assistenciais educativas, fazendo assim o processo de parturição ser mais leve e 

memorável. Em contrapartida, revelaram-se como práticas limitantes ao exercício da 

autonomia: práticas assistenciais autoritárias; práticas assistenciais padronizadas ou 

rotineiras; práticas assistenciais que intensificam a sensação dolorosa do parto; e 

prática assistencial impessoal e fria.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

 Para Marins, et al., (2020) o desenvolvimento do trabalho de parto faz-se 

necessário para que o emocional da mulher, bem-estar físico, o favorecimento na 

redução de complicações e riscos sejam cuidados fundamentais durante o 

acolhimento e o processo de parturição, não estão apenas relacionados a 

instalações físicas, mas também a interação entre o paciente e o profissional. As 

relações interpessoais agem como verdadeiros instrumentos e preparam-nas para a 

vivência do parto de maneira humanizada, refletida pela assistência a saúde no 

acolhimento. 

Soares, et al., (2017) evidencia que a relação profissional-usuária é um fator 

importante para a promoção da humanização, através de princípios éticos e 

humanos que se baseiam no respeito ofertado e também no suporte emocional para 

essas mulheres. Essa relação contribui positivamente na decisão das puérperas a 

ponto de se sentirem abraçadas, amparadas, gerando maior confiança e segurança 

durante o trabalho de parto e parto, fazendo com que elas se sintam confortáveis 

durante todo o período e favorecendo-as no protagonismo do processo de parir.  
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Com base nos autores acima é observado que quando a mulher entende que 

o parto é um processo fisiológico do seu corpo, ela é capaz de tomar decisões em 

relação às condutas que serão realizadas durante o seu parto, tornando-a a principal 

protagonista do momento. 

Segundo Araújo, et al., (2018) faz parte da natureza humana a dor durante o 

parto e é diferente da dor de uma patologia, dor aguda ou crônica, não esta 

associada a nenhuma doença e sim a concepção de um novo ser, cuja a mulher é a 

principal protagonista. É possível ressaltar a importância na percepção da mulher no 

seu papel diante da parturição e que se sinta valorizada no processo de parto e 

nascimento. 

 Soares, et al., (2017) diz que a mulher assume responsabilidades através 

das decisões tomadas sobre as condutas e implementações de ações em relação a 

sua saúde. Além de que é imprescindível que as duvidas sejam esclarecidas e que 

não interfiram na tomada de decisões e escolhas. Percebe-se que uma mulher bem 

instruída é capaz de reconhecer e ter uma melhor percepção em relação aos 

benefícios de um parto natural do que de uma sem conhecimento de tal 

esclarecimento.  

“Para assistência ao parto é preciso promover cuidados a fim de diminuir 

possíveis despreparos enfrentados pela mulher, estratégias efetivas que lhe traga a 

segurança necessária. As tecnologias de analgesia não farmacológicas são 

estratégias de atenção capazes de aumentar a tolerância à dor e dar maior conforto 

às mulheres durante a parturição” MARINS, et al., (2020) é fundamental a percepção 

da enfermagem durante toda a assistência para que danos e erros sejam evitáveis e 

preveníveis. 

Marins, et al., (2020) o movimento de humanização do parto defende os 

cuidados de alivio da dor. Ele declara que o parto tem que ser o mais natural 

possível, com diminuição de intervenções cesarianas e administração de fármacos, 

sendo assim, as alternativas de desmedicalização o uso de cuidados não 

farmacológicos. Enfatiza-se que a utilização de procedimentos invasivos e 

cirúrgicos, como a cesariana em mulheres saudáveis, pode-se aumentar a 

possibilidade de adquirir uma infecção tanto nela quanto no neonato e que seria um 

procedimento desnecessário carregado de riscos. 

Diante disso, compreende-se a importância dos cuidados e métodos 

obstétricos que beneficiam essas mulheres durante o trabalho de parto e parto. 
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Como diz Araújo, et al., (2018) a gestante no seu processo de parturição tem 

liberdade e autonomia, de maneira que se sinta proprietária do seu corpo e pode 

realizar técnicas e acompanhamento para que o parto ocorra da forma mais natural 

possível e domiciliar se assim desejar.  

Para Soares, et al., (2017) a aplicação de tecnologias não invasivas para 

alívio da dor corrobora para a satisfação materna e melhora os resultados 

obstétricos de modo que as mulheres apresentem-se mais colaborativas, pois 

assumem sensação de controle que ganham ao manejarem ativamente a dor e o 

apoio que recebem do acompanhante e dos profissionais envolvidos, além da 

liberdade de movimentação e de escolha dos movimentos. Os métodos podem ser: 

banho quente, exercícios perineais com bola suíça, exercícios de respiração, 

relaxamento, massagem, acupuntura. O estímulo à movimentação corporal está 

ligado fortemente à enfermagem obstétrica.  

Segundo Araújo, et al., (2018) a dor do trabalho de parto pode ser aliviada 

com diversos recursos não farmacológicos entre eles a realização de massagens, 

método cavalinho e o banquinho U, banhos de imersão e aspersão, uso da bola 

suíça, utilizando a música e outras técnicas de relaxamento como aromaterapia. 

Com essas técnicas a mulher irá sentir-se mais aliviada, tanto pelo efeito das 

técnicas, quanto pelo acompanhamento eficaz no parto domiciliar. Ela sente menos 

dor, torna-se mais participativa durante o seu trabalho de parto, tendo a sua 

autonomia e liberdade. 

Estimular as gestantes a realizarem práticas que aliviam a dor com terapias 

não farmacológicas torna-se favorável para seu parto, tendo em vista que essas 

práticas estimulam o nascimento mais rápido e menos doloroso. Oferecer esses 

benefícios para as gestantes é uma forma de demonstração de afeto e aconchego.  

Para Araújo, et al., (2018) o banho de aspersão/imersão com água quente 

estimula os receptores da epiderme, fazendo o cérebro receber a mensagem de 

relaxar mais rápido do que a mensagem da dor, fazendo assim que exista um 

bloqueio de forma efetiva. Já o uso da bola suíça, também denominada bola do 

nascimento pela parturiente é um método que a incentiva a adotar a posição mais 

vertical como também a possibilita a liberdade de adotar diversas posições, além 

disso, a bola suíça promove o exercício da região pélvica e constitui um método com 

baixo custo financeiro. Nesse método ocorre à movimentação da pelve fazendo 
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assim o relaxamento da musculatura e ampliação da pelve, logo ajudará na descida 

da apresentação fetal no canal de parto. 

Segundo Marins, et al., (2020) quando se utiliza esses métodos as mulheres 

relaxam e se sentem mais seguras, trazendo ótimos benefícios durante a evolução 

do trabalho de parto. A movimentação da bola, balançar ou fazer outros movimentos 

rítmicos podem ser reconfortantes por oportunizar o relaxamento da musculatura 

pélvica. O banho de água quente é eficaz e de fácil acessibilidade. A água permite o 

relaxamento e bem-estar da mulher, diminuindo, assim, a sensação dolorosa e, 

consequentemente, a ansiedade colabora ainda, com a queda dos níveis de 

adrenalina sistêmica.  

Quando são oferecidas alternativas que aliviam ou amenizam a dor acaba 

beneficiando não só a gestante, mas todo o processo de trabalho de parto e parto. 

Consequentemente a mãe fica mais disposta e ativa, sendo assim a maior 

protagonista do seu parto, aproveitando mais os momentos após o nascimento da 

criança, se dedicando mais ao primeiro contato, assim como a primeira mamada  

também requer muita dedicação. 

Segundo Araújo, et al., (2018) outros métodos utilizados, o “cavalinho” e o 

“banquinho U” são úteis durante o pré-parto, promovendo o relaxamento, ajudando 

no aumento da dilatação e na diminuição da dor. O “cavalinho” é um equipamento 

similar a uma cadeira com assento invertido, no qual a gestante fica debruçada nos 

braços e o tórax inclinado para frente aliviando as costas. Outra técnica qualificada 

para diminuir a ansiedade, estresse, medo e o pânico durante o trabalho de parto é 

a musicoterapia. Sendo favorável para a diminuição da pulsão cardíaca, dos 

esforços respiratórios e gerando o alivio na dor. Existem tratamentos não 

medicalizados que podem ser aplicados, utilizando somente o toque e o cheiro, 

como a aromoterapia. 

“A massagem também é um dos métodos não farmacológicos eficazes para 

redução da dor durante o trabalho de parto, pois tem como benefícios a promoção 

do relaxamento, o aumento do fluxo sanguíneo e consequentemente a oxigenação 

dos tecidos, como também reduz o estresse emocional, logo, todos esses benefícios 

se tornam fundamentais para reduzir a dor que esta parturiente sente durante o 

trabalho de parto” ARAÚJO, et al., (2018). De acordo com os autores o maior tabu 

do trabalho de parto e parto é a dor, por isso é de suma importância oferecer 
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assistência na parturição com métodos que aliviem a tensão e o medo, fazendo 

consequentemente a dor diminuir.  

MARINS, et al., (2020)  A mudança de padrão a assistência ao parto, para um 

processo fisiológico e humanizado, traz benefícios tanto para a mãe quanto para os 

recém-nascidos, pois ambos se tornam protagonistas de todo o processo de 

parturição. O alivio da dor do trabalho de parto com as tecnologias não 

medicamentosas proporcionam um processo de parturição seguro, amenizado e 

qualificado.  

É importante informar às parturientes que elas não estarão sozinhas nesse 

momento tão importante de suas vidas. Orienta-lás do direito a cerca de um 

acompanhante para que a mesma se sente segura, já que é de sua escolha alguém 

que lhe passe confiança e saber que essa pessoa não a desamparará. 

De acordo com Reis, et al., (2017) baseando as evidencias científicas em 

profundo respeitos as decisão das parturientes, as casas de parto e o parto 

domiciliar ganham força. Pois estas acabam possibilitando a uma assistência 

centrada na mulher, principalmente do ponto de vista da autonomia. Outro ponto 

positivo do cenário extra-hospitalar é a possibilidade de práticas não tradicionais, 

como as posições verticalizadas durante o processo de nascimento, as quais estão 

relacionadas à participação mais ativa da parturiente e à assistência por 

profissionais não médicos que acreditam no potencial do corpo feminino para parir.  

Segundo Reis, et al., (2017) a enfermeira obstetra destaca-se, pois é 

favorável à vivência do parto normal e fisiológico, enaltecendo a autonomia e 

compartilhando as decisões que precisam ser tomada. Essa assistência é 

caracterizada pela dialogo e pela valorização das mulheres, potencializando o 

empoderamento feminino durante o parto. Acredita-se que a vivência do parto 

quando domiciliar fortaleça a autonomia da mulher durante o seu processo 

fisiológico e natural. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

A assistência à parturição quando de forma humanizada proporciona a mulher 

benefícios para o protagonismo desse evento fisiológico, além de proporcionar a ela 
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segurança, auxilio para o relaxamento, conforto e sentimentos de que a mesma não 

estará só, e será acolhida, abraçada pela equipe e pelos familiares.  

Com base na pesquisa realizada, foi possível observar que a dor é um dos 

principais motivos de inibição para a autonomia da mulher durante o seu trabalho de 

parto e parto, por isso a importância de um bom acolhimento. É evidente que 

quando se é apresentado métodos e práticas eficazes para o alivio da dor, faz com 

que a mulher se sinta imponderada o suficiente para encarar essa longa jornada que 

está apenas começando.  

Odent nos ensina para que esse evento ocorra de forma fisiológica à mulher 

precisa sentir-se em um ambiente seguro, protegido e que consiga relaxar e liberar 

os hormônios essenciais para que o parto aconteça de forma natural e com menos 

dor.  Para ele a principal função de quem assiste o parto é a proteçãp do ambiente 

para que esta gestante se sinta livre e protegida. 

 O presente estudo trouxe alternativas para favorecer a autonomia da mulher 

não só no âmbito hospitalar, mas dentro de sua casa também, tendo em vista que os 

partos domiciliares estão tendo grande procura e sendo realizados mais 

frequentemente, pois proporciona a mulher ser a única protagonista do seu trabalho 

de parto.  

A pesquisa nos mostrou que o enfermeiro tem total autonomia na vivencia do 

parto de forma domiciliar, através da sua percepção durante a assistência, 

promoção de cuidados e a utilização de métodos e praticas que aliviam a dor das 

puerperas durante o processo de parturição. Fazendo com que essas mulheres 

sintam-se donas do seu próprio parto e ponderando para o seu momento, onde elas 

são as donas da ação. 
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