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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo descrever os desfechos maternos, neonatais e 

implicações culturais associados ao Parto de Lótus disponíveis na literatura 

científica. Trata-se de uma revisão integrativa que busca abordar aspectos 

gerais sobre o parto de lótus, cujas bases de dados selecionadas foram 

PUBMED, MEDLINE, LILACS, SCIELO e BDENF, em seis etapas para a 

seleção das informações, análise e interpretações dos resultados. Para a 

classificação dos estudos foi utilizado como descritor único a expressão “lotus 

birth”, de acordo com os Medical Subject Headings – MeSH Terms com o 

intuito de alcançar um amplo espectro de estudos, independente dos 

elementos estudados. O levantamento inicial pela estratégia de busca 

identificou 15 artigos que atendiam aos critérios de inclusão. O levantamento 

foi realizado entre os meses de agosto a setembro de 2017. A partir dos 

resultados foi constatada a carência de artigos nacionais e escassez de artigos 

com controle evidência científica. Sendo assim, considera-se a prática de lótus 

enquanto cuidado cultural, podendo ser diversificado de acordo com as 

variações como contexto cultural, valores, crenças e práticas. 

Descritor: Lotus birth; Parto natural; Parto Normal; Parto Humanizado; 

Enfermagem Transcultural. 

ABSTRACT 

This study aims to describe the maternal, neonatal and cultural implications 

associated with lotus delivery available in the scientific literature. This is an 

integrative review that seeks to address general aspects of lotus delivery, 

whose databases were PUBMED, MEDLINE, LILACS, SCIELO and BDENF, in 
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six steps for the selection of information, analysis and interpretation of the 

results. For the classification of the studies, the term "lotus birth" was used as 

the sole descriptor according to the Medical Subject Headings - MeSH Terms in 

order to reach a wide range of studies, regardless of the elements studied. The 

initial survey by the search strategy identified 15 articles that met the inclusion 

criteria. The survey was carried out between August and September of 2017. 

From the results it was verified the lack of national articles and scarcity of 

articles with control scientific evidence. Therefore, it is considered the practice 

of lotus as cultural care, and can be diversified according to the variations as 

cultural context, values, beliefs and practices. 

Descriptor: Lotus birth; Natural birth; Normal birth; Humanized Birth; 

Transcultural Nurse. 

1 INTRODUÇÃO 

O resgate ao parto domiciliar no Brasil tem sido crescente. As famílias têm 

adotado esse tipo de parto por acreditarem que este seja o ambiente mais 

propício para o início de uma vida, além de proporcionar uma vivência mais 

natural, sem intervenções obstétricas e neonatais desnecessárias. Tal prática 

exalta a valorização de rituais de cuidados trazendo a mulher como 

protagonista da ação, não só reduzindo as incertezas por parte da mãe, mas 

estimulando a mulher a participar ativamente das decisões (FEYER et al., 

2013; CAUS et al., 2012). Desta forma, foi possível observar que o parto 

domiciliar facilita na prática dos rituais, sendo mais viável a realização do parto 

de lótus no domicílio.  

 

O Parto de Lótus é tido como um ritual que envolve espiritualidade e 

naturalidade, sendo uma forma de extensão do parto natural, uma terceira 

etapa do parto, no qual a placenta é honrada por ser a primeira fonte de 

nutrição do RN. Acredita-se que nesta prática, o cuidado ocorre da forma mais 

natural possível, sem pular ou antecipar nenhuma etapa, fazendo com que o 

RN não sofra nenhum trauma precipitado, pelo fato de que o cordão umbilical 

não é seccionado após o parto, deixando o recém-nascido (RN) ligado à 
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placenta até o desprendimento natural, que ocorre alguns dias após o 

nascimento (TRICARICO et al., 2017; BUCKELY, 2002). 

 

Este contato prolongado entre o RN e a placenta é visto como um período de 

transição natural, o qual uma gentil separação do bebê ao corpo da mãe. Em 

1995, Leboyer afirmou que, para os defensores deste tipo nascimento aponta-

se como crueldade seccionar o cordão imediatamente após o nascimento, 

sendo uma forma de violência contra o RN, relatam que é como se o mesmo 

conhecesse a morte e para resistir fosse obrigado a respirar, então a 

respiração neste caso é tido como um recurso desesperado, sendo associado 

a angústia (WESTFALL, 2003). 

 

Como mencionado anteriormente, o clampeamento imediato traz algumas 

complicações para os RN’s podendo ser citadas: transição cardiovascular difícil 

e hipovolemia, sendo necessário a reanimação após o nascimento devido a 

uma asfixia preexistente (VAIN, 2015). Enquanto a Organização Mundial de 

Saúde (2013) afirma que o clampeamento tardio do cordão umbilical pode 

trazer diversos benefícios imunológicos e afetivos do trinômio mãe-filho-

placenta, podendo ser listado a redução da taxa de anemia infantil, redução de 

hemorragia intraventricular, menos enterocolite necrosante, menor índice de 

sepse infantil além de uma incidência menor de transfusões sanguíneas. É 

interessante ressaltar que após o nascimento existe ainda circulação entre o 

recém-nascido e a placenta através da veia e das artérias umbilicais. 

 

Os estudiosos que defendem a prática de lótus relatam que o bebê que se 

mantem ligado à placenta recebe todo o sangue da mesma, encontrando assim 

um equilíbrio natural, porém a justificativa vai além, eles relatam que o bebê 

pode sentir qualquer trauma no cordão e na placenta (WESTFALL, 2003). 

 

Na expectativa de disseminar o conhecimento sobre a prática do nascimento 

de lótus, foi realizada uma revisão integrativa da literatura relacionada ao tema 

Parto de Lótus: uma revisão integrativa. Em todas as buscas aleatórias, bem 

como na busca controlada. A relevância deste estudo está relacionada a 
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escassez da disponibilidade de produção científica desta temática, além de 

notar a forte determinação deste tipo de ritual enquanto um fenômeno cultural. 

 

De acordo com os artigos levantados durante todo este estudo, o parto de lótus 

é uma prática recente, pouco difundida no Brasil, porém os estudos sobre o 

clampeamento do cordão umbilical precoce e tardio, bem como seus malefícios 

e benefícios são estudados desde muitos anos atrás. A prática é fortalecida 

pelos estudos como também pelas evidências, visto que existem vários relatos 

de mães que optaram pelo ritual por acreditarem que o mesmo proporciona 

uma transição natural, evitando a agressão para com o RN.  

 

Desta forma, esta revisão buscou responder à questão norteadora: “Quais 

desfechos maternos, neonatais e implicações culturais acerca do parto de lótus 

relatados na literatura?”, tendo como objetivo descrever os desfechos 

maternos, neonatais e implicações culturais associados ao parto de lótus 

disponíveis na literatura científica. 

 

2 MÉTODOS 

 

Realizou-se um levantamento buscando abordar aspectos gerais relacionados 

ao parto de lótus levando-se em consideração desfechos maternos, neonatais 

e implicações culturais do fenômeno estudado. Como método, a revisão 

integrativa permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita 

conclusões gerais a respeito de uma área de estudo (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008).  

 

De acordo com os autores supracitados, para elaboração da revisão integrativa 

faz-se necessário seguir seis etapas: I) Identificação do tema e questão 

norteadora; II) Pesquisa em literaturas; III) Seleção das informações relevantes 

de cada estudo; IV) Avaliação dos estudos; V) Interpretação dos resultados; VI) 

Síntese do conhecimento. Desta forma, após definir a questão norteadora e o 

objetivo da pesquisa, foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos 

que abordavam o parto de lótus, publicados em qualquer período e 

independentemente do idioma e disponíveis na íntegra em bases consultadas. 
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Em seguida, foram definidos os critérios de exclusão que serão descritos 

adiante, realizando a estratégia de busca nas cinco bases eletrônicas: National 

Library of Medicine (PUBMED), Medical Literature Analysis and Retrieval 

System on-line (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Bases de dados de Enfermagem (BDENF). 

 

Para a classificação dos estudos foi utilizado como descritor único a expressão 

“lotus birth”, de acordo com os Medical Subject Headings – MeSH Terms com o 

intuito de alcançar um amplo espectro de estudos, independente dos 

elementos estudados. O levantamento foi realizado entre os meses de agosto a 

setembro de 2017. 

 

Após a seleção dos estudos, foram extraídas informações de forma organizada 

e sintetizada de acordo com os elementos metodológicos apresentados pelos 

estudos selecionados. Foi utilizado como variável descritiva a classificação dos 

níveis de evidências de acordo com Melnyk e Fineout-Overholt: I – Revisão 

sistemática ou metanálise; II – Ensaio clínico randomizado controlado; III – 

Ensaio clínico controlado sem randomização; IV – Caso controle ou estudo de 

coorte; V – Revisão sistemática de estudo qualitativo ou descritivo; VI – Estudo 

qualitativo ou descritivo e; VII – Artigo de opinião ou consenso de órgãos 

governamentais ou conselho de especialidades médicas. 

 

A seleção dos artigos foi obtida em três etapas: foram lidos todos os títulos e 

selecionados aqueles que tinham relação com a temática; posteriormente, 

foram analisados os resumos; finalizando, aqueles que tinham a ver com o 

tema foram escolhidos para serem lidos na íntegra. 

 

3 RESULTADOS 

 

A busca inicial pelo descritor identificou 15 artigos que se relacionavam aos 

critérios de inclusão. Em três das cinco bases de dados escolhidas para a 
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realização da revisão, foram aplicados os critérios de exclusão e eliminação 

dos repetidos, posteriormente, selecionados artigos capacitados para leitura na 

íntegra, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Artigos selecionados nas bases de dados PubMed, MEDLINE, 

LILACS E BDENF de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO 

PUBMED MEDLINE BDENF LILACS TOTAL 

Artigos que 
atendiam ao 
descritor “lothus 
birth” 

15 15 -* - 30 

Artigos repetidos 15 - - - 15 
Artigos que não 
comtemplavam a 
metodologia 

08 08 - - 16 

Total selecionados 
para leitura na 
integra 

07 - - - 07 

Fonte: Autoras,2017      
*Sinal convencional utilizado: Dado numérico igual a zero 

Posteriormente foram utilizadas variáveis que caracterizavam os estudos 

selecionados segundo a amostra, metodologia, nível de evidência, periódico e 

ano de publicação, conforme o Quadro 1. 

 

Amostra Metodologia Nível de 

Evidência 

Periódico/Ano 

3 recém-nascidos 

3 mães 

Estudo descritivo VI Journal of the 

australian college 

of midwives. 

2017 

1 médico 

3 mães 

1 filha 

1 doula 

Reflexão 

temática 

VII Midwifery Today 

Summer. 

2003 

1 pediatra Estudo descritivo VI Midwifery Today. 
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1 recém-nascido 

1 mãe 

1 pai 

1 doula 

2005 

1 mãe 

4 filhos 

1 pai 

1 enfermeira 

Estudo descritivo VI Midwifery Today 

Autumn. 

2003 

1 mãe 

1 recém-nascido 

1 filha 

Estudo descritivo VI Midwifery Today. 

2001 

3 pateiras 

1 mãe 

1 filho 

Estudo descritivo VI Midwifery Today. 

2001 

1 mãe 

1 recém-nascido 

1 parteira 

Estudo descritivo VI Pediatrics and 

Neonatoloy. 

2017 

Fonte: Autoras, 2017 

Quadro 2 – Categorização dos estudos selecionados quanto ao nome, autores, 

ano dos estudos, cenário e contexto estudado. 

 

Nome/Autor/Ano Cenário/Contexto Principais resultados 

Lotus birth, a holistic 
approach on 

physiological cord 
clamping. 

Laura A. Zinsser, 
2017. 

Ambiente extra-hospitalar 
Relações mãe-filho 

A diferenciação entre o 
bloqueio precoce do 

cordão, o bloqueio do 
cordão retardado e o 
bloqueio do cordão 

fisiológico. 

Na ethnographic 
account of lotus birth. 

Rachel Westfall, 
2003. 

Ambiente domiciliar 
Relações mãe-filho-

família 

Os benefícios derivados 
da prática do Parto de 

Lótus. 

Lotus after Cesarean 
Murphy M. et 

al.,2005 

Ambiente hospitalar 
Relação parto de lótus a 

cesariana 

Relato de caso do Parto 
de Lótus após cesárea. 

Lotus birth: a ritual for 
our times. 

Sarah J. Buckley, 
2003. 

Ambiente domiciliar 
Parto de lótus como 

ritual 

Parto de Lotus um novo 
ritual para o nascimento. 
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Lotus birth: a 
mother’s perspective. 
Rebecca Bashara, 

2001. 

Cenário não identificado 
Relação mãe-RN-família 

A perspectiva de uma mãe 
na preparação do ritual. 

Lotus birth: asking 
the next question. 
Robin Lim, 2001. 

Cenário não identificado 
Percepção de uma 

parteira acera do parto 
de lótus. 

 
 

Parto de lótus e seus 
benefícios na percepção 

de uma parteira. 

Lotus Birth 
Associated With 

Idiopathic Neonatal 
Hepatitis. 

Tricarico, A. et al., 
2017. 

Ambiente domiciliar 
Relação parto de lótus-

malefícios 

Averiguar se as 
complicações do parto de 

lótus é frequentemente 
associada a saúde do 

neonatal de forma 
negativa. 

Fonte: Autoras, 2017 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

De todos os artigos suscitou-se então tópicos que trazem o Parto de Lótus 

enquanto cuidado pautado na cultura. A partir disso podemos listar itens que 

geram um entendimento da prática, como o conceito desta prática, a técnica 

sugerida pela literatura científica, além dos desfechos maternos e neonatais 

extraídos dos trabalhos estudados e sua determinação transcultural. 

 

Sendo assim, Tricarico, et al. (2017) refere que o parto de lótus é uma prática 

holística na qual o cordão umbilical não é seccionado após o nascimento, 

permanecendo ligado a placenta. Buckley (2003) afirma que nesta prática 

secagem e mumificação do cordão umbilical e o desprendimento ocorre por 

volta de 3 a 10 dias após o nascimento, porém comumente mais cedo que os 

cordões seccionados manualmente. Os autores não discordam que o mesmo 

constitui-se enquanto uma prática rica em rituais, na qual o recém-nascido não 

sofre nenhuma violência, ocorrendo da forma mais natural possível segundo 

Westefall (2003). 
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De acordo com Bashara (2001) e Zinsser (2017) para que a prática se dê de 

forma satisfatória são necessários alguns cuidados com a placenta como lavar 

para retirar todo o sangue, envolver em um pano para escorrer, aplicar ervas 

perfumadas, sal grosso, pétalas de rosas, óleo de lavanda e envolver em uma 

fralda, após o preparo é colocada em uma cesta e acomodada ao lado do 

recém-nascido, nos dias seguintes é necessário trocar a fralda e as ervas, 

mantendo-a na cesta ou bolsa apropriada. 

 

Partindo deste pressuposto, Lim (2001) ao defender ainda que este ritual seja 

visto como momento íntimo e subjetivo, relata que nele a criança nascida vive a 

sintonia, confiança e respeito da ordem natural do nascimento. Nesta 

perspectiva Westefall (2003) aponta que, para o RN sugere-se o benefício do 

sangue da placenta poupando-o do trauma da separação do cordão, além de 

favorecer a mãe tornando-a protagonista da ação, descartando a possibilidade 

de ser tratada impessoalmente. 

 

Em seus estudos, Buckley (2003) e Bashara (2001) relatam que as mães que 

optaram pelo parto de lótus acreditam em uma transição natural para vida 

terrestre, além de ter forte influência cultural, pois tribos antigas acreditam que 

a placenta deve ser recuperada após a morte para garantir a integridade física 

na próxima vida, porém apesar de optarem pelo ritual veem pontos negativos 

como o de não poder abraçar o filho sem se preocupar com o cordão. 

 

Sendo assim, Lim (2001) aponta que outro fator de destaque na escolha deste 

fenômeno é a percepção das parteiras que influenciam bastante na decisão 

das mães, pois elas relatam que nas suas experiências em ambiente hospitalar 

e domiciliar as diferenças são evidentes, visto que no parto hospitalar a mulher 

é tratada como máquina, forçada a acelerar o parto, sofrendo intervenções 

desnecessárias, episiotomias, além da separação entre o RN e o corpo da mãe 

de forma violenta. 

 

Em contrapartida aos estudos favoráveis, alguns autores relatam pontos 

negativos na prática do parto de lótus, de acordo com um estudo de Tricarico 

(2017) o qual defende que a placenta não tem circulação e é especialmente 
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propensa a infecção, podendo levar complicações para o RN como infecções, 

concluindo que o parto de lótus pode levar à hepatite e conforme Murphy, et al. 

(2005) a prática de lótus não é viável em partos cesáreos pela impossibilidade 

de cuidados da mãe para com o RN, porém tais estudos não são conclusivos e 

sem evidências científicas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir da pesquisa realizada foi constatada a carência de artigos nacionais 

além da escassez de artigos com evidência científica, concluindo que a prática 

de lótus está ligada a um cuidado cultural. Onde, a maioria dos autores 

defendiam a prática enquanto ritual, sem expor benefícios controladamente 

levantados e apenas um relatou malefícios para a saúde do recém-nascido, 

porém não evidenciado.  

Desta forma através dos mesmos, foi possível descrever desfechos maternos, 

neonatais baseados em relatos culturais acerca do parto de lótus. Os estudos 

apontam para benefícios consideráveis para a saúde materna, além de 

promover autonomia, segurança e auto posse. Apesar de não serem 

evidenciados, os relatos de casos mostram a importância deste ritual para o 

binômio mãe-filho, proporcionando assim uma maior ligação entre a mãe, o 

recém-nascido e a família.  

 

A maioria dos resultados obtidos trazem benefícios em relação a saúde do 

recém-nascido, onde a criança nascida de lótus vive a sintonia, confiança e 

respeito da ordem natural da vida e nascimento, impedindo que haja qualquer 

tipo de violência. Em contrapartida apenas um estudo aponta malefícios 

relacionados a icterícia e infecções, porém não evidenciado. 

 

Conclui-se que o parto de lótus além do ritual em geral, é de importância à 

atenção especial a placenta, visto que na maioria das vezes e, principalmente, 

no modelo biomédico a mesma é vista apenas como um resíduo hospitalar, 

porém esta realidade muda no contexto deste ritual, pois é considerada 

sagrada e honrada por ser a primeira fonte de nutrição do RN. Desta forma 
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acredita-se a prática de lótus enquanto cuidado cultural, podendo ser 

diversificado de acordo com as variações como contexto cultural, valores, 

crenças e práticas. 
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