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DEIXA ELA PARIR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PARTO 

VERTICALIZADO COM LIBERDADE DE POSIÇÃO NO TRABALHO DE PARTO 

E PARTURIÇÃO DURANTE A ASSISTÊNCIA DE ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS 

EM UM CENTRO DE PARTO NORMAL 
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Introdução: o trabalho de parto e parto consistem em um evento fisiológico do corpo 

feminino onde o acompanhamento por profissionais especializados e o protagonismo da 

mulher são de primordial importância para a promoção de um nascimento saudável, uma 

experiência exitosa e com riscos mínimos de morbimortalidade materna e neonatal. Para tanto 

o ministério da saúde preconiza que partos considerados de risco habitual sejam realizados 

por enfermeiros obstetras¹. Onde também encontramos resultados satisfatórios e uma 

assistência de qualidade durante a realização de partos por essa categoria². Desta forma o a 

enfermagem obstétrica é reconhecida por práticas humanizadas na assistência ao parto, sendo 

uma delas a liberdade de escolha da gestante durante o trabalho de parto e parto sobre a 

melhor posição para o enfrentamento das fases do trabalho de parto e para o momento da 

expulsão. O ministério da saúde preconiza que sejam estimuladas posições verticalizadas uma 

vez que estas facilitam na expulsão do feto, na diminuição do período expulsivo e no melhor 

conforto para a mãe³. Destacando sempre a livre escolha da gestante onde ela poderá ou não 

optar por essa posição e respeitando o estado de saúde materno e fetal³. Sendo assim as novas 

evidências sobre parto humanizado nos demonstra que é necessário um parto que respeite o 

desejo da mulher, possibilite a assistência qualificada a esta gestante e não torne o processo 

do parto patológico e sim um evento fisiológico e não traumático para o binômio mãe e bebê. 

Objetivos: descrever a experiência de enfermeiras obstétricas frente ao parto verticalizado e a 

liberdade de posição escolhida pelas gestantes durante o trabalho de parto. Descrição da 

Experiência: trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência 

oriundo da vivência prática de enfermeiras obstétricas na assistência a partos humanizados 

realizados em um centro de parto normal localizado no interior do estado do Pará durante os 

meses de Maio a Agosto de 2019. Onde as enfermeiras prestaram assistência desde a fase 

ativa do trabalho de parto até o puerpério imediato destas pacientes, aplicando métodos não 

invasivos para alívio da dor e permitindo a liberdade de posição e movimentação durante 

todas as fases do trabalho de parto incluindo a escolha da melhor posição encontrada pela 

gestante durante a expulsão do feto. As informações coletadas foram realizadas por meio dos 

questionamentos das enfermeiras, respeitando o momento da dor, sobre o conforto da gestante 

durante o trabalho de parto, instigando sobre a posição que ela optaria fora ou durante a 

contração, perguntando se a mesma gostaria de deitar-se, sentar-se, agachar-se ou deambular; 

e oferecendo métodos não invasivos para alívio da dor onde eram realizados caso elas 

aceitassem, sendo eles principalmente a massagem em região lombar, o banho morno, 

penumbra e aromoterapia. A partir desses questionamentos foi observado por meio do relato 

verbal as justificativas pelas quais elas estavam escolhendo aquela movimentação ou posição 

durante cada fase. E posteriormente selecionados pelas enfermeiras agrupando em 

justificativas semelhantes e que mais eram encontradas nos relatos. Resultados: foi 

observado que durante a parturição as pacientes apresentaram predileção por deambulação e 
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liberdade de movimento durante as contrações e no intervalo delas. Destacamos que durante 

os intervalos das contrações todas optaram por deambular e realizar movimentos circulares na 

bola ou movimentos pélvicos na posição vertical. Já durante as contrações as principais 

posições foram agachadas ou debruçadas sobre a cama, além de debruçadas sobre o 

cavalinho, onde todas solicitaram massagem pelas enfermeiras ou acompanhantes na região 

lombar com óleo ou hidratante. No momento da expulsão foi observado que a maioria optou 

pela posição de cócoras na banqueta onde a principal justificativa utilizada foi a facilidade de 

obedecer ao comando do corpo em empurrar o bebê para baixo nessa posição. Também foi 

observado o desejo de parir agachadas apoiadas na barra de ling onde foi justificada pela 

facilidade em fazer força e segurança dos pés e quadris nesta posição. Destaca-se que durante 

a assistência nenhuma das mulheres optaram por posições horizontais, semi-sentada ou em 

decúbito dorsal. E o período expulsivo não superou a 60 minutos. Durante os meses em que 

foi realizado o relato não tivemos casos de lacerações em canal de parto de 3º ou 4º grau, 

tampouco episiotomia, onde mantivemos o índice de 0% de episiotomia no referido centro de 

parto normal desde a inauguração do mesmo. Destacamos que todas puderam ter o primeiro 

contato com o bebe junto ao acompanhante e neste momento – hora de ouro – foi 

incentivando o contato pele a pele e estímulo a amamentação na primeira hora de vida. 

Conclusão: a liberdade de escolha da parturiente associada ao benefício dos partos 

verticalizados demonstra a importância da estimulação de partos verticais para melhor 

qualidade de parto e nascimento, possibilitando experiências exitosas para mãe e RN, 

diminuindo o tempo do período expulsivo e facilitando a expulsão e força do puxo pela mãe, 

evitando o puxo dirigido e a estafa materna pós-parto. Ademais a assistência de enfermagem 

ao parto de baixo risco possibilita que a enfermeira obstétrica utilize as evidências científicas 

para assistência ao parto, demonstrando a importância dos partos verticalizados, da liberdade 

de posições, da diminuição de intervenções desnecessárias e medicalização; e maior utilização 

dos métodos não invasivos para alivio da dor. Além de ratificar a importância da enfermagem 

obstétrica na melhoria da qualidade da assistência ao parto de risco habitual. 
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