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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre a Violência Obstétrica: Educação em saúde na 

prevenção à violência obstétrica. O termo da Violência Obstétrica é um problema de saúde, 

sendo recentemente reconhecida como questão de saúde pública pela Organização Mundial da 

Saúde. Nesse contexto é definida entre as ocorrências relacionadas à falta de qualidade e 

acolhimento na assistência durante seu período parturiente, destacando assim as ocorrências 

que são expressas de diversas formas sobre a violência como a, física, verbal, moral, 

institucional, sexual e psicológica. A assistência de Enfermagem frente à essas mulheres é feita 

através do acolhimento relacionada como a relação entre clientes e profissionais de saúde 

estabelecidas de maneira humanizada, oferecendo-lhes um tratamento com qualidade. O 

trabalho tem por objetivo caracterizar quais os conceitos de violência obstétrica, para a partir 

daí, definir o que são boas práticas na sua prevenção. Desta maneira trata-se de uma revisão 

bibliográfica, assim justifica-se de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, através de 

uma análise documental. Para a seleção dos artigos, foram utilizados as bases de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e, Google Acadêmico. A análise demonstrou que para a educação 

em saúde constitui-se um importante fator, buscando a promoção da humanização, sendo de 

competência dos profissionais devendo trabalhar sobre valorização da essência humana e 

respeitando as emoções da parturiente de forma a não a desvalorizar durante o parto. Sendo 

assim, o estudo mostrou-se relevante para a enfermagem uma vez que, além de identificar 

algumas ações e estratégias que podem concretizar diante a humanização durante a assistência 

do pré-natal e durante o parto, possibilitando à reflexão sobre a prática profissional enfermeiro 

acerca do cuidado oferecido as gestantes.  

 

Palavras-chave: violência; violência obstétrica; prevenção. 
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ABSTRACT 

 

This research is a study on Obstetric Violence: Health education in the prevention of obstetric 

violence. The term of Obstetric Violence is a health problem, being recently recognized as a 

public health issue by the World Health Organization. In this context, it is defined among the 

occurrences related to the lack of quality and welcoming care during their parturient period, 

thus highlighting the occurrences which are expressed in different ways about violence such as, 

physical, verbal, moral, institutional, sexual and psychological. Nursing care for these women 

is done through embracement related to the relationship between clients and health 

professionals established in a humanized way, offering them quality treatment. The  
goal of this work is to characterize the concepts of obstetric violence, from there, to define what 

are good practices in its prevention. In this way it is a bibliographic review, so it is justified of 

an exploratory character, with a qualitative approach, through a documentary analysis. For the 

selection of articles, the databases Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), World Health Organization (WHO) and Google Scholar were used. The 

analysis demonstrated that health education constitutes an important factor, seeking to promote 

humanization, being the competence of professionals who must work on valuing the human 

essence and respecting the parturient's emotions so as not to devalue it during childbirth. Thus, 

the study showed up relevant for nursing since, in addition to identifying some actions and 

strategies that can materialize in the face of humanization during prenatal care and during 

childbirth, allowing reflection on the professional nursing practice about care offered to 

pregnant women. 

 

Keywords: violence; obstetric violence; prevention. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende analisar a violência obstétrica no contexto brasileiro, e foi 

observado que esse tipo de violência contra a mulher ocorre em pelo menos três momentos: na 

gestação, no parto e no atendimento em situações de abortamento também.  

Nessa perspectiva, o interesse pela temática surgiu durante o curso de graduação em 

Enfermagem, mais especificamente durante o primeiro contato com a disciplina de Saúde da 

Mulher, o que incentivou o aprofundamento maior dos conhecimentos no que refere-se a 

violência obstétrica, possibilitando identificar uma assistência inadequada dos profissionais de 

saúde no processo de parir. 

A violência obstétrica pode ser caracterizada quando há uma negação de atendimento 

ou a imposição de dificuldades no atendimento do pré-natal, parto, pós-parto e no puerpério; 

quando ocorrem comentários constrangedores em relação a cor da pele, situações econômicas, 

de acordo com sua religião, etc.; assim como ofender, humilhar ou xingar a gestante; e 

negligenciar um tratamento de qualidade.  

A gravidez é um acontecimento/fato que integra a vivência e a saúde reprodutiva das 

mulheres. Este é um processo singular, uma experiência especial no universo da mulher e 

também do seu companheiro, que envolve também suas famílias e a comunidade na qual elas 

estão inseridas. É um período de transição onde se verificam enormes mudanças e ajustamentos 

físicos, psicológicos e sociais. 

De acordo com Barros (2012), a gestação é um fenômeno fisiológico, por isso mesmo, 

sua evolução se dá na maior parte dos casos sem intercorrências. Entretanto, quando algum 

fator surpresa surge no meio da gestação, essa mulher se torna uma gestante de alto risco e é 

vista com atenção acurada pela equipe de saúde.  

A violência contra a mulher é uma realidade presente desde muito tempo, uma prática 

que ocorre em vários países, dotados de distintos regimes econômicos e políticos. O número de 

mulheres violentadas supõe, dentre outras, uma imposição de fraqueza, deixando assim ao 

agressor (todo conjunto de espécie humana, seja pela equipe médica ou desde a recepção) uma 

falsa sensação de poder contra o outro, o que, por sua vez, podendo iniciar um círculo entre a 

fraqueza, o poder, o medo, o terror e mais uma vez o sentimento de fraqueza, e assim por diante. 

A autora Ana Cristine (2015), ratifica que os fatores preestabelecidos para a violência, 

bem como a vulnerabilidade da mulher, podem ser referidos à falta de abrigo, falta de apoio 

familiar, e questões financeiras, medo dos agressores e insegurança, que certamente exigirão 

coragem para partir da ruptura ao enfrentamento da situação sofrida. Referem-se a esses os 
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fatores sociais, tais como: a baixa escolaridade e desemprego, cultura religiosa, e além de alguns 

hábitos como a dependência de drogas ilícitas e o álcool, que são considerados precipitantes de 

episódios de violência contra o outro.  

A violência ainda faz parte da vida, onde sua prática diária envolvem muitos indivíduos, 

que vem passando de geração a geração como uma espécie de herança, revigorando assim o 

âmbito familiar, ou seja, começa a ser vista de modo naturalizado, ganhando-se forças e 

cristalizando-se no imaginário social de uma família, sem questionamentos. O autor Silva; et 

al., 2013, afirma que é um mecanismo alicerçado nos entremeios do indivíduo-família-

comunidade. E para o combate à esse tipo de crime, como princípio, instituíram-se, na década 

de 1980, as Delegacias da Mulher (DMs), que são órgãos especializados da Polícia Civil, 

criados como política social de luta contra a impunidade e para dar atendimento qualificado às 

mulheres vítimas de "violência conjugal" e de outros crimes. 

E se tratando do contexto dos autores Strapasson e Nedel (2013), é notório que no 

mundo inteiro a violência vem se constituindo um dos principais problemas da sociedade, 

apresentando diversas facetas que afetam, de modo diferenciado, principalmente a população 

feminina no caso da violência na assistência obstétrica. Contudo, essa modalidade de violência 

contra a mulher nas maternidades brasileiras, tem sido objeto de denúncia desde 1980, e a partir 

da década de 90, por sua relevância, adentrou no âmbito acadêmico, tornando-se uma discussão 

mais ampla com enfoque na saúde pública. 

O ato milenar do nascimento modificou-se drasticamente com o decorrer do tempo e, 

em consequência das mudanças na assistência no processo parturitivo, a mulher perdeu a 

vivência plena da sua reprodução. Essas transformações sustentaram uma modificação 

decorrente do desenvolvimento tecnológico e da inserção da classe médica na assistência 

obstétrica, que se formalizou com a institucionalização tanto do processo parturitivo quanto da 

mulher em prol de um saber hegemônico instituído, configurando uma assistência obstétrica 

intervencionista e medicalizada. 

Assim, o evento da parturição inscreve-se no universo cultural, possibilitando atravessar 

todas as sociedades e tempos/espaços. Sob esse ponto de vista, historicamente o parto era uma 

tradição exclusiva das mulheres no contexto doméstico, exercida somente por curandeiras, 

parteiras, comadres, todas elas mulheres de confiança da gestante e com experiência 

comprovada pela comunidade, que tinham conhecimento da gestação e do puerpério pela 

própria vivência. 

No momento do parto a violência obstétrica ocorre quando se impõe uma peregrinação 

por leito devido a recusa na admissão para o parto; quando se recusa a presença do 
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acompanhante; quando se realiza procedimento que incide contra o corpo da mulher causando 

dor física; cesariana sem recomendação clínica e sem o consentimento da mulher. Essas são 

algumas circunstâncias e ações que caracterizam violência obstétrica no momento do parto. 

Há ainda a violência contra a mulher em situações de abortamento. Observa-se que as 

complicações no parto é uma das maiores causas de morte entre as mulheres. Nas situações de 

abortamento a violência obstétrica caracteriza-se quando ocorre situações de negar ou demorar 

no atendimento à mulher; questionar sobre as razões do abortamento; ameaçar, acusar ou 

culpabilizar a mulher, etc. Essas são algumas práticas que se constituem como violência 

obstétrica contra a mulher. 

Por fim, o despreparo profissional também pode ser encarado como uma prática de 

violência obstétrica. Pois, a mulher deve ser tratada por profissionais preparados e que a torne 

protagonista no parto. Em ambiente hospitalar em que se espera ser bem tratada, muitas vezes 

fragilizada pelo seu estado, acaba sofrendo violências das mais diversas formas, o que prejudica 

não somente a saúde psíquica, mas pode comprometer as condições para o parto. Além disso, 

determinadas práticas ferem de forma evidente o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Com base nas pesquisas, foram levantados os conceitos relacionados a violência 

obstétrica, e a partir destes, surgiu a problemática sobre o que seriam boas práticas na 

assistência obstétrica. Diante do exposto, surgiu a seguinte questão norteadora: “Quais são os 

cuidados da Enfermagem prestados à mulher para prevenção da Violência Obstétrica?” 

Tendo a pesquisa analisada e observada que a utilização de normas que as instituições 

de saúde padronizam, a hipótese levantada por esta pesquisa é que: A violência obstétrica é 

considerada uma violação dos direitos e leis das mulheres grávidas em processo de parto, que 

inclui perda da autonomia e decisão sobre seus corpos. 

O objetivo geral da pesquisa é caracterizar quais os conceitos de violência obstétrica, 

para a partir daí, definir o que são boas práticas na prevenção da violência obstétrica. No intuito 

de elucidar esse objetivo, será necessário o desenvolvimento dos seguintes objetivos 

específicos:  

 

 Descrever o que é Violência Obstétrica. 

 Descrever as práticas consideradas violentas na atenção obstétrica.  

 Definir o que são boas práticas obstétricas. 

 O papel da enfermagem na prevenção da Violência Obstétrica 
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Assim, no primeiro capítulo deste trabalho, faz-se uma breve apresentação, como base 

teórica, da compreensão do que é Violência. Inicia-se com uma sucinta conceituação dos atos 

violentos. Na sequência, explicita a contrapartida sobre a condição da vítima, como a 

protagonista do crime violento. 

O segundo capítulo é dedicado a tratar exclusivamente da violência conta a mulher e 

sobre a violência obstétrica. Inicialmente, um breve contexto no que diz as maneiras na qual as 

mulheres são agredidas de diversas formas em vários sentidos em nossa sociedade. E seguindo 

nesse contexto referido acima, enfatiza o ato característico à violência obstétrica, demostrando 

a institucionalização através do corpo feminino, que tiram o protagonismo da mulher com 

medicações e ações estabelecidas pelas instituições. Bem como, os tipos de violência obstétrica 

cometidas no período parturitivo da mulher gestante. Como título de exemplo, dá-se ênfase aos 

procedimentos que são mais marcantes e ocorridos durante a assistência ao parto, como a: 

episiotomia, a manobra de Kristeller, as cesarianas sem indicações médica, entre as agressões 

verbais, sexuais, morais, institucionais, psicológicas e físicas pelos profissionais da saúde, e 

dentre outros.  

No terceiro capítulo é abordado um assunto no que condiz sobre a violência obstétrica 

institucional. De que a vítima passa por um fator em que se tem os direitos garantidos por lei, 

mas por estarem desinformadas acabam a sofrer o desfecho violento.  

Por fim, no quarto capítulo a abordagem do título refere-se a equipe de enfermagem 

estar à frente dos cuidados, assim como forma de educação das equipes prestes a conduzir 

cuidados profissionais, como ofertas de informações e diminuição de ocorrências de violência 

obstétrica, humanizando o parto para que as puérperas sintam prazer e vivenciem seu 

protagonismo como forma natural, respeitando seus valores e vontades.  

 

Metodologia  

 

O presente estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, em que 

pretende-se delinear e aprofundar o conhecimento sobre a tese acerca do tema Violência 

Obstétrica. Assim justifica-se esta pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, 

através de uma análise documental.  

Para a seleção dos artigos, foram utilizados as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Organização Mundial da Saúde (OMS), 
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Ministério da Saúde (MS) e, Google Acadêmico por meio das seguintes palavras-chave: 

violência; violência obstétrica; prevenção.  

Os critérios de inclusão adotados para esta pesquisa foram: artigos na língua portuguesa, 

gratuitos, disponíveis na internet, no período de 2012 a 2019. Como critérios de exclusão, foram 

excluídos estudos publicados em outro idioma, trabalhos repetidos e que não abordaram o 

respectivo assunto. 

A amostra foi composta por 34 artigos, que após a leitura dos resumos, foram 

selecionadas 27 produções científicas e 2 extraídos de revistas; 5 foram excluídos com base nos 

critérios/objetivos que não estivessem de acordo com o título do trabalho. No final, 29 artigos 

foram selecionados, e após a leitura dos resumos, procedeu-se a seleção dos artigos com base 

nos que estivessem coerentes com o assunto, entre critérios de inclusão previamente 

delimitados com o tema proposto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. VIOLÊNCIA 

1.1 Conceito de Violência  

 

A origem do termo violência, do latim, violentia, representa ou expressa o caráter que 

afeta ou viola outra pessoa ou a si próprio. Por essa temática “violência”, o termo indica algo 

fora do fenômeno natural, algo ligado à força, que leva a danos físicos, tais como: ferimentos, 

tortura, morte ou danos psíquicos, subordinadas a humilhações, ameaças, ofensas. Dito de modo 

mais filosófico, a violência possui expressões à atos contrários à liberdade e à vontade de 

alguém e controversa nisso sua dimensão moral e ética. A concepção de violência é enigmática 

e polissêmica, enfatizando na problematização de vários elementos e posições teóricas e 

variadas maneiras de solução ou eliminação (MODERNA, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), conceitua a violência como o uso deliberado 

da força física ou do poder real ou em ameaça, que resulte em qualquer possibilidade em lesão, 

deficiência de desenvolvimento ou privação. A Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências, do Ministério da Saúde, define violência como 

as ações humanas que afetam a integridade e a saúde física, moral, mental ou espiritual 

(FIOCRUZ, 2013). 

Quanto às relações entre ética e violência, observa-se posições diferentes. Alguns 

opõem ética e violência, outros apresentam a violência como uma dimensão ética, afirmando 

que a violência implica a intenção de praticar o ato violento (MODERNA, 2013). 

 Segundo Galtung, a violência também ocorre: 

 
“Quando o real é evitável ou poderia ter sido evitado de alguma forma. Já quando tal 

situação é inevitável, isto é, quando todas as ações e esforços humanos são incapazes 

de impedir a ocorrência de um fato, então não há violência. Tal raciocínio se mantém 

ainda que a situação real de uma pessoa esteja em um nível muito abaixo de seu nível 

potencial” (PALHARES; SCHWARTZ, 2015, p. 10). 

 

A violência é ancestral, quanto a todas as sociedades, sendo decorrente da soma de poder 

arremessada contra alguém. Contudo, violência gera violência, gerando sempre novos 

confrontos. A diferença é que foi enunciada de forma distinta na história, e é identificada de 

acordo com os padrões de cada época. Como regra, a violência é divergida com a introdução 

de uma dose maior da mesma, com a intenção de neutralizá-la (BERNASKI; SOCHODOLAK, 

2016). 
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Atualmente, a violência se relaciona a diferentes práticas sociais em constantes 

transformações no cotidiano do ser humano, que se manifesta por meio de pensamentos e/ou 

de ações e resultam em sentimento de insegurança. A manifestação da violência vem carregada 

de certeza da posse sobre o outro e a conquista desse poder é o que gera as diversas formas de 

violência (SANTOS, 2016). 

As teorias da violência são indispensáveis para descrever, analisar e interpretar o 

fenômeno da violência. Estas teorias podem ser científicas, filosóficas ou mistas. As teorias 

científicas são inúmeras e, mesmo dentro de uma única área de conhecimento, podem surgir 

diferentes teorias. Assim, são mencionadas, entre outras, as teorias sociológicas, psicológicas, 

psicanalíticas, biológicas, jurídicas e feministas (MODERNA, 2016). 
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CAPÍTULO II 

 

2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A linguagem de violência, vem do termo em latim, “vis”, que quer dizer força, no 

sentido de expressão de constrangimento, a prática do uso da força física sobre o outro, em uma 

relação de desigualdade. O entendimento sobre o que é violência está sempre em transformação, 

refletindo a época em curso, no qual está inserido e o contexto envolvido. Há violências que 

são reputadas ao contrário de outras não serem, todos os lugares que o homem ocupou, a 

violência se fez presente, mudando só a forma como se apresentava (SANTOS et al., 2019). 

A propensão em considerar a violência contra a mulher teve início na década de 1990. 

Segundo a historiadora Joan Scott, gênero evidencia a noção de cultura, situa-se na categoria 

social, indicando, portanto, uma construção social e cultural.  

A violência contra a mulher também é um grave problema de saúde pública, sendo uma 

das principais causas de mortalidade e morbidade, com efeitos diretos nos direitos à vida, à 

saúde e à integridade física e moral. Pode ser considerada uma das delinquências mais 

frequentes dos direitos humanos, por subjugar, de um modo geral, um indivíduo à vontade de 

outrem, utilizando-se do poder, da opressão e da força física. Mulheres de todas as faixas 

etárias, diversos níveis socioeconômicos e em qualquer fase da vida podem sofrer ou sofrem 

tal agressão.  

E sendo assim, no que dizem a respeito de que a violência contra a mulher é um 

problema de saúde pública de grandes formas epidêmicas no Brasil, embora sua significância 

seja em grande parte invisível. Este é um problema que não deve ser tratado como restrito a 

alguns segmentos, em que por sua vez permeia toda a sociedade brasileira. A precaução e o 

confronto da violência contra a mulher passam necessariamente pela redução das desigualdades 

de gênero e requerem o engajamento de diferentes setores da sociedade, para se garantir que 

todas as mulheres e meninas tenham acesso ao direito básico de viver sem violência (GARCIA, 

2016). 

A violência é uma realidade muito presente, um fenômeno antigo, desde muito tempo 

em nossa sociedade, e, em vários países, que por um tempo foi banalizado, tratado como 

normal. A quantidade de mulheres violentadas considera, dentre outras, uma imposição de 

fraqueza, deixando um momento registrado entre medo, terror e novamente fraqueza, e assim 

por diante. Empregava-se o componente biológico como justificativa, argumentando a 
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fragilidade da mulher, sua força física como inferior a masculina, e que ela teria uma 

racionalidade menor que o homem (SILVA, et al., 2013; CUNHA, 2014). 

Observa-se que não há um conceito exato a respeito da violência, pois ela é entendida e 

idealizada entre critérios, pontos de vista, desde concepções individuais até uma perspectiva 

coletiva, variando de acordo com a fragilidade de cada indivíduo, o que impossibilita uma forma 

única, um parâmetro através do qual possamos delimitar o que é violência e torná-lo conceito 

absoluto (SANTOS, et al., 2019). 

Conceitualizar sobre violência é um tanto complexo, em que ocorre o envolvimento de 

vários aspectos: A violência é um acontecimento extremamente complexo que afunda suas 

raízes na interação de muitos fatores biológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos cuja 

definição não pode ter exatidão científica, já que é uma questão de apreciação. O entendimento 

do que são comportamentos concebíveis e incabíveis, ou do que constitui um dano, está 

dominada pela cultura e submetida a uma continua revisão à medida que os valores e as normas 

sociais evoluem (BRASIL, 2018). 

 

Os impactos ocorridos na vida de mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de 

violência são reconhecidas de várias formas, trazendo um grande impacto no 

cotidiano das vítimas, como pânico, sobre a desvalorização pessoal, ao desespero, e a 

desagradável sensação de abandono e distúrbio do estresse pós-traumático (DEPT), 

podendo chegar inclusive a casos de homicídios (SILVA, et al., 2013, p. 2). 

 

2.1 Violência Obstétrica 

 

A literatura de Maldonado (1991), até o século XVII, o parto era considerado como 

“assunto subordinado as mulheres”, entretanto existiam as parteiras que auxiliavam na 

parturição para criar um clima mais confortável a gestante. Nessa mesma época, as parteiras 

ajudavam com orações e receitas mágicas que aliviassem as dores das contrações, porém o 

índice de mortalidade materna e neonatal era muito alto (VENDRÚSCOLO; KRUEL, 2016). 

Na antiguidade, o processo de nascimento no século passado era visto como natural, 

assim como a parteira tradicional que oferecia assistência e atenção ao parto realizado na 

residência. Eram reconhecidas pela comunidade em que viviam, por serem dotadas de muito 

conhecimento, tendo em vista sua vasta experiência em gravidezes e partos (PIMENTA, et al., 

2013). 

 “Com concentração, habilidade e sabedoria as parteiras envolviam dinâmicas 

intimamente com a parturiente, determinadas por um processo de colaboração recíproca, 

demonstrando um conhecimento solidário e dedicado” (PIMENTA, et al., 2013). 
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A vivência da gestação e do nascimento consiste numa experiência humana, que 

marcam alguns dos momentos mais importantes na vida da parturiente, mas que também 

envolvem a família numa experiência singular (VELHO; SANTOS; COLLAÇO, 2014). 

No Brasil, o tema era questionado em trabalhos feministas, na academia e fora dela. O 

pioneiro Espelho de Vênus, pertencente ao Grupo Ceres, na década de 1980, fazia uma coleta 

de dados da experiência feminina, descrevendo explicitamente o parto institucionalizado como 

uma vivência violenta. Esse grupo de pesquisadoras ativistas publicou depoimentos 

demonstrando que: 

 
Não é apenas na relação sexual que a violência aparece marcando a trajetória 

existencial da mulher. Também na relação médico-paciente, ainda uma vez o 

desconhecimento de sua fisiologia é acionado para explicar os sentimentos de 

desamparo e desalento com que a mulher assiste seu corpo ser manipulado quando 

recorre à medicina nos momentos mais significativos da sua vida: a contracepção, o 

parto, o aborto (DINIZ, et al., 2015, p. 349). 

 

A violência obstétrica, já era tema também, das políticas de saúde ao final da década de 

1980: o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), por exemplo, reconhecia 

o tratamento impessoal e agressivo da atenção à saúde das mulheres. Porém, ainda que o tema 

estivesse na pauta feminista e mesmo na de políticas públicas, foi relativamente negligenciado, 

e do problema da falta de acesso das mulheres pobres a serviços essenciais.  

Mesmo assim, a violência obstétrica esteve presente em iniciativas como as 

capacitações para o atendimento a mulheres vítimas de violência, como nos cursos promovidos 

a partir de 1993 pelo Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde e pelo Departamento de Medicina 

Preventiva da USP (DINIZ et al., 2015). 

No que diz a respeito os autores Lima e Albuquerque, 2019, p. 8: 

 
O que elenca a violência dentro dos serviços de saúde não é considerado e reconhecido 

por maioria das puérperas e profissionais, em que poucas pessoas associam esse tipo 

de ocorrência em maus tratos na assistência à maternidade como um ato de violência. 

Entretanto, as mulheres gravidas, por desconhecimento, as mesmas acreditam ser esse 

tratamento indissociável do trabalho de parto que naturaliza a condição de dor e 

sofrimento ao fator reprodutivo da mulher como seu destino biológico. E sendo assim, 

os próprios profissionais da área da saúde reproduzem essa violência acreditando que 

estão fazendo para o bem da paciente e também não o percebem com uma violência, 

fazendo com que ela se reproduza de maneira reiterada. 

 

O movimento contra a violência obstétrica no Brasil é derivado das críticas crescentes 

que os diferentes grupos fazem a respeito da assistência ao parto no país, sendo considerado 

como um “movimento em prol da humanização do parto e nascimento. Tal movimento se baseia 

no reconhecimento da participação ativa da mulher e de seu protagonismo no processo de parto, 
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com ênfase nos aspectos emocionais e no reconhecimento dos direitos reprodutivos femininos 

(SENA; TESSER, 2017). 

No decorrer da história de que mulheres são vítimas de diversas formas de violência, 

nesse sentido, destaca-se que a violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher. Há 

ainda o descaso e o desrespeito com as gestantes no atendimento à assistência ao parto, tanto 

no setor público quanto no setor privado de saúde, em que são divulgados por imprensas e 

mídias sociais, devendo ser avaliada a indicação das intervenções que são compatíveis com a 

segurança e os melhores desfechos de saúde para as gestantes (ZANARDO, et al., 2017; WHO, 

2018). 

Segundo a OMS (2014), a violência é referenciada pela sobreposição de um grau de dor 

e sofrimento que é possível ser evitáveis em gestantes que sofrem abusos, que são desrespeitas, 

negligenciadas e maltratadas durante o parto em instituições de saúde. Essas práticas podem 

levar a consequências para a mãe e para o bebê, principalmente por se tratar de um momento 

de grande vulnerabilidade para a mulher. Porém, com o elenco de mulheres sofridas a essas 

experiências, a OMS aponta que “atualmente não há um consenso internacional acerca desses 

problemas que podem ser cientificamente definidos e medidos. Em consequência disso, sua 

prevalência e impacto na saúde, no bem-estar e nas escolhas das mulheres não são reconhecidas 

e nem beneficiadas”. 

Além disso, fatores como a diferença racial, a classe social, a renda e a escolaridade, de 

certa forma há uma grande influência na percepção das usuárias referente o atendimento ao 

parto e até ao parto em si. Em alguns dos serviços públicos de saúde no Brasil, se tratando de 

gestantes atendidas com baixa escolaridade e baixa renda, elas são consideradas sem autonomia 

e sem capacidade de decidir sobre seu corpo no parto, não se tornando protagonista no seu 

momento mais importante e prazeroso para uma mãe (D’ORSI et al., 2014).  

Conforme demonstrou o estudo, a violência obstétrica vem se concretizando como mais 

uma forma de apropriação do corpo feminino e de violação dos seus valores intrínsecos, além 

de violar a integridade física da mulher e da dignidade da pessoa humana, a violência obstétrica 

apropria e rompe com os direitos reprodutivos e sexuais da mulher. 

Falando em violência obstétrica sem a encarar como uma segregação da violência contra 

à mulher, com relação a esses traços, é possível entender que a violência obstétrica como um 

ato flagrante de perpetuação de violência contra a mulher, onde o médico apropria-se sobre o 

corpo feminino, impedindo que ela seja a protagonista do próprio parto para decidir pelo 

procedimento que lhe convém.  
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A fim de categorizar, a violência obstétrica segundo a realidade histórico-cultural que 

se faz presente no Brasil, Carvalho (2015), a define como condutas praticadas durante o ciclo 

gravídico-puerperal da mulher no seu momento de exercício da saúde sexual e reprodutiva, 

podendo ser cometido por: profissionais de saúde, servidores públicos ou privados e civis, nos 

âmbitos físico, psicológico, sexual, institucional, material e midiático. 

Ainda de acordo com Carvalho (2015), sobre estes temos que: 

 No contexto físico a violência obstétrica se dá por meio de ações/omissões 

realizadas no corpo da mulher, causando dor e sofrimento, a partir de práticas sem 

recomendações baseadas em evidências científicas; 

 No âmbito psicológico refere-se por meio de ações verbais ou comportamentais 

que causem a mulher "sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, abandono, instabilidade 

emocional, medo, acuação, insegurança, dissuasão, ludibriamento, alienação, perda de 

integridade, dignidade e respeito". 

 Em caráter sexual, temos as ações impostas às vítimas que violam sua intimidade 

ou pudor sobre o seu senso de integridade sexual e reprodutiva, que essas ações podem ou não 

acontecer através do acesso aos órgãos sexuais ou partes íntimas de seu corpo, ou mesmo por 

ações que se expressem como controladoras da sexualidade da mulher, por meio do abuso de 

poder e confiança depositados nos profissionais que lhes prestam serviço. 

 Em caráter institucional temos a violência obstétrica acontecendo por meio das 

ações, práticas rotineiramente institucionalizadas ou formas de organização que impedem, 

retardem ou dificultem o acesso da mulher aos seus direitos instituídos, consolidados em 

práticas ou serviços de natureza pública ou privada. 

 No âmbito material ou pecuniário temos as ações diretas ou indiretas com o 

intuito de obter recursos financeiros das mulheres de forma a violar direitos já garantidos 

legalmente, para benefício de pessoa física ou jurídica. 

 E, por fim, se tem o âmbito midiático, as práticas por parte dos profissionais 

através dos meios de comunicação à fim de violar psicologicamente mulheres em seu processo 

gravídico-puerperal, por meio de ações que denigrem seus direitos por meio de imagens, 

mensagens ou outro meio difundidos publicamente. Também se enquadram nesta categoria, as 

práticas com apologia às práticas contraindicadas, para fins sociais, econômicos ou de 

dominação. 

 

2.2 Fatores associados à Violência Obstétrica no Brasil 
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O conceito disrespect and abuse during childbirth (desrespeito e abuso durante o parto) 

tem sido internacionalmente usado para designar o que no Brasil é denominado violência 

obstétrica, violência no parto, violência institucional ou estrutural na atenção ao parto. Esta 

terminologia foi proposta para a identificação de qualquer ato de violência direcionado à mulher 

grávida, parturiente ou puérpera ou ao seu bebê, praticado durante a assistência profissional, 

que signifique desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, 

opções e preferências. A violência obstétrica foi reconhecida em 2014 pela Organização 

Mundial da Saúde, como uma questão de saúde pública que afeta diretamente as mulheres e 

seus bebês (LASKY, et al., 2019). 

Com relação a violência obstétrica: 

 
(...) é, portanto, tema de relevância para a política pública de saúde da mulher e da 

criança no Brasil, assim como para a formação dos profissionais e gestores de saúde, 

tendo em vista a necessidade de mudança das práticas assistenciais e do sistema de 

atenção ao parto e nascimento (LANSKY, 2019, p. 1). 

 

A ocorrência de violência obstétrica implica no aumento dos índices de morbidade e 

mortalidade materno e infantil. Existem práticas recomendadas pela OMS capazes de reduzir 

naturalmente a dor e o tempo de trabalho de parto, além disso o apoio dos profissionais, 

liberdade de deambulação, possibilidade de alimentar-se com alimentos e líquidos leves, 

presença do acompanhante que a parturiente escolheu, colaboram para a diminuição da tensão 

e evolução do trabalho de parto (BRANDT et al., 2018). 

Os autores Velho; Santos e Collaço (2014), “ratificam que a obstetrícia passou a ser 

aceita como uma disciplina técnica, científica e dominada pelo homem, havendo o incentivo à 

hospitalização, a intensa medicalização do corpo feminino, que resultou na perda de autonomia 

e de protagonismo da mulher, na cena do parto”.  

 
A V.O existe, e é caracterizada pela apropriação do corpo e dos processos 

reprodutivos das mulheres por profissionais da saúde, que entre um tratamento 

desumanizado, há abuso da medicalização e patologização nos processos naturais, 

causando-lhe perda da sua própria autonomia e capacidade no que vai ser decidido 

livremente sobre seus conceitos pessoais, impactando negativamente na qualidade de 

vida das mulheres (DPE-SP, 2013, p.1). 

 

A violência obstétrica tem acometido incontáveis mulheres ao longo dos anos e é uma 

realidade vivida no mundo inteiro, segundo apontou a Organização Mundial de Saúde (2014). 

No Brasil, uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto, segundo 
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dados divulgados em 2011 pela Fundação Perseu Abramo, na pesquisa "Mulheres Brasileiras e 

Gênero nos Espaços Público e Privado" (LANSKY, 2019). 

 

A V.O, resulta em uma violação de direitos à liberdade de danos e maus tratos, a 

informação e autonomia, a confidencialidade e a privacidade, a dignidade e ao 

respeito, a igualdade e a não discriminação. As intervenções que são realizadas com 

o objetivo de acelerar o trabalho de parto, em gestantes de risco habitual, como 

manobra de Kristeller, que consiste em empregar força na parte superior do útero 

durante o período de expulsão, o uso de ocitocina, a amniotomia para romper as 

membranas que recobrem o feto e a episiotomia de rotina (BRANDT, et al., 2018, p. 

7). 

 

Observa-se que no Brasil o conhecimento da população desta modalidade de violência 

é oriundo das redes sociais. No entanto, mesmo com o conhecimento ainda em caráter 

superficial da população, entende-se que o parto é um momento em que os cuidados médicos 

desenvolvidos pelos profissionais devem colocar a mulher em posição de protagonista e as 

intervenções médicas não devem ter o papel predominante. Andrade (2014, p. 3) argumenta:  

 
O parto é um momento único e inesquecível na vida da mulher, quando o cuidado 

despendido pelos profissionais deveria ser singular e pautado no protagonismo da 

mulher, tornando-o mais natural e humano possível. Distintamente de outros 

acontecimentos que necessitam de cuidados hospitalares, o processo de parturição é 

fisiológico, normal, necessitando, na maioria das vezes, apenas de apoio, acolhimento, 

atenção e humanização. 
 

A violência obstétrica vai desde expressões ofensivas por parte de médicos obstetras e 

enfermeiros, como também por parte das instituições hospitalares. De acordo com Silva (2014, 

p. 819):  

 
A parturição pode ser percebida pela mulher como angustiante, uma vez que, a partir 

do momento em que é internada na maternidade, ela passa a não ter controle da 

situação, tudo se torna imprevisível e não familiar. A mulher solicita a compreensão 

dos profissionais de saúde que estão ao seu redor, em geral a sua aproximação é com 

o enfermeiro. 

 

As complicações decorrentes da gestação, parto e puerpério, muitas vezes, são 

decorrência da violência obstétrica, de acordo com Souza (2015). Estima-se que dois milhões 

de mulheres sofram com essa modalidade de violência todos os anos. Como um dos aspectos 

da violência obstétrica, a cesariana desnecessária também possui um percentual grande no 

Brasil (FIOCRUZ, 2012). 

Partindo da premissa de que, a violência obstétrica existe e, apesar da inexistência de 

mecanismos próprios no Brasil capazes de identificar e/ou notificar intervenções violentas 

contra a mulher, se manifesta nas situações em que a vítima sofre durante o seu ciclo gravídico-
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puerperal (pré-natal, pré-parto, parto e pós-parto) por meio da apropriação do corpo e dos 

processos reprodutivos das mulheres, com danos originados do cuidado obstétrico profissional 

(CARVALHO, 2015). 

Quando problematizamos a violência obstétrica inicialmente sob a perspectiva do 

porquê essas mulheres devem ser legitimamente consideradas vítimas, estamos considerando, 

como ratifica Pulhez (2013, p. 23):  

 
[... ] “que, muito mais do que uma violência que acomete o físico, essas mulheres que 

tem dividido publicamente suas vivências, falam de uma violência que lhes atinge 

emocionalmente, de maneira que se torna difícil lidar com o trauma causado no parto 

e de aceitar a naturalização das práticas daqueles que lhes violentaram”. 

 

Durante o parto, as mulheres ficam sensibilizadas e vulneráveis a sofrer violência. Trata-

se muitas vezes de uma violência consentida, pois movidas pelo medo e a subordinação ao 

profissional algumas acabam esquecendo momentaneamente o que sofrem, movidas pela 

alegria do nascimento. Outras enfrentam doses ainda maiores de agressões, tornando o evento 

do parto algo dolorido não apenas pelo fisiológico, mas pela violência sofrida. Além disso, 

muitas mulheres não têm conhecimento de que as intervenções que sofrem são consideradas 

violência, como por exemplo a episiotomia, termo técnico utilizado por profissionais e que não 

faz parte do cotidiano de todas as mulheres (BRANDT, et al., 2018). 

No contexto brasileiro há grande influência cultural sobre a percepção do nascimento 

na sociedade relacionado ao excesso de utilização de procedimentos. A solidão da mulher sem 

acompanhante no parto, as interferências na fisiologia do trabalho de parto que aumentam o seu 

desconforto, a falta de privacidade e o controle profissional e institucional sobre o processo de 

parir tem sido considerado como fatores contribuintes para o excesso de cesarianas no Brasil 

(LANSKY, 2019). 

A violência obstétrica durante a gestação pode se caracterizar por: 

 
a) Negar atendimento à mulher ou impor dificuldades ao atendimento em postos de 

saúde onde são realizados o acompanhamento pré-natal;  

b) Comentários constrangedores à mulher, por sua cor, raça, etnia, idade, escolaridade, 

religião ou crença, condição socioeconômica, estado civil ou situação conjugal, 

orientação sexual, número de filhos, etc;  

c) Ofender, humilhar ou xingar a mulher ou sua família;  

d) Negligenciar o atendimento de qualidade;  

e) Agendar cesárea sem recomendação baseada em evidências científicas, atendendo 

aos interesses e conveniência do médico (VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017, p. 39) 

 

2.3 Tipos de Violência Obstétrica 
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A violência obstétrica (VO) é fragmentada por qualquer conduta, ato ou omissão por 

profissional de saúde, tanto em serviço público como privado, que direta ou indiretamente leva 

à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres, expressas em 6 

principais tipos de agressões, dentre elas: violência física, violência institucional, violência 

moral, violência sexual, violência psicológica e violência verbal. A VO é o seguimento de 

violação de direitos: direito à liberdade de danos e maus tratos, a informação e sua autonomia, 

a confidencialidade e a privacidade na cena do parto, a dignidade e ao respeito, a igualdade e a 

não discriminação (BRANDT et al., 2018). 

 

2.3.1 Violência física 

 

São práticas e intervenções desnecessárias e violentas, que atingem o corpo sem o 

consentimento da mulher causando-lhe dor ou dano físico. Entre as quais, estão a aplicação da 

solução cristaloide (“soro”) com ocitocina, lavagem intestinal (além do mais, é algo dolorosa e 

constrangedor, na qual aumenta o risco de infecções), negação na liberação da ingestão de 

líquidos e alimentos, realização de exames em excesso, ruptura da bolsa, raspagem dos pelos 

sem seu consentimento, restringir a posição de parto que não é a escolhida pela mulher, não 

oferecer-lhe alívio para a dor sendo natural ou anestésico, cesariana eletiva sem indicação 

clínica e a não utilização de analgesia, uso do fórceps sem indicação clínica, imobilizações e 

manobra de Kristeller (OMS, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: EPOCA, 2018. Disponível em: <https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-violencia-

obstetrica-o-lado-invisivel-do-parto.html>. Acesso: 2018. 

https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-violencia-obstetrica-o-lado-invisivel-do-parto.html
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-violencia-obstetrica-o-lado-invisivel-do-parto.html
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2.3.2 Violência institucional 

 

A violência obstétrica institucional pode ser melhor identificada de várias formas, a 

saber: peregrinação por diversos serviços até receber atendimento; falta de escuta e de tempo 

para a clientela; frieza, rispidez, falta de atenção, negligência e maus-tratos dos profissionais 

com os usuários, motivados por discriminação, abrangendo idade, orientação sexual, 

deficiência física, gênero, racismo, doença mental; violação dos direitos reprodutivos (discrição 

das mulheres em decurso de abortamento, aceleração do parto para liberar leitos, preconceitos 

acerca dos papéis sexuais e em relação às mulheres soropositivas para o HIV, quando estão 

grávidas ou tencionam engravidar; desqualificação do saber prático, da experiência de vida, 

diante do saber científico (SANTOS; SOUZA, 2015). 

A violência institucional é ainda explícita por alguns profissionais resultando à 

precariedade dos serviços públicos de saúde e a alta demanda. Refere-se que a prevalência de 

violência ocorre em instituições públicas, onde o pobre tende a sofrer ainda mais. A perda do 

ambiente acolhedor e a desvalorização do nascimento fazem com que algumas mulheres 

regressem a ideia de parir em casa, de forma planejada com auxílio de enfermeiras obstétricas, 

doulas e até médicos obstetras, prescindindo a contemporaneidade e a suposta segurança de 

parir em um hospital. Todavia essas mulheres não têm encontrado apoio e também são vistas 

como incapazes pelos profissionais que atuam nessa área (AGUIAR, 2013). 

Muitos procedimentos são realizados sem que as pacientes tenham sido informadas ou 

esclarecidas de sua necessidade. Alguns são realizados sem aviso e sem dar a oportunidade de 

a mulher emitir seu consentimento. Diversos relatos apontam o incômodo em se submeter a 

exames realizados em seu corpo por pessoas que não se apresentam, não informam a 

necessidade do exame e realizam comentários agressivos durante o procedimento (SANTOS; 

SOUZA, 2015). 

A violência obstétrica está ligada à violência de gênero e de outras violações de direitos 

cometidos em instituições de saúde contra suas usuárias. Nessa lógica, faz-se presente na 

caracterização da parte da violência institucional, que é exercida pelos serviços de saúde, 

caracterizada por negligência e maus-tratos da equipe de saúde com as puérperas, incluindo a 

violação dos direitos reprodutivos, e a peregrinação entre os diversos serviços até quando 

receber o atendimento na aceleração do parto para liberar leitos, e entre outros [...] (GOMES, 

2014). 

Portanto, o risco de considerar, exclusivamente, a violência obstétrica como um traço 

da violência institucional se dá pela manutenção do constructo que perpetua o abuso das ações 
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cometidas pelo profissional de saúde, não o considerando um responsável civil pelos seus atos 

(SANTOS; SOUZA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FONTE: MÃE PARA MÃE. 

Disponível em: <http://maeparamae.com/?p=224>. Acesso: 2019. 

 

2.3.3 Violência moral 

 

É caracterizada a violência moral obstétrica enquanto toda ação verbal ou 

comportamental que acarrete a mulher sentimentos à desvantagens na qual há vulnerabilidade, 

abandono ou fragilidade, discorrendo, dentro do cenário obstétrico, quando os profissionais da 

saúde realizam comentários desagradáveis, discriminatórios e vexatórios (VIEIRA; 

APOLINÁRIO, 2017). 

Conceitua-se violência moral o ato de caluniar ou difamar a vítima, ou de ofendê-la 

diante das pessoas, prejudicando sua reputação e abalando sua saúde psíquica. Na medida em 

que a vítima tem conhecimento do fato, constitui ao mesmo tempo em violência psicológica. A 

violência moral manifesta-se através de um tratamento desumanizado com o uso de linguagem 

inapropriada e rude, com discriminações, humilhações, exposições das mulheres, entre críticas 

quanto questões pessoais e particulares da gestante. 

Desta forma, constata-se que a violência moral obstétrica é, portanto, uma violência 

física, entre aflições durante o nascimento do bebê, bem como desconhecimento de alguns atos 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

http://maeparamae.com/?p=224
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caracterizadores, e dessa forma passando a ser um dos tipos de violência obstétrica passando 

desapercebida pelas vítimas. Dessa forma, é preciso que seja discutida e reconhecida, quanto à 

um ato de violação aos direitos das mulheres, como punido esses infratores de acordo com o 

aparato jurídico oferecido, mas, principalmente, eliminada (LIMA; ALBUQUERQUE, 2019). 

 

2.3.4 Violência sexual 

 

É delineada como toda atividade forçada à mulher que viole sua intimidade ou 

dignidade, incidindo sobre seu senso de integridade sexual e reprodutiva, tendo acesso as partes 

íntimas do seu corpo. Como exemplo a episiotomia, assédio, exames de toque invasivos, 

constantes ou agressivos, clister, cesariana sem fundamentação baseadas em evidencias 

médicas, ruptura ou descolamento de membranas sem o seu consentimento informado, 

imposição da posição para dar à luz, exames repetitivos dos mamilos sem esclarecimento e sem 

consentimento (VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: VALENTE REIS PESSALI, 4 de Abril de 2019. Disponível em: 

<https://valentereispessali.com.br/home/2019/04/04/violencia-obstetrica-e-o-direito-a-presenca-de-

acompanhante-no-momento-do-parto/>. Acesso: 2019. 

 

2.3.5 Violência psicológica  

 

É toda ação verbal que dependendo da conduta possa causar na mulher sentimentos de 

inferioridade, vulnerabilidade, e sentimento de abandono, passando a ter medo, e instabilidade 

emocional, assim tendo insegurança, e toda ação verbal ou comportamental que pode causar na 

https://valentereispessali.com.br/home/2019/04/04/violencia-obstetrica-e-o-direito-a-presenca-de-acompanhante-no-momento-do-parto/
https://valentereispessali.com.br/home/2019/04/04/violencia-obstetrica-e-o-direito-a-presenca-de-acompanhante-no-momento-do-parto/
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paciente, sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, 

medo, acuação, insegurança, dissuasão, enganação, alienação, perda de integridade, dignidade 

e prestígio (VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017), (DEFESORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2013). 
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<https://valentereispessali.com.br/home/2019/04/04/violencia-obstetrica-e-o-direito-a-presenca-de-

acompanhante-no-momento-do-parto/>. Acesso: 2019. 

 

2.3.6 Violência verbal 

 

A violência verbal se configura através do tratamento grosseiro por parte dos 

profissionais com uso de gritos, assumindo uma postura de “perda de controle”, deixando à 

parturiente “apavorada” e insegura. Constatou-se a objetificação das mulheres, as quais tiveram 

o sentimento de terem sido tratadas como um “lixo, ou um animal” (SANTOS; SOUZA, 2015). 

A violência verbal é a mais cruel, acarreta a sensação de inferioridade, de diminuição, 

sentindo-se humilhada com comentários constrangedores e ofensivos à gestante, perda de 

integridade e dignidade, amargurando o momento do parto e marcando-o desfavoravelmente. 

Seja menosprezando a mulher por sua raça, idade, escolaridade, religião, crença, orientação 

sexual, condição socioeconômica, número de filhos ou estado civil, seja por burlar as escolhas 

da paciente para seu parto (BRANDT; SOUZA; MIGOTO; WEIGERT, 2018). 

 
Destaca-se como o segundo tipo de violência mencionada em oito regiões da saúde, 

representada nos casos em que a mulher for vítima de comentários constrangedores, 

ofensivos ou humilhantes, quando gerada por preconceitos de raça, idade, 

escolaridade, religião, crença, orientação sexual, condição socioeconômica, número 

de filhos ou estado civil (VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017, p.40). 

 

https://valentereispessali.com.br/home/2019/04/04/violencia-obstetrica-e-o-direito-a-presenca-de-acompanhante-no-momento-do-parto/
https://valentereispessali.com.br/home/2019/04/04/violencia-obstetrica-e-o-direito-a-presenca-de-acompanhante-no-momento-do-parto/
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E ainda de acordo com Vieria; Apolinário, 2017, p.42, a violência obstétrica pode ser 

compreendida em singularidades de caráter material e midiático: 

 

a) Violência obstétrica de caráter material: são ações conduzentes em ativas e passivas 

a fim de obter fundos percapito de mulheres em processos reprodutivos, infringindo 

seus direitos já garantidos por lei, sendo de benefício de pessoa física ou jurídica;  

b) Violência obstétrica de caráter midiático: interpreta como as ações executadas por 

profissionais entre os meios de comunicação, dirigidas a violar, psicologicamente, 

mulheres em processos reprodutivos, bem como, denigrindo seus direitos mediante 

mensagens, imagens publicamente como a apologia às práticas cientificamente 

contraindicadas, com fins sociais, econômicos ou de dominação. 
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CAPÍTULO III 

 

3. A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA INSTITUÍDA A PARTIR DA 

DESINFORMAÇÃO DO DIREITO E DAS LEIS 

 

Segundo Diniz e D’Oliveira (2017), muitas mulheres atendidas nas maternidades 

brasileiras são desrespeitadas, submetidas a situações humilhantes, “tratadas como cachorros”, 

e isso é especialmente verdadeiro para mulheres em situações adicionais de vulnerabilidade e 

discriminação, como é o caso das mulheres negras, usuárias de drogas ou portadoras do vírus 

HIV. A assistência desrespeitosa e insegura ao nascimento vai além de ser uma má prática: 

representa uma forma de violência de gênero e de desrespeito aos direitos humanos. 

Cada vez mais o parto vem sendo tratado como processo patológico as parturientes, que 

vem deixando de ser a protagonista deste momento para ser a paciente sem direitos, recebendo 

um grande número de intervenções, em grande parte das vezes sem o devido esclarecimento ou 

consentimento desta.  

 

Muitas intervenções destinadas a acelerar o trabalho de parto e nascimento têm efeitos 

indesejados. Frequentemente esse é um dos outros problemas que ainda são resolvidos 

com mais intervenções. Essa corrente de eventos foi denominada “cascata de 

intervenções”, que inclui o uso de várias substâncias que induzam o aceleramento do 

parto, e o rompimento da bolsa artificialmente antes ou durante o parto, e outras 

(DAHMER, 2017, p. 14). 

 

Ainda não há no Brasil uma lei que tipifique a VO como violação aos direitos das 

mulheres. Apesar disso, é preciso compreender que a legislação acerca de um ato ou fato 

violento existe, cabendo à mulher, portanto, buscar ajuda e até mesmo fazer denúncias sobre o 

ocorrido quando se sentir desrespeita, ofendida, humilhada. E a partir desse momento em que 

ocorrer um dano à paciente, o médico, bem como seus colaboradores, poderá ser 

responsabilizado e obrigado a repará-los. 

Outro princípio que é violado pelos atos da violência obstétrica é o da autonomia: 

 

O princípio da autonomia requer que os indivíduos capacitados de deliberarem sobre 

suas escolhas pessoais, devam ser tratados com mais respeito pela sua capacidade de 

decisões. Algumas pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao 

seu corpo e à sua vida. Contudo, quaisquer atos médicos devem ser autorizados pelo 

paciente (SANTOS, 2018, p. 11) 
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É considerado violência as práticas e intervenções desnecessárias e violentas sem o 

consentimento da mulher, como: 

- Aplicação de solução cristaloide (“soro”) com ocitocina para o aceleramento do parto; 

- Lavagem intestinal (que além de ser uma maneira bastante dolorosa e constrangedora, 

pode levar ao aumento do risco de infecções); 

- Privação da ingesta de líquido e alimentos; 

- Exames de toque excessivos; 

- Ruptura artificial da bolsa, rompimento danoso; 

- Raspagem dos pelos; 

- Imposição da posição de parto que não é definida pela gestante; 

- Não oferecer alívio para a dor (como ela desejar, de acordo com as condições da 

instituição); 

- Episiotomia (fazendo um corte no períneo que vai da região da vagina para o ânus 

aumentando o canal de passagem do bebê, somente permitido apenas em casos específicos); 

- Alguns pontos a mais dado pelo médico na sutura da episiotomia para que a entrada 

da vagina fique mais estreita, conhecidamente como “ponto do marido”; 

- O uso do fórceps sem indicação clínica ou baseada em evidências científicas; 

- Realizar a imobilização de braços ou pernas; 

- Utilizar a manobra de Kristeller, que é uma pressão feita na parte superior do útero 

para acelerar a saída do bebê, onde o profissional deposita um peso sobre ela (procedimento 

banido pela Organização Mundial de Saúde, em 2017); 

- Agendamento da cesariana sem real motivo, será considerada uma prática de violência 

obstétrica quando utilizada sem prescrição médica e sem o consentimento da gestante 

(MONTEIRO, 2019). 

A violência por negligência caracteriza-se por um atendimento que imponham 

dificuldades para que a gestante tenha o direito a um atendimento humanizado, além do 

impedimento de acompanhante no momento do parto. 

As instituições devem preocupar-se com as necessidades das mulheres como um dos 

princípios da assistência de enfermagem. Embora, essas instituições devem esforçar-se para 

que a Lei do acompanhante cumpra-se de maneira regular e sistemática, e que elas possam estar 

preparadas para receber esse acompanhante escolhido, tanto estruturalmente, bem como 

estejam prontos para esclarecer suas dúvidas e questionamentos (FRUTUOSO; 

BRUGGEMANN, 2013). 
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Tais dados se devem essencialmente à cultura de que o parto normal é doloroso e 

sofrido, mesmo que as mulheres que têm um plano de saúde ou condições financeiras para 

custearem uma cesárea, as mesmas não precisam ser submetidas a passar por tais sofrimentos. 

A falta de informações sobre a importância do parto normal, e entre as vantagens para mãe e 

recém-nascido são contribuintes para o aumento que é crescente destes números de mulheres 

violentadas. Atualmente há um grande número de médicos que indicam uma cesariana com 

agendamento para suas pacientes, tanto para sua comodidade de poder fazer uma programação 

e de não necessitar acompanhar várias horas de trabalho de parto se tornando mais viável para 

eles no poder financeiro (DAHMER, 2017). 

No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza que todos os esforços deverão ser realizados 

para garantir que toda gestante tenha uma pessoa da sua escolha para encorajá-la e dar-lhe apoio 

e conforto durante todo o processo do nascimento. E, nesse quesito, o profissional de saúde 

deve garantir o seu direito de vivenciar o momento de sua parturição com o seu acompanhante 

de livre escolha, com informações de direito e não valorizar a sua autoridade e a relação de 

poder. Porém, ainda que existam maternidades que não lhe ofereçam assistência obstétrica 

centrada nas necessidades da parturiente, não priorizando a sua individualidade e cultura, 

submetendo essas mulheres a rotinas estabelecidas pela organização das instituições de saúde 

(BARROS, 2012). 

A falta de informação e o medo do parto tornam a mulher vulnerável, fazendo com que 

a violência se torne cada vez mais natural e frequente, é possível observar a presença de novos 

casos passando despercebidos aos olhos das parturientes, familiares e acompanhantes. Sendo 

que, a principal causa está na sociedade, que naturaliza as agressões, tornando os profissionais 

o centro do saber, dessa maneira as mulheres não expressam suas opiniões sobre os 

procedimentos realizados no seu corpo e se caso as mesmas trouxerem suas queixas e, for dito 

que tal procedimento é melhor para ela e seu filho, as mesmas aceitarão sem reivindicar, mesmo 

sentindo-se desconfortáveis (MARTINS et al., 2019). 

Há, ainda, algumas técnicas, que atualmente vêm sendo questionadas pela Organização 

Mundial da Saúde, que são utilizadas durante o trabalho de parto, e na maioria dos casos sem o 

consentimento da mulher gestante e até mesmo sem explicações sobre os riscos e benefícios de 

tais procedimentos, que acarretarão consequências futuras para essa mãe, ou até mesmo para o 

recém-nascido (DAHMER, 2017). 

O diálogo utilizado deve ser fundamental para o entendimento dos direitos pelas 

mulheres, e as palavras agressivas, que dão ênfase na qual explicita superioridade e indiferença, 

contudo, geram circunstâncias inseguras de cuidado. Essa comunicação retrata e configura o 
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tradicional comportamento de superioridade sobre a mulher a respeito das relações de cuidado. 

Nesse seguimento, quando os profissionais de saúde apontam que a mulher não tem o direito, 

por uma circunstância institucional, a qual expressa a vontade e a superioridade do profissional 

de saúde e a violação do direito da mulher pela sua falta de informação de seu direito 

institucional (FRUTUOSO; BRUGGEMANN, 2013). 

Desse modo, a comunicação é a base para a informação e deve ser expressa em prol 

dos direitos das mulheres, em relação a Lei do acompanhante. Então, o profissional 

de saúde deve fornecer informações na questão do direito da mulher, para que possa 

prevalecer o seu direito e garantir a presença do acompanhamento (MOURA, 2014). 

 

3.1 Os direitos e leis das mulheres durante o pré-natal, parto e puerpério 

 

São fundamentais os direitos que asseguram e garantem que a dignidade humana seja 

devidamente respeitada, e nem sempre são reconhecidas por aqueles que, como cidadãos, 

podem exercê-las. Dessa maneira, os direitos constitucionais no que diz a respeito ao bem-estar 

social e do indivíduo não são respeitados, certamente acarretando prejuízos relevantes para a 

efetivação da justiça no Brasil, e que muitas vezes são os direitos, sendo desconhecidos por 

mulheres gestantes, e os deveres dos agentes públicos e particulares no respeito à dignidade da 

mulher e de seu filho (NASCIMENTO, 2019). 

A parturiente, como sujeito de direitos possui uma série de prerrogativas: a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) como fundamento do Estado Democrático de Direito; 

o princípio da igualdade (art. 5º, I, CRFB/88) que a protege de todas as formas de discriminação; 

o princípio da legalidade (art. 5º, II, CRFB/88) que assegura autonomia à mulher; e ainda a 

proteção à vida, à saúde (acesso, segurança), à maternidade e à infância (Princípio da 

Beneficência). Entretanto, tais direitos e prerrogativas têm sido amplamente desrespeitados, 

pois segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro 

mulheres sofre violência obstétrica (SAUAIA; SERRA, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), revela que no Brasil há um grande recorde 

nas realizações de cesarianas, porém, em algumas situações as parturientes não possuem as 

devidas informações acerca do parto e da possibilidade em escolher se quer que seja realizado 

Cesária ou não. E nesse mesmo contexto, deverão ser avaliados os fatores que elencam o risco 

da gravidez, e que seja respeitada a escolha da mãe sobre o local do parto, evitando intervenções 

cirúrgicas sempre que possível, respeitando o direito da mulher à privacidade no local do parto, 

bem como da sua escolha quanto ao acompanhante durante todo o trabalho de parto, sendo 

necessário fornecer todas as informações e explicações que elas desejarem, devendo haver 
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liberdade de posição e movimento, e que seja indicado realizar o mais rápido possível o contato 

entre o recém-nascido e a parturiente após o nascimento do seu filho. 

São direitos da mulher durante o pré-natal e parto: 

 Um acompanhamento especializado e individualizado durante a gravidez 

assegurado pela Lei n. 9.263/1996 que têm por obrigação garantir, em toda a rede de serviços, 

um programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, incluindo as atividades 

básicas, a assistência à concepção e contracepção, o atendimento pré-natal e a assistência ao 

parto, ao puerpério e ao neonato; 

 Escolha pela via vaginal, o parto normal é o mais aconselhado e seguro; 

 Acesso à um atendimento humanizado de qualidade no decorrer da gestação, 

parto e puerpério; 

 Indicar um acompanhante de sua escolha que permanecerá durante todo o seu 

período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (Lei n. 11.108, de 2005 e Portaria n. 

2.418); 

Em casos de urgência, nenhum hospital ou maternidade poderá fazer a recusa para um 

atendimento de parto (NASCIMENTO, 2019). 

E se tratando do assunto sobre o aleitamento materno e puerpério, o que convém é que 

o aleitamento materno exclusivo é recomendado pela OMS até o bebê completar seis meses, 

concretizando uma assistência excelente, propiciando a mãe e ao bebê um vínculo logo após o 

nascimento.  

Não pode deixar de mencionar que a violência obstétrica poderá ser cometida por toda 

a equipe de saúde, envolvendo a equipe multidisciplinar, desde as recepcionistas e até pela 

administração do hospital.  

Os casos de violência e desrespeito aos direitos das mulheres em condição parturiente 

deverão ser tomadas as providências cabíveis para que sejam denunciados na ouvidoria do 

hospital e posteriormente nos órgãos competentes, dentre eles: A Secretaria Estadual de Saúde, 

Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde/Ouvidoria do SUS, Central de 

Atendimento à Mulher e Agência Nacional de Saúde (NASCIMENTO, 2019). 

 

3.2 Direitos durante a gestação e pós gestação 

 

 Nos serviços de saúde  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127240/lei-9263-96
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96776/lei-11108-05
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• A gestante tem direito ao atendimento gratuito e de boa qualidade nos hospitais 

públicos e nos conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, deve receber o 

cartão de gestante na primeira consulta de pré-natal. O cartão deve conter todas as anotações 

sobre o estado de saúde da gestante, o desenvolvimento do bebê e os resultados dos exames 

solicitados. A paciente deve portar o referido cartão em todos os atendimentos;  

Por ocasião do parto, a puérpera tem os direitos de ter a criança ao seu, amamentar e 

receber orientações sobre amamentação e no momento da alta hospitalar, a puérpera tem o 

direito de receber orientações sobre quando e onde deverá fazer a consulta de pós-parto e o 

controle da saúde do bebê;  

A gestante tem direito ao conhecimento e a vinculação à maternidade, onde receberá 

assistência no âmbito do SUS, bem como tem direito a acompanhante de sua escolha durante 

toda sua permanência na maternidade, inclusive durante o parto, independentemente de sexo. 

 Direitos trabalhistas:  

• Licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias para gestantes com carteira de 

trabalho assinada.  

• Não ser demitida enquanto estiver grávida e até cinco meses após o parto, a não ser 

por “justa causa”.  

• Mudar de função ou setor em seu trabalho, caso ele apresente riscos ou problemas para 

sua saúde ou à saúde do bebê. Para isso, apresente à sua chefia um atestado médico 

comprovando que precisa mudar de função.  

• Receber declaração de comparecimento sempre que for às consultas de pré-natal ou 

fizer algum exame. Apresentando esta declaração à sua chefia, você terá a falta justificada no 

trabalho.  

• Até o bebê completar seis meses, você tem o direito de ser dispensada do trabalho 

todos os dias, por dois períodos de meia hora ou um período de uma hora, para amamentar. 

Combine com seu empregador o melhor jeito de aproveitar esse tempo.  

• Licença de cinco dias para o pai logo após o nascimento do bebê.  

 Além disso, tem os direitos sociais:  

• Guichês e caixas especiais ou prioridade nas filas para atendimento em instituições 

públicas e privadas (bancos, supermercados, lojas).  

• Assento prioritário para gestantes e mulheres com bebê no colo em ônibus e metrô. 

Peça licença e ocupe o lugar que é seu. Não viaje em pé! No ônibus você pode sair pela porta 

da frente.  
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• Se a sua família é beneficiária do Bolsa Família, você tem direito ao benefício variável 

extra na gravidez e durante a amamentação.  

 Entrega em adoção:  

• A Lei nº 12.010/2009 garante o direito de receber atendimento psicossocial gratuito se 

desejar, precisar ou decidir entregar a criança em adoção. Procure a Vara da Infância e 

Juventude de sua cidade.  

 Direitos da gestante que estuda, também estão garantidos:  

• A Lei nº 6.202/1975 garante à estudante grávida o direito à licença-maternidade sem 

prejuízo do período escolar.  

• A partir do oitavo mês de gestação a gestante estudante poderá cumprir os 

compromissos escolares em casa – Decreto-Lei nº 1.044/1969.  

• O início e o fim do período de afastamento serão determinados por atestado médico a 

ser apresentado à direção da escola.  

• Em qualquer caso, é assegurado às estudantes grávidas o direito à prestação dos 

exames finais. 

 Direitos nos serviços de saúde:  

• Ser atendida com respeito e dignidade pela equipe, sem discriminação de cor, raça, 

orientação sexual, religião, idade ou condição social.  

• Ser chamada pelo nome que preferir e saber o nome do profissional que a atende.  

• Aguardar o atendimento sentada, em lugar arejado, tendo à sua disposição água para 

beber e banheiros limpos.  

 Lei da vinculação para o parto:  

• Lei Federal nº 11.340/2007, que garante à gestante o direito de ser informada 

anteriormente, pela equipe do pré-natal, sobre qual a maternidade de referência para seu parto 

e de visitar o serviço antes do parto.  

 Direito a vaga para a gestante e o bebê: 

• Com relação ao parto, a gestante deve ser atendida no primeiro serviço de saúde que 

procurar. Em caso de necessidade de transferência para outro serviço de saúde, o transporte 

deverá ser garantido de maneira segura.  

 Lei do direito a acompanhante no parto:  

• Lei Federal nº 11.108/2005, que garante às parturientes o direito a acompanhante 

durante todo o período de trabalho de parto, no parto e no pós-parto, no SUS. Este 

acompanhante é escolhido pela gestante, podendo ser homem ou mulher.  
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 Violências na gravidez:  

• Caso a gestante sofra qualquer tipo de violência física, sexual ou psicológica por parte 

de pessoas próximas ou desconhecidas e desejar ajuda do serviço de saúde,  deve conversar 

com o profissional que a está atendendo e buscar orientações para defender seus direitos e não 

permitir que aconteça novamente. Ligue 180 ou Disque Saúde – 136, de forma gratuita, e 

denuncie. 

 Gestante portadora do vírus HIV ou HTLV, não deve amamentar seu bebê e tem o 

direito de receber leite em pó, gratuitamente, pelo SUS, até o bebê completar 6 meses ou mais 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2016). 

 

3.3 Atendimentos no setor público e privado  

 

Levantamento realizado pela Fiocruz avaliou nascimentos em 266 hospitais pelo país. 

Foi identificado que na rede pública, índice de partos com cirurgia é de 40%. 

Partos no Brasil: 

52% de cesarianas no geral; 

88% de cesarianas na rede privada; 

45% desejam a gravidez; 

11,3% de nascimentos prematuros; 

26% das mães ficam deprimidas... 

Em média, 52% dos nascimentos em hospitais brasileiros, públicos e privados, 

acontecem por cesariana, mostra pesquisa feita pela Fiocruz e Ministério da Saúde em 2011 e 

2012. Nos hospitais particulares, esse índice chega a 88%. Os números são muito acima da meta 

de, no máximo, 15% recomendada pela Organização Mundial de Saúde. 

Os dados mostram que 36% das mães já chegam à rede privada querendo fazer 

cesariana. Ao longo da gestação, no entanto, esse índice aumenta para 88%. Já na rede pública, 

15% querem fazer cirurgia desde o início, e durante a gravidez há um aumento que chega aos 

40% de cesarianas efetivamente realizadas no SUS (SILVEIRA, 2014). 

A violência obstétrica atinge todas as classes sociais. A mesma pesquisa mostra que 

17% das mulheres que tiveram partos na rede privada já passaram por algum tipo de agressão, 

verbal ou física, durante o atendimento. No sistema público, porém, o absurdo encontra o 

ambiente ideal para se proliferar. 

"No SUS existe uma postura, por parte dos profissionais, de que a mulher não tem 

escolha, e que prevalece apenas a decisão do médico. Na rede suplementar, ao contrário, as 
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mulheres têm um mínimo poder de escolha, apesar de serem induzidas a escolher o que não 

querem. Já as violências obstétricas no SUS são bastante morais, as pessoas já entram esperando 

ser maltratadas" (AGUIAR, 2017).  

O Ministério da Saúde (MS) divulgou no início deste ano, que pela primeira vez desde 

2010, o número de cesarianas na rede pública e privada de saúde não cresceu no Brasil. Dos 3 

milhões de partos feitos no país em 2015, 55,5% foram cesáreas e 44,5%, partos normais. Em 

2016, dados apontam a estabilização dos índices. No Hospital Regional São Paulo – ASSEC, 

em pouco mais de três anos de incentivo ao parto normal, houve a redução de 21% no número 

de cesarianas. 

 Vantagens do parto normal: 

O parto normal traz uma série de benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê: 

– O risco de infecção é menor, assim como o risco de complicações devido à anestesia; 

– A mulher consegue se movimentar poucas horas após o parto, o que aumenta a 

autonomia e capacidade para cuidar do bebê; 

– Favorece a subida e a produção do leite materno, fundamental para a o sistema 

imunológico do recém-nascido. A subida do leite é provocada primeiro pela contração do útero 

e com uma cesariana este processo torna-se “tardio” porque se salta algumas etapas; 

– Estimula o aumento da produção de ocitocina, o “hormônio do amor”, que promove o 

vínculo afetivo com o bebê; 

– A saída do bebê pelo canal vaginal provoca uma compressão do tórax do recém-

nascido. Isso o ajuda a eliminar todo o líquido amniótico das vias respiratórias, aliviando 

desconfortos respiratórios; 

– Nas primeiras 4 horas a seguir ao parto, os sinais vitais maternos regularizam e os 

músculos uterinos começam a contrair-se. Assim, o útero volta ao tamanho normal mais rápido 

(MARAGA, 2017). 
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A Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril de 2005, mais conhecida como a Lei do 

Acompanhante, determina que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, 

são obrigados a permitir à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho 

de parto, parto e pós-parto. A Lei determina que este acompanhante será indicado pela gestante, 

podendo ser o pai do bebê, o parceiro atual, a mãe, um (a) amigo (a), ou outra pessoa de sua 

escolha. 

A Lei do Acompanhante é válida para parto normal ou cesariana e a presença do(a) 

acompanhante (inclusive se este for adolescente) não pode ser impedida pelo hospital ou por 

qualquer membro da equipe de saúde, nem deve ser exigido que o(a) acompanhante tenha 

participado de alguma formação ou grupo. 

Se estes direitos não forem respeitados, você deve entrar em contato com a Ouvidoria 

do Ministério da Saúde através do telefone 136. 

A mulher tem o direito de decidir não ter acompanhante no momento do parque 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  
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CAPÍTULO IV 

 

4. A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM FRENTE A MULHER QUE SOFRE À 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Ao conduzir os cuidados obstétricos antes, durante e após o parto, é imprescindível 

assimilar e compreender que toda mulher tem o direito legal a obter tratamento livre de danos 

e maus-tratos, adquirir informação, consentimento esclarecido com possibilidade de recusa e 

garantia de respeito às suas escolhas e preferências, inserindo o acompanhante durante toda a 

internação na unidade obstétrica, privacidade e sigilo, ser tratada com dignidade e respeito, 

receber tratamento igualitário, livre de discriminação e atenção equitativa, receber cuidados 

profissionais e ter acesso ao mais alto nível possível de saúde com liberdade e autonomia 

(SILVA et al, 2014).  

Para Falkenberg et al. (2014), as ações educativas em saúde envolvem três aspectos 

principais: profissionais que buscam a prevenção e promoção da saúde, uma população com 

escassez de conhecimento e necessidade de aumentar sua autonomia nos cuidados individuais 

e coletivos, e gestores que auxiliem e incentivem esses profissionais. 

As práticas educativas em saúde mostram-se como uma estratégia de caráter efetivo 

quando o objetivo é ofertar informações a determinada clientela. É um recurso por meio do 

qual, o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, alcança o cotidiano das 

pessoas e se constitui como um conjunto de práticas para a promoção da saúde e prevenção de 

agravos (SILVA et al., 2017). 

De acordo com SILVA et al. (2017, p. 6): 

 
Uma estratégia que pode ser efetiva na atenção ao pré-natal para a prevenção da 

violência obstétrica é a realização de atendimento humanizado, que possa fortalecer a 

mulher e o seu companheiro para assegurar o direito de escolha, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), que defende a incorporação de condutas 

acolhedoras e favoráveis ao protagonismo feminino, em especial no transcurso do 

parto. 

 

A Organização Mundial de Saúde ressalta que a enfermagem obstétrica é a categoria 

profissional mais preparada para a mudança das práticas de violência e consolidação de uma 

assistência segura ao processo de parto e nascimento. Diante deste cenário, a equipe de 

enfermagem deve oferecer:  

 

(...) condições para que a mulher sinta-se à vontade, além de encorajá-la para 

momentos de dor durante o parto, proporcionando acomodação de leito adequado em 
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limpeza, ventilação e iluminação; garantir o máximo de privacidade individual para 

cada gestante utilizando biombos/divisórias entre as camas nas salas de dilatação; 

procurar ofertar um horário flexível para entrega da alimentação; garantir banho com 

água corrente e com sabão e roupas conforme ela desejar usar e até mesmo em que 

posição gostaria de ficar durante o parto (deitada de costas, ajoelhada) (MOURA et 

al., 2018, p. 4). 

 

Além disso, a equipe de enfermagem deve questionar se a parturiente tem alguma dúvida 

ou preocupações/medo sobre o trabalho de parto; dar informações sobre os sinais e sintomas 

das fases do trabalho de parto e como aliviá-los, a evolução do trabalho de parto e pré-parto 

(aumento da intensidade e frequência das contrações, o tempo e intervalos para cada 

exame/ausculta fetal a cada 30 min). Outro cuidado a ser realizado são as possíveis posições 

para o parto, cuidados imediatos com o recém-nascido e sempre esclarecendo possíveis dúvidas 

(MOURA et al., 2018). 

De acordo com o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento a humanização 

da assistência é condição fundamental no acompanhamento da gestação, parto e puerpério. Isto 

requer por parte dos profissionais de saúde atitudes pautadas na solidariedade e na ética a fim 

de proporcionar um ambiente acolhedor para a família rompendo com o tradicional isolamento 

imposto à mulher (MOURA et al., 2018). 

 
Sendo assim, Silva et al (2014, p. 7) indica que a enfermagem obstétrica é capaz de 

exercer uma transformação nas condutas posturais e violentas da assistência 

obstétrica, tendo embasamento na afirmação da OMS e pelo Ministério da Saúde, 

afirmando que é a categoria profissional mais apta para a transformação do histórico 

brasileiro e do fortalecimento de uma assistência segura ao processo de parto e 

nascimento.  

 

Estudo realizado por Oliveira e Penna (2018), afirmam que a atuação da enfermagem é 

um fator de grande relevância para o estímulo ao parto fisiológico e humanizado onde a mulher 

se torna a protagonista deste momento natural, executando uma diminuição das influências 

externas que direcionam para um parto com intervenções. A administração de medidas não 

farmacológicas para o alívio da dor prestada pela enfermagem é uma das medidas de assistência 

humanizada, sendo eles: deambulação da parturiente, presença do acompanhante, restrição do 

uso rotineiro de ocitocina e episiotomia e o estímulo ao parto vertical. 

Bittencourt; Vieira e Almeida (2013), destaca a importância da enfermagem para o 

desenvolvimento de ações educativas durante o pré-natal, a fim de esclarecer as gestantes e a 

comunidade em geral, os benefícios e as desvantagens das vias de parto. Desta forma, fazendo 

o resgate do papel ativo da mulher no processo parturitivo, prevenindo a indução ou a coação 

na decisão da via do parto. 
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Alguns cuidados que podem ser desenvolvidos antes, durante e depois do parto são: 

estimulação da respiração e relaxamento, uso de massagens e óleos, posicionamento vertical, 

uso de chuveiros e banhos, uso de bola de nascimento, apoio emocional, manejo do controle da 

dor, direito a integralidade, contato mãe e bebê nas primeiras horas, respeito, participação nas 

decisões, carinho e paciência. 

Dentro deste contexto, faz-se necessário que haja mudanças preventivas na assistência, 

buscando a promoção da humanização. Assim, o enfermeiro deve trabalhar valorizando a 

essência humana e respeitando as emoções da parturiente de forma a não a desvalorizar durante 

o parto. Além de tudo isso o enfermeiro deve assegurar o acesso ao atendimento digno, o acesso 

para a gestante conhecer a unidade em que terá seu parto realizado e a garantia de um 

atendimento humanizado em todos os estágios da gravidez. 

A educação em saúde constitui-se, assim, uma oportunidade de despertar nas mulheres, 

em seus companheiros e familiares a vivência de um parto mais agradável. O Ministério da 

Saúde define educação em saúde como o “conjunto de práticas do setor que contribui para 

aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores 

a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com as suas necessidades” (SILVA, et al., 

2017). 

No que tange a conduta da enfermagem para dirimir a violência obstétrica, estas recaem 

sob a ótica da humanização e da assistência integral, colocando a mulher como protagonista no 

processo de gestação. Portanto, parece que tais condutas não dão conta da realidade 

apresentada, sendo necessária a adoção de medidas complementares. Ressalta-se que a 

informação durante o pré-natal se mostra importante fator para que a representação da mulher 

sobre a vivência do parto possa ter uma conotação positiva a fim de favorecer o entendimento 

do parto como processo fisiológico favorecendo assim a desmedicalização desse momento que 

pertence à mulher (MATOSO, 2018).  

Ainda com o contexto de Matoso, 2018, p. 14: 

 

Destaca ainda que a prática assistencial do profissional, em especial da equipe de 

enfermagem, é um fator determinante no grau de potencialidade para acolher e 

humanizar a gestante no processo parir/nascer. Assim, compreende-se que a atenção 

obstétrica e neonatal, realizada pelos serviços de saúde, deve ter como características 

essenciais a qualidade e a humanização. 

 

Com isso a educação em saúde constitui-se um importante fator para a prevenção da 

violência obstétrica, pois encontra-se nela um meio de acesso à informação sobre as formas de 

violência e os direitos das gestantes durante o ciclo gravídico puerperal. Além disso, o processo 

educativo pode contribuir para a autonomia da mulher e de seus acompanhantes, possibilitando 
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tornarem-se protagonistas, à medida que contribui para valorização pessoal, autoestima, 

autoconfiança e autorealização. 

No que concerne algumas condutas assistenciais da enfermagem para redução da 

violência obstétrica como: manejo do controle da dor, direito a integralidade, contato mãe e 

bebê nas primeiras horas, alguns autores advogam que existem inúmeros métodos de alívio da 

dor tanto farmacológicos como naturais. Portanto, cabe ressaltar a importância da informação 

durante o pré-natal para o preparo da mulher para esse momento (BITTENCOURT et al., 2013). 

Além disso, o direito a integralidade, autonomia e o contato materno-infantil nas 

primeiras horas depois do parto é direito legal que assiste a mulher e este deve ser cumprido. 

Para tanto, é necessário a realização da educação continuada na saúde e o reforço desta prática 

nos cursos de graduação, uma vez que a educação é princípio basilar para mudança de 

comportamento e quebra de paradigmas (MATOSO, 2018). 

Com relação a assistência de enfermagem, especialmente no acolhimento, os 

profissionais devem buscar garantir os direitos que foram adquiridos pelas mulheres, buscando 

reduzir sentimentos de medo, angústia, e incerteza que as parturientes apresentam durante as 

contrações, informando e orientando que podem ser amenizadas através de cuidados 

humanizados. Ao reconhecer que cada parto tem suas particularidades, tratando a mulher de 

maneira holística e respeitando os fatores culturais e sociais, essas ações tornam o enfermeiro 

preparado para a oferta de uma assistência de qualidade, humanizada e para enfrentar qualquer 

intercorrência. Outra importante medida capaz de reduzir a violência obstétrica refere-se a 

ações educativas a gestantes durante o pré-natal (MELO; CASTRO, 2019). 

Destaca-se ainda que a prática assistencial do profissional, em especial da equipe de 

enfermagem, é um fator determinante no grau de potencialidade para acolher e humanizar a 

gestante no processo parir/nascer (ALTAWELI et al., 2014). Assim, compreende-se que a 

atenção obstétrica e neonatal, realizada pelos serviços de saúde, deve ter como características 

essenciais a qualidade e a humanização. 

Carvalho et al. (2012), deixa claro que a proposição da humanização no pré-natal e parto 

e, acima de tudo, o reconhecimento da autonomia da mulher, enquanto ser humano, e da óbvia 

necessidade de tratar este momento com práticas que, de fato, tenham evidências e permitam 

aumentar a segurança e o bem-estar da mulher e do recém-nascido, respeitando, sobretudo as 

suas escolhas. 

Diante desse contexto complexo que envolve inúmeros protagonistas nota-se que o 

enfermeiro, em especial, possui uma grande potencialidade no processo de humanização e 

acolhimento, onde acima de tudo é primordial que a sociedade passe a ter consciência no que 
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dizem respeito às práticas obstétricas e a importância dos tipos de parto, ao ponto das próprias 

mulheres escolherem por qual via irá parir. Essa autonomia poderá modificar as práticas 

errôneas da cesariana e priorizar o bem-estar da mãe e do seu filho. 

Entre as medidas de prevenção a violência obstétrica, a enfermagem, a fim de realizar 

boas práticas obstétricas e, no intuito de prevenir a ocorrência da violência obstétrica deve:  

 Explicar para a paciente de uma forma ou maneira que ela possa compreender o 

que ela tem, e como ou o que pode ser feito por ela e como ela pode ajudar; 

 Evitar alguns tipos de procedimentos invasivos, causando-lhe dor, e que sejam 

arriscados para ela e seu bebê, exceto em algumas situações que são indicadas;  

 Procurar ouvir a mesma e trabalhar em parceria com os profissionais de saúde 

para garantir um tratamento a paciente longe de ser tornar humilhante;  

 Promover a paciente o direito de acompanhante de sua própria escolha no pré-

natal e parto e pós-parto;  

 Garantir o acesso ao leito e uma assistência pautada na equidade; 

 Orientar a mulher acerca dos direitos relacionados a maternidade e sua 

reprodução;  

 Investir em si mesmo, buscando a realização no seu trabalho, assim como estar 

em constantes atualizações de procedimentos a serem realizados (MOURA et al., 2018). 

 

4.1 Humanização do parto 

 

O parto humanizado, é muito mais do que um ato fisiológico, sendo, na realidade, uma 

experiência única, pessoal, sexual, espiritual, social e cultural, ou seja, muito mais do que 

corpos, programas e manuais médicos (SANTOS; SOUZA, 2015). 

O parto humanizado é aquele em que a paciente ou acompanhante escolhe o 

procedimento a ser realizado e a mulher é a protagonista no parto, onde não sofre nenhum tipo 

de violência ou constrangimento. Espera-se que com a evolução do direito e a mudança de 

mentalidade da sociedade a esse respeito consigam modificar esse quadro de violência contra a 

mulher. 

Humanizar o parto significa respeitar a parturiente e esperar o momento do nascimento 

sem intervenções desnecessárias, não enfatizando o ato de indução ao parto usando ocitocina 

sintética, sem a realização da episiotomia sem necessidade, assim como acreditar e respeitar a 

sua fisiologia da gestação e do parto, preservando não somente a sua saúde física, mas também 
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a psíquica, respeitando os seus diversos aspectos culturais, individuais e emocionais da mulher 

e da sua família. E é poder permitir que a mulher seja protagonista e garantir-lhe o direito de 

conhecimento e escolha (MARTINS et al., 2019). 

Ao conceituar a humanização do parto, pode-se entendê-la como um movimento 

pautado na individualidade e singularidade feminina, valorizando o protagonismo da mulher e 

permitindo uma maior congruência do cuidado com o sistema cultural de crenças e valores.  

 

Humanização do parto consiste em respeitar e criar condições para que todas as 

dimensões do ser humano sejam atendidas de forma espiritual, psicológica, biológica 

e social, tornando o parto mais fisiológico, através da diminuição de intervenções 

desnecessárias e na inserção de práticas que reduzem o desconforto emocional e físico 

(ALMEIDA; GAMA; BAHIANA, 2015, p. 8).  

 

Tal situação pode ser observada, pois: 

 
A humanização do parto é um conjunto de condutas, atitudes, posturas, desde o 

acolhimento da paciente, na conversa, quando ela chega no hospital, a forma como tu 

aborda ela. É realizar um acolhimento integral, desde a porta de entrada do hospital, 

por parte da equipe médica e de enfermagem, para a paciente e familiares que estão 

acompanhando. A orientação da conduta, do que se vai fazer com ela, a internação, 

todo o trabalho de parto, tudo com orientação prévia, com explicação (POSSATI et 

al., 2017, p. 3). 

 

Autores destacam que humanizar a assistência do parto e nascimento implica na 

mudança de atitudes e de condutas, por meio de uma assistência que garanta o respeito e a 

sensibilidade com o trinômio mulher-criança-família. A humanização precisa ir além de tratar 

bem as pessoas, envolvendo a valorização dos sujeitos e o respeito às suas singularidades 

(POSSATI et al., 2017). 

O parto e a assistência ao parto não surgiram como ato cirúrgico ou hospitalar, mas 

passaram por diversas transformações no decorrer dos anos sendo essa a visão do processo 

gestacional, que ao longo da história tornou-se bem diferente e em função disso, temos também 

diferentes formas de encarar o sofrimento próprio ao processo gestacional. O parto e o 

nascimento são aspectos importantes da saúde reprodutiva feminina, tendo a parturiente o 

direito de tomar decisões com base em informações, e que não coloque em risco a sua saúde e 

do seu filho. Nessa linha de entendimento se manifesta a médica Carlota Pereira:  

 

O parto não é um evento requerido em múltiplas intervenções, mas sim é um processo 

fisiológico da reprodução feminina que deve estar de acordo nos direitos humanos e 

na justiça social. O parto é um ato natural e fisiológico do processo reprodutivo, 

mediante o qual o feto é expulso do útero, considerando assim o processo de gestação 

(LIMA; ALBUQUERQUE, 2019, p. 3). 
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É necessário compreender ou entender o sentido da inserção da Humanização do parto, 

de forma que:  

 
Humanizar o parto não significa fazer ou não o parto normal, realizar ou não 

procedimentos intervencionistas, mas sim tornar a mulher protagonista desse 

momento, dando-lhe a liberdade de escolha nos processos decisórios dela. Portanto, a 

assistência de Enfermagem deve respeitar as mulheres, entre a sua autonomia e seu 

controle, garantindo a criação de laços familiares mais fortes e consequentemente um 

começo de vida com boas condições físicas e emocionais ao bebê e a mãe (LIMA; 

ALBUQUERQUE, 2019, p. 4). 

 

Humanizar o parto consiste em respeitar e criar condições para que todas as dimensões 

do ser humano sejam atendidas de formas: espirituais, psicológicas, biológicas e sociais. 

A humanização da assistência, expressa mudanças no entendimento do parto e, para 

quem o assiste, uma respectiva mudança no que se deve fazer diante do sofrimento do outro. A 

obstetrícia médica passa a recuperar e resgatar o papel protagonista das mulheres, trazendo: 

uma abordagem humanitária de resolver o problema da parturição sem dor ou sofrimento 

(VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017). 

O Ministério da Saúde criou a Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher que 

objetiva garantir os direitos sexuais e reprodutivos, e o Programa de Humanização no Pré-Natal 

e Nascimento (PHPN de 2000), que busca avanços em cobertura e qualidade do pré-natal, da 

assistência ao parto e puerpério, tanto para as mulheres quanto para seus filhos. Dessa maneira, 

a humanização surge como à redefinição das relações humanas na assistência, como revisão do 

projeto do cuidado e compreensão da condição humana e de seus direitos humanos (LIMA; 

ALBUQUERQUE, 2019). 

Acolhimento significa pensar também na cogestão dos processos de trabalho, das 

equipes, dos serviços e das redes, sempre se remetendo à perspectiva da clínica ampliada. Assim 

o acolhimento deixa de ser um ato isolado para ser também um dispositivo de acionamento de 

redes “internas” e “externas”, multiprofissionais, comprometidas com as respostas às 

necessidades dos usuários e famílias. 

Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das maternidades 

assume peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas ao processo gravídico. 

O desconhecimento e os mitos que rodeiam a gestação, o parto e o nascimento levam, muitas 

vezes, à insegurança e à preocupação da mulher e seus familiares. A falta de informação clara 

e objetiva, mesmo quando a gestante é acompanhada no pré-natal, é um dos fatores que faz com 

que ela procure os serviços de urgência e maternidades com frequência. O acolhimento da 

mulher e acompanhante tem função fundamental na construção de um vínculo de confiança 
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com os profissionais e serviços de saúde, favorecendo seu protagonismo especialmente no 

momento do parto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A ênfase dada à humanização durante a gestação compreende mais o parto, e assim, às 

outras etapas do nascimento não é conferida a mesma importância. Porém, sabe-se que o 

cuidado humanizado no pré-natal é o primeiro passo e o de fundamental importância para um 

nascimento saudável e seguro, pois tal assistência reduz os casos de morbimortalidade materna 

e fetal, além de ser um período em que a mulher é preparada para a maternidade, e o homem 

para a paternidade, fortalecendo a aquisição de autonomia e vivência seguras do processo de 

nascimento, desde a preconcepção até o momento do parto e depois, do puerpério. 

A busca pela humanização tem por objetivo reduzir qualquer tipo de sofrimento das 

parturientes, prevalecendo o devido respeito aos direitos reprodutivos e sexuais da mulher. 

Conforme determina o Ministério da Saúde:  

 

A humanização pode ser compreendida entre dois aspectos fundamentais. Em se 

tratando no primeiro, condiz a respeito de que é dever das unidades de saúde receber 

com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isto requer atitude ética 

e solidária dos profissionais de saúde, assim como a organização da instituição de 

modo a criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam com 

o tradicional isolamento impostos as mulheres que procuram o serviço. O outro refere-

se à adoção de medidas e procedimentos benéficos para o acompanhamento do 

nascimento, evitando assim as práticas desnecessárias, que embora tradicionalmente 

realizadas não beneficiam a mulher e nem o recém-nascido, acarretando maiores 

riscos para ambos (LIMA; ALBUQUERQUE, 2019, p. 4). 

 

Existem direitos da parturiente durante o parto que devem ser cumpridos por lei, o 

mesmo deve acontecer naturalmente e sem utilização de métodos para adiantar o seu processo. 

A mulher pode ficar movimentando-se no momento em que achar necessário, e possuir todo 

atendimento necessário a ela e seu filho durante o pré-parto, parto e pós-parto, evitando jejuns 

por horas e procedimentos desnecessários, utilizar posições confortáveis para ela e não de 

acordo com as organizações institucionais e, exigir procedimentos não invasivos, tais como: o 

banho morno, massagens e exercícios com bola para ajudarem no alívio da dor, manter 

privacidade, proporcionar o contato pele a pele no momento do nascimento, incentivando ao 

aleitamento a partir da primeiro contato com a mãe para sua primeira mamada, o direito a 

escolha sobre o que será feito em seu corpo.  

Por outro lado, a falta de informação das mulheres e o silêncio destas acabam 

favorecendo a continuação desta prática. É importante pontuar que o parto humanizado não é 

somente o parto normal.  



46 
 

Para que todos os direitos sejam colocados em prática, as instituições devem ter 

profissionais que trabalhem de forma humanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O enfermeiro exerce seu papel fundamentado no ato de cuidar e proporcionar conforto 

e segurança para parturiente. Dentre as suas atribuições além da assistência a essa mulher, estão 

as questões administrativas que demandam mais tempo desse profissional, deixando de lado de 

exercer muitas vezes a prática humanizada. 

Dessa forma, deve fornecer as informações de forma clara sobre o melhor procedimento 

para a saúde da mãe e a do bebê, pois assim, poderá a mulher decidir com autonomia e 

independência o método que melhor se enquadra aos seus anseios, contribuindo para a 

desaceleração da violência obstétrica e, consequentemente, da violência contra a mulher. 

O que se pretendeu mostrar no presente trabalho, no entanto, é que a utilização dessas 

práticas violentas que vem ocorrendo mesmo sem nenhum indicativo que justifique o seu uso, 

sendo, portanto, uma abordagem técnica que faz desacelerar o mecanismo do parto. Daí se 

extrai a importância de um Plano de Parto que deverá ser elaborado pela paciente juntamente 

como o seu médico nas consultas de pré-natal, mediante conhecimento das reais condições do 

nascimento e dos desejos da parturiente. 

Contudo, humanizar a assistência é tratar com respeito cada paciente, ter uma boa 

relação e elo pela gestante, por meio da relação interpessoal paciente-profissional para atender 

necessidades da pessoa como um todo, conforme sua cultura, crença e valores. Permitindo 

assim que a mulher participe mais do momento mais lindo do parto, que sejam atendidos todos 

os seus direitos e que a tecnologia esteja presente, mas de forma equilibrada para não atrapalhar 

a assistência humanizada. 

Portanto, uma estratégia de enfrentamento da violência obstétrica é o conhecimento das 

mulheres sobre seus direitos, contemplando a elaboração e o respeito ao parto, inclusive com a 

exigência da presença do acompanhante de sua escolha em todos os setores das maternidades. 

Sendo assim, o estudo trouxe como contribuição para a enfermagem, além de 

identificação de ações e estratégias que podem concretizar a humanização na assistência no pré-

natal, possibilidade de reflexão sobre a prática profissional do enfermeiro acerca do cuidado 

oferecido as gestantes no pré-natal. Pois se faz necessário que os profissionais sejam 

conscientes do seu papel nesse contexto assistencial, e que busquem realizar em conjunto 

melhorias segundo suas competências e formações, para que aconteçam, de fato, as mudanças 

que os estudos recomendam.  
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