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Resumo: O parto domiciliar planejado ressurge com o intuito de humanizar as 
práticas obstétricas e modificar o atual modelo tecnocrático, aliado à 
medicalização e institucionalização do parto. Desse modo, busca resgatar a 
filosofia do parto fisiológico e íntimo, bem como a autonomia e protagonismo 
feminino durante o processo parturitivo. Frente a isso, observa-se que a 
presença da figura paterna torna-se essencial, pois esta oferta o apoio emocional 
e psicológico. O objetivo deste estudo foi evidenciar, mediante a literatura 
científica, a importância do envolvimento paterno durante o parto domiciliar 
planejado. Trata-se de revisão narrativa da literatura, desenvolvida com base em 
levantamento bibliográfico, ocorrido no período de agosto a outubro de 2020 no 
portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através do cruzamento dos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Pai”; “Parto Domiciliar” e “Parto 
Normal” por meio do operador booleano AND. Aplicaram-se os seguintes filtros: 
artigos disponíveis na íntegra; nos idiomas português, inglês ou espanhol; 
artigos como tipo de documento e sem recorte temporal. Posteriormente, 
utilizou-se o seguinte critério de inclusão: artigos que versassem sobre a 
temática em estudo. Excluiram-se os artigos repetidos e revisões de literatura. 
Ao final, obteve-se uma amostra de 11 artigos. Os dados foram analisados de 
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modo interpretativo-descritivo e discutidos à luz da literatura científica. 
Evidenciou-se mediante análise dos estudos que, o pai exerce um papel 
relevante durante o parto domiciliar planejado, uma vez que auxilia a parturiente 
a suportar a tensão e a dor do trabalho de parto, sua participação transmite 
segurança, conforto e confiança, tornando as vivências desse processo, 
positivas, felizes e prazerosas. Aliado a isso, percebe-se que a participação 
paterna resgata a valorização do envolvimento dos familiares durante a 
parturição, bem como o fortalecimento dos vínculos entre o trinômio mãe-pai-
filho. Logo, a presença paterna se configura como um método não-farmacológico 
para alívio da dor do trabalho de parto, além de auxiliar na redução da 
assistência intervencionista. Diante disso, tem-se que o pai exerce um papel 
fundamental nos partos planejados em domicílio, sendo reconhecido como 
elemento coparticipante junto à parturiente. Assim, aponta-se a necessidade de 
envolver o pai durante o ciclo gravídico-puerperal.  
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