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RESUMO 
 
 

Introdução: Trata-se de um relato de experiência de uma parturiente residente em um 
município do Vale do Paraíba Paulista que optou pelo parto natural, domiciliar e humanizado. A 
maioria das gestações de mulheres saudáveis transcorre de forma normal e a grande parte dos 
partos poderia acontecer sem intervenções médicas desnecessárias. No entanto, não é 
possível prever com certeza que nenhuma complicação irá ocorrer no decurso de um parto. 
Mas ainda em muitos países acredita-se que a opção mais segura para todas as mulheres é ter 
seu parto dentro de um hospital. No parto domiciliar planejado e assistido por uma enfermeira 
obstetra e uma doula experiente, com assistência médica de retaguarda, caso seja necessário, 
é possível promover benefícios á gestante e ao recém-nascido (RN). Muitas mulheres estão 
optando pelo parto natural e no domicílio devido ao cenário pouco animador dos hospitais onde 
são frequentes a violência institucional e as práticas e condições desumanizadas, que se 
comprovam pelo tratamento hostil da equipe de saúde, do excesso de intervenções, do uso 
abusivo de medicamentos, do desrespeito à autonomia da parturiente, da falta de suporte 
psicoemocional e da inadequação da estrutura física às necessidades de privacidade, conforto 
e apoio familiar. Descrição do problema: Ao longo da gestação foram surgindo algumas 
dúvidas em relação ao tipo de parto mais adequado e sobre a possibilidade de decidir sobre os 
procedimentos adotados durante o trabalho de parto e cuidados com o RN o que levou á 
exploração de outros tipos de partos que não fossem o hospitalar. Relevância da pesquisa: A 
defesa do parto domiciliar respalda-se no fato de que o parto e o nascimento fazem parte da 
natureza e da história de vida humana, assumindo o status de fisiológico, sendo, desta forma, 
aceitável que se utilize da desospitalização e da desmedicalização, negando seu caráter 
supostamente patológico. Benefícios aos sujeitos estudados: O parto humanizado no ambiente 
familiar promove benefícios á todos os sujeitos envolvidos, uma vez que proporciona a 
autonomia sobre todo o processo de nascimento, participação dos familiares, direito de decisão 
á mãe sobre procedimentos realizados com ela e com o recém-nascido além de conferir 
ambiente seguro e acolhedor. Objetivos: Descrever os fatores que influenciaram a escolha pelo 
tipo de parto e relatar a experiência vivenciada por uma parturiente em um parto natural, 
domiciliar e humanizado. Metodologia: Foi realizada uma busca por informações a respeito do 
parto domiciliar, inicialmente em relatos de casos na internet, vídeos sobre o assunto, 
posteriormente em grupos de apoio ao parto humanizado no município, culminando com a 
busca de profissionais especializados na realização do mesmo. A partir daí, as decisões não se 
baseavam apenas em uma expectativa de realizar algo diferente do habitual, mas sim em 
embasamentos científicos focados nos benefícios que o parto natural, domiciliar e humanizado 
traria para os sujeitos envolvidos. Resultados: O parto natural, domiciliar e humanizado 
possibilidade às mulheres e famílias a vivência de aspectos objetivos e subjetivos envolvidos 
no processo de “gestar e parir” de forma mais intensa, pessoal, autônoma e humana. Também 
se torna fundamental destacar que o parto domiciliar nos grandes e médios centros vem se 
configurando enquanto uma possibilidade de atuação no mercado privado da saúde, em 
especial para a enfermeira obstétrica, direcionado a um público que pode pagar para vivenciar 
um parto seguro no conforto de suas próprias casas. Conclusão: Conclui-se que o 
conhecimento a respeito do tema, o vínculo estabelecido entre a enfermeira obstétrica e sua 
cliente, o apoio familiar, o respeito por suas escolhas, as expectativas positivas em relação ao 
parto e a cultura em que a gestante está inserida, proporcionaram segurança e confiabilidade 
durante o processo de nascer. 


