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RESUMO 
 
 

Introdução: O modelo de assistência ao parto é institucionalizado, intervencionista e 

medicalizado, tornando desta forma um ambiente propício para que ocorra violência 

obstétrica, esta que é uma violência que arranca a autonomia e protagonismo da 

mulher de forma brusca, tornando-a vulnerável e submissa a uma condição que a 

agride, descaracteriza e fragiliza. Objetivos: Descrever a percepção das puérperas 

em relação a violência obstétrica; evidenciar como as puérperas percebem quais as 

práticas utilizadas durante a assistência são consideradas violência obstétrica; 

identificar possíveis casos de violência obstétrica sofridos pelas puérperas durante a 

assistência ao processo parturitivo. Metodologia: Tratou-se de um estudo de campo 

do tipo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em um 

hospital de referência em saúde da mulher e da criança do estado do Pará. O 

cenário para coleta dos dados foi a enfermaria obstétrica Santana do Alojamento 

Conjunto. O estudo teve como amostra dez puérperas. O instrumento para coleta 

dos dados foi um roteiro de entrevista semiestruturada individualizada com 

perguntas subjetivas e abertas. A técnica aplicada para a exploração dos dados foi 

análise de conteúdo, desenvolvido por Bardin. O projeto de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição 

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Resultados: A partir da análise de 

conteúdo do material coletado, emergiram seis eixos temáticos: A utilização de 

medicamento durante o trabalho de parto na percepção da puérpera; A realização 

do toque vaginal durante o trabalho de parto na percepção da puérpera; Percepção 

da puérpera frente à assistência durante o processo parturitivo; A presença do 

acompanhante na percepção da puérpera; Liberdade de posição para parir sob a 

ótica da puérpera; Percepção da puérpera acerca das situações vivenciadas e que 

caracterizam violência obstétrica durante a assistência. Considerações Finais: A 

assistência obstétrica a parturiente deve ser humanizada priorizando sua autonomia 

e liberdade, promovendo assim melhores condições onde elas possam ser sempre 

protagonistas ativas do nascimento dos seus filhos, sem danos, e sem sentimentos 

negativos. 

 
 
Palavras-chaves: Violência obstétrica. Puérpera. Saúde da mulher.  
 



ABSTRACT 
 
 

Introduction: The model of childbirth assistance is institutionalized, interventionist 

and medicalized, making it an environment conducive to obstetric violence, this 

violence that takes away the autonomy and protagonism of the woman in an abrupt 

way, making her vulnerable and submissive to a condition that harasses, it 

decharacterizes and it weakens. Objectives: To describe the perception of puerperal 

women regarding obstetric violence; evidencing how the puerperal women perceive 

which practices used during the care are considered obstetric violence; Identify 

possible cases of obstetric violence suffered by puerperal women during parturition 

process assistance. Methodology: was a descriptive type field study with a 

qualitative approach. The research was carried out in a reference hospital in the 

health of women and children in the state of Pará. The scenario for data collection 

was the Santana obstetric ward of the Joint Housing. The study sampled ten 

puerperal women. The instrument for collection was an individualized semi-structured 

interview script with subjective and open questions. The applied technique for the 

data exploration was content analysis, developed by Bardin. The research project 

submitted and approved by the Research Ethics Committee with Human Beings of 

the institution Holy House of Mercy Foundation of Pará. Results: From the content 

analysis of the collected material, six thematic axes emerged: The use of medication 

during labor in the perception of the puerperal women; The realization of the vaginal 

touch during labor in the perception of the puerperal women; Perception of the 

puerperal women before the assistance during the parturitive process; The presence 

of the companion in the perception of the puerperal women; Freedom of position to 

give birth from the perspective of the puerperal women; Perception of the puerperal 

women about the situations experienced and that characterize obstetric violence 

during the assistance. Final Considerations: Obstetric assistance to the parturient 

should be humanized, prioritizing their autonomy and freedom, thus promoting better 

conditions where they can always be active protagonists of the birth of their children, 

without harm, and without negative feelings. 

 
 
Key words: Obstetric violence. Puerperal women. Women's health. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problematização e Objeto de estudo 

O parto é um acontecimento histórico, no qual a mulher paria no domicílio, 

que habitualmente era acompanhado por uma parteira de confiança. Nesse 

ambiente, a mulher manifestava livremente seus sentimentos e desejos. O processo 

do parto é um dos momentos mais importantes na vida da mulher, é um evento 

único repleto de fortes sentimentos e emoções. A experiência vivida nesse momento 

ficará indelevelmente marcada em sua memória e transformará significativamente o 

cotidiano da mulher (MATOS, 2013; BRASIL, 2014). 

O parto no Brasil é classificado como um acontecimento histórico que tem 

apresentado mudanças significativas culturais durante os anos. Essas modificações 

foram ocorrendo após as parteiras irem perdendo espaço na arte de partejar. As 

mesmas foram aos poucos sendo substituídas por profissionais. Diante disso, o 

cenário do parto/nascimento ficou marcado por muitas alterações, que ocorreram 

com o objetivo de evitar o aumento da morte materno/fetal, mas acabavam 

provocando outras gravidades, como a violência institucional (MOTT, 2002, p. 399 

apud PÉREZ; OLIVEIRA; LAGO, 2015, p. 66). 

Atualmente a assistência ao parto e nascimento no Brasil é identificada por 

um modelo tecnocrático hegemônico, associado a uma alta taxa de cirurgias 

cesarianas e de institucionalização, desta forma o parto passa a ser considerado um 

evento patológico que necessita de intervenções médicas para evitar danos à mãe e 

ao bebê (CASTRO et al., 2013). 

No hospital as mulheres em trabalho de parto são recebidas dentro de um 

ambiente desagradável e agressivo, e em diversas situações são vítimas de 

violência, em decorrência das rotinas hospitalares que ocasionam o isolamento da 

parturiente, restrição ao leito obstétrico e do movimento, toques vaginais repetitivos, 

tricotomia vulvo-perineal, uso indiscriminado de ocitocina, dieta zero, dentre outros 

(SANTOS; PEREIRA, 2012). 

A tecnologização do parto e o controle do corpo da mulher pela obstetrícia 

foram reconhecidos a partir do século XX, consolidando um modelo rotulado pelos 

profissionais em que a mulher seria incapacitada de compreender o que ocorre com 

o seu próprio corpo, sendo assim um ser privado de conhecimento.  Com o avanço 

da medicina, em especial na área da obstetrícia, o parto passou a ser em ambiente 
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hospitalar, deixando assim de ser um evento íntimo e feminino e transformou-se em 

um evento médico-institucional, com a presença e intervenção de várias pessoas. A 

mulher então perde seu protagonismo no parto e assim o médico se torna de forma 

errônea o centro das atenções (SANTOS; SHIMO, 2008; BELLI, 2013). 

A medicalização do parto foi parte do processo de institucionalização e 

legitimação da obstetrícia com especialidade, desta forma ocorreu à mudança da 

percepção do parto de um evento natural para um processo potencialmente 

patológico, que requer controle e intervenção médica. Esta medicalização 

estimularia o uso crescente de tecnologia médica para administrar, controlar e 

estabelecer a hegemonia e a afirmação da autoridade do médico sobre o processo 

parturitivo (JACÓ-VILELA; SATO, 2012). 

Observa-se o uso constante e desnecessário de autoridade pelos 

profissionais da área da saúde em relação ao corpo e a sexualidade das mulheres, 

durante o processo do parto, trabalho de parto e pós-parto (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 

2011; MILFONT et al., 2011). 

A Pesquisa Nascer no Brasil, investigação sobre o parto e nascimento 

esclarece os dados mais atuais do nosso país e ressalta como parir e nascer em 

nossa nação está cada vez mais violento, com índices elevados de medicalização, 

intervenções excessivas e procedimentos de rotina desnecessários que poderiam 

ser evitados. A pesquisa evidencia que, 92% das parturientes estavam em posição 

de litotomia, 56% foram submetidas a episiotomia, 37% receberam a manobra de 

Kristeller e somente 18,7% contaram com acompanhante (FARIAS, 2015; TESSER 

et al., 2015). 

A pesquisa nacional realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2010, 

revelou que 25% das mulheres que realizaram partos normais (nas redes pública e 

privada) informaram terem sofrido maus-tratos e desrespeitos durante o trabalho de 

parto, parto e/ou pós-parto imediato, revelou também que a violência institucional 

está constantemente presente na atenção ao parto e representa um gravíssimo 

transtorno na saúde pública no Brasil. Estes fatos emocionaram a opinião pública 

que passaram a ter um olhar mais diferenciado sobre esta problemática, dando uma 

nova direção às pesquisas acadêmicas e ações do movimento de mulheres 

(VENTURI; AGUIAR; HOTIMSKY, 2011). 

A retirada do papel de protagonista de forma tão brusca, torna a mulher 

vulnerável e submissa a uma condição que a agride, infantiliza, descaracteriza e 
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fragiliza. Nessa condição de vulnerabilidade, o momento do parto e do nascimento 

passa a ser encarado com medo, devido à ameaça de riscos de dor, de sofrimento e 

de morte, uma vez que o modelo de parto normal é considerado degradante 

(PASCHE; VILELA; MARTINS, 2010). 

A falta de se encarar de forma natural o parto normal acaba fazendo com que 

as mulheres que escolham passar por essa experiência, sejam frequentemente 

vítimas de ameaças, piadas e chantagem por parte de um sistema autoritário, 

alienante e cruel (SANFELICE; SHIMO, 2014). 

Diante dessas considerações e sobre a problemática apresentada esta 

pesquisa tem como objeto de estudo:  

 A percepção das puérperas acerca da violência obstétrica na assistência 

ofertada durante o processo parturitivo. 

Na maior parte das situações a parturiente não percebe que está sendo vítima 

de violência obstétrica, pois a hora do parto a deixa em uma situação 

emocionalmente vulnerável e fisicamente também, uma vez que vai atender a todos 

os comandos a ela dirigidos. Assim, torna-se difícil para a parturiente identificar que 

no momento do parto poderá ser vítima de violência obstétrica, uma vez que, 

durante esse processo a única preocupação é com o filho. O ato violento pode ser 

absorvido logo após o parto ou um tempo depois e acompanhará pelo resto de sua 

vida (NAZÁRIO; HAMMARSTRON, 2015). 

As experiências vivenciadas por mulheres durante o período parturitivo é um 

tema bastante presente na atualidade e de grande alcance no mundo todo. Diante 

dessas considerações surgem as seguintes questões norteadoras:  

 Como as puérperas percebem a violência obstétrica? 

 Quais os possíveis tipos de violência obstétrica sofridos pelas puérperas 

durante a assistência? 

1.2 Justificativa e Relevância do estudo 

A violência obstétrica é um tema que vem ganhando cada vez mais 

notoriedade nas mídias nacionais e principalmente, nas redes sociais. Isso acabou 

despertando o nosso interesse em nos aprofundarmos no assunto, pois muitas das 

vezes o termo violência obstétrica é erroneamente vinculado a somente violência 

física, mas infelizmente trata-se também de violência institucional, psicológica, 

sexual, entre outras formas. 
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A violência obstétrica ainda é uma negligência pouco reconhecida como um 

ato de violência, pois enquanto este fato ocorre às parturientes estão em um 

momento muito delicado, em que as emoções são as mais diversas possíveis, o que 

infelizmente acaba acarretando na maioria das situações com que elas não 

percebam ou acabem se calando perante tudo o que está sendo vivenciado. A falta 

de informação, o despreparo dos profissionais e a falta de humanização em muitas 

maternidades são os principais motivos para que este ato desumano se torne tão 

recorrente.  

A pesquisa torna-se relevante a partir da expansão do conhecimento da 

saúde da mulher na área da enfermagem, proporcionando identificar uma 

assistência imprópria dos profissionais de saúde no processo de trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato, e com isso, refletir sobre estratégias para o confronto de 

uma atenção indigna à parturiente e a indicação de metas que contribuam para a 

criação de concepções políticas e institucionais que valorizem a qualidade na 

assistência durante o processo parturitivo. 

Para o meio acadêmico, o conjunto de problemas da pesquisa evidencia-se 

na consideração e no debate a respeito da violência na assistência obstétrica, com a 

intenção de proporcionar o desenvolvimento de novos saberes, aprendizagens e 

discussão de seus frutos sobre esse tipo de violência, colaborando para novos 

dados aos órgãos de interesse da obstetrícia, oferecendo fundamentos proveitosos 

para a elaboração de Políticas Públicas direcionadas para um mais adequado 

aperfeiçoamento da habilidade profissional e a confrontação da violência, abrindo 

espaço para apurações que pretendam a eliminação e superação desta 

problemática. 

Para o ensino, os resultados desta pesquisa estarão dirigidos para expor a 

verdadeira análise do panorama da saúde da mulher, durante a assistência que 

passam a receber nos hospitais e da agressão que por diversas vezes são 

obrigadas a vivenciarem, observando que essa realidade precisa ser modificada o 

quanto antes, a começar por uma qualificação profissional que priorize a dignidade 

da mulher como ser humano a qualidade do convívio entre ela e a equipe de saúde, 

inclusive no que tange as medidas terapêuticas, desta forma trazendo esta mulher 

de volta para o seu papel de protagonista no processo do parto. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Descrever a percepção das puérperas em relação a violência obstétrica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Evidenciar como as puérperas percebem quais as práticas utilizadas 

durante a assistência são consideradas violência obstétrica; 

 Identificar possíveis casos de violência obstétrica sofridos pelas puérperas 

durante a assistência ao processo parturitivo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Trajetória histórica da assistência ao processo parturitivo 

A arte de partejar fazia parte de um universo exclusivamente feminino, 

portanto, por muito tempo foi considerada uma prática eminentemente próprio da 

mulher, sendo praticado pelas parteiras, por motivos que envolviam a intimidade de 

expor a região genital e também porque a presença do homem no parto, não 

significava um bom presságio. As parteiras eram preferidas por questões 

humanitárias e psicológicas, pois interviam oferecendo comodidade e ambiente 

afável durante todo o processo, disponibilizando as mulheres maior liberdade e 

autonomia, com isso obtendo uma ação participativa e ativa na arte de partejar 

(SANTOS; MELO; CRUZ, 2015).  

 Posto isto, até o século XII, a figura masculina no processo do parto era 

mínima e contrária aos padrões culturais predominantes da época, provocando um 

retardamento na evolução da atividade médica associada à mulher. Em casos de 

intercorrências obstétricas, na qual a parteira não conseguia dar continuidade a todo 

o processo parturitivo o médico assim então era chamado (SEIBERT et al., 2005; 

NAGAHAMA; SANTIAGO, 2008; LEISTER, 2011). 

No entanto, a partir do século XX, a utilização do fórceps obstétrico pelo 

cirurgião inglês Peter Chamberlain, induziu a aceitação e o domínio do médico no 

processo parturitivo, permitindo assim a intervenção masculina e a substituição do 

modelo não intervencionista pela ideia do parto como um ato controlado pelo 

homem, instituindo o conceito de que parir era perigoso, sendo, por isso, 

indispensável a presença de um médico. A mulher perde então o direito de escolha 

e a liberdade sobre o próprio corpo (LUZ; GICO, 2015). 

Com a mudança da atenção ao parto para um atendimento baseado em 

intervenções, a profissão de parteira acabou sofrendo um declínio, uma vez que a 

medicina se estabelece como a única detentora dos saberes sobre o funcionamento 

do corpo. O parto passa do âmbito privado, íntimo e feminino ao público, onde a 

mulher é apenas um sujeito passivo (MACEDO; ARRAES, 2013). 

 Com a chegada do capitalismo industrial, a prática da assistência ao parto 

afirma-se como exercício exclusivamente do profissional médico, sendo legitimado e 

reconhecido. A apropriação do saber e das práticas pelos médicos, foram 
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determinantes para a institucionalização do parto e a transformação da mulher em 

propriedade institucional durante o processo parturitivo (LUZ; GICO, 2015). 

O parto então deixa de ser um evento privado, íntimo e feminino, e passa a 

ser público, com a presença e a interferência de outros atores. Com isso, houve uma 

transformação no papel da mulher, que de sujeito, tornou-se objeto, de protagonista 

de seu parto tornou-se mera coadjuvante (MUNIZ; BARBOSA, 2012). 

Diante disso, a mulher passou a vivenciar de forma obrigatória as normas 

institucionais e práticas intervencionistas em excesso, em que não eram oferecidas 

a ela informações acerca da assistência e dos procedimentos realizados e muito 

menos o seu consentimento era solicitado. A medicina se apossou do processo do 

parto uma vez que adquiriu o controle sobre o corpo das mulheres e as levaram para 

parir em instituições, ainda que em situações precárias (MUNIZ; BARBOSA, 2012). 

Foi somente após a Segunda Guerra Mundial, com a aquisição de novos 

saberes e habilidades nos campos da cirurgia, da assepsia, da anestesia, de 

hemoterapia e da antibioticoterapia, que os médicos conseguiram diminuir 

significativamente os riscos de um parto hospitalar e, conseguintemente, os índices 

de morbimortalidade materna e neonatal. A partir de então, o parto passou 

gradualmente a ser institucionalizado (BRASIL, 2014).  

A institucionalização do parto tornou-se essencial para que a mortalidade 

materna e neonatal diminuísse, e como resposta, os índices de mortalidade infantil 

de fato reduziram. Isso ajudou a aprovação da hospitalização pela sociedade, 

perante a contestação de que ter filhos em hospitais era mais seguro. Porém, os 

indicadores de mortalidade materna não alcançaram a mesma expectativa de 

declínio, contribuindo para a real situação do cenário da saúde da mulher, por conta 

das intervenções no modelo de parto, como a medicalização, a utilização da 

episiotomia e fórceps, além da transformação do parto com um evento cirúrgico para 

o nascimento (SEIBERT et al., 2005). 

A atividade institucionalizada, relacionada a ampliação da atenção à saúde e 

ao progresso científico e tecnológico levou a inserção de novas tecnologias, com 

relevantes implicações políticas, econômicas, administrativas e sanitárias. Mediante 

a isso, o senso comum foi construído pela obstetrícia como conhecimento 

colonizador, em que o estilo moderno é o manejo ativo do parto com várias 

intervenções que se tornaram socialmente aceito. Sendo assim, especialmente em 
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centros urbanos, toda mulher ao ficar grávida, para parir procura um hospital, dando 

continuidade a um modelo que se tornou hegemônico (LIMA; SILVA, 2011). 

 Essa institucionalização tira da mulher o direito de escolher onde e com quem 

deseja realizar o processo do parto, afirmando a necessidade de se atentar para o 

alcance dos direitos que lhes são inerentes e para uma assistência eficaz e 

especializada, rompendo com uma assistência obstétrica decorrente de intervenções 

(MALHEIROS et al., 2012; AGUIAR; D'OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). 

2.2 Políticas públicas voltadas para a saúde da mulher  

 Nas primeiras décadas do século XX no Brasil, a saúde da mulher foi 

integrada às políticas públicas nacionais de saúde, mas, foi restringida nesse 

período somente as demandas relacionadas à gestação e o parto, ou seja, 

traduziam uma visão restrita sobre a mulher (BRASIL, 2011a). 

Em 1975, foi criado o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, cujo 

propósito era contribuir para a redução da morbidade e da mortalidade da mulher e 

da criança, sendo “a mulher vista como objeto de reprodução”, principalmente 

mediante ações direcionadas ao pré-natal, parto e puerpério, assim torna-se 

necessário a inserção de outros programas e ações propostos pelo Governo 

Federal, sendo um dos resultados dessa prática a desintegração da assistência e o 

baixo impacto nos indicadores de saúde da mulher (BRASIL, 2011c; SOUZA; 

TYRRELL, 2011). 

Com o início de uma mudança no cenário da saúde da mulher, faz-se 

necessária a construção, execução e avaliação das políticas de saúde da mulher, 

nas quais o direito extrapola o momento da gestação e parto, requisitando ações 

que contemplem a melhoria das condições de saúde em todos os ciclos de sua vida 

(MAIA, 2014). 

Nesse ponto de vista, em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher e o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Criança, realizando uma ruptura conceitual com os princípios da política 

de saúde, além da separação entre as ações voltadas para a saúde da mulher e da 

criança. As ações preconizadas pelos Programas vão além do ciclo gravídico-

puerperal e de uma abordagem médico-hospitalar, considerando “a mulher como 

sujeito da reprodução”. Entretanto, ambos os Programas continuaram enfatizando o 
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ciclo reprodutivo, especificamente as questões relacionadas com o parto e a 

maternidade (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Em 1993, foi criado um documento denominado Carta de Campinas que foi 

elaborado durante uma reunião para discussão sobre a “situação atual do nascer em 

nossa sociedade”. Nesta reunião, foi discutido as situações de violência e opressão 

durante a assistência à saúde reprodutiva e as condições desumanas em que as 

mulheres e crianças são obrigadas a vivenciar no momento do nascimento. Foi 

proposta durante esta reunião a criação da REHUNA (Rede pela Humanização do 

Parto e Nascimento) que busca atingir mulheres, homens, setores da sociedade civil 

organizada, profissionais de saúde e educação, planejadores e elaboradores das 

políticas de saúde (RATTNER et al., 2010). 

De acordo com Malheiros et al. (2012), dentre os objetivos da REHUNA está 

o de incentivar as mulheres a aumentar sua autonomia e poder de decisão sobre 

seus corpos e o processo do parto e revalorizar o nascimento humanizando as 

posturas e condutas face ao parto e nascimento. Tais objetivos vêm sendo 

alcançados aos poucos, principalmente através do aumento da participação da 

mulher.  

Em 1998, o Ministro da Saúde decretou como uma de suas prioridades a 

redução da mortalidade materna e perinatal, assim como a qualidade do pré-natal e 

parto, diminuindo o número de cesarianas e os casos de violência contra as 

mulheres. Estas recomendações foram expressas nas Portarias nº 2815/GM e nº 

2.816/GM daquele ano, com o propósito de reduzir as altas taxas de mortalidade 

materna por cesariana (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

No ano de 2000, foi criado o Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento do SUS (PHPN), que apresenta o direito a humanização da assistência 

obstétrica e neonatal como condição para uma assistência adequada a mulheres e 

recém-nascidos. Foi instituído pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria/GM n° 

569 de 01/06/2000, subsidiado nas análises da necessidade de atenção específica à 

mulher no período gravídico, ao recém-nascido e a mãe no período pós-parto 

(CORRÊA; BONADIO; TSUNECHIRO, 2011). 

O objetivo primordial do PHPN é assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento do pré-natal, da assistência ao parto 

e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de 

cidadania. Esta política baseia-se no regimento de que a humanização da 
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assistência obstétrica e neonatal é a primeira condição para o acompanhamento 

adequado do parto e do puerpério (CARVALHO et.al., 2012). 

O ambiente em que a mulher é cuidada não deve ser hostil, com rotinas 

rígidas e imutáveis, onde ela não possa expressar livremente seus sentimentos e 

suas necessidades. Deve receber cuidados individualizados e flexíveis de acordo 

com suas demandas. É necessário que a mulher se sinta segura e protegida por 

todos que a cercam (BRASIL, 2014). 

O principal objetivo da assistência materna de qualidade é favorecer 

experiência positiva para mulher e sua família, mantendo a sua saúde física e 

emocional. Ela deve receber apoio contínuo da equipe assistencial e suas angústias 

e questionamentos devem ser esclarecidos com linguagem clara e acessível e com 

tom de voz que traduz calma e serenidade (BRASIL, 2014).  

O ano de 2004, o Ministério da Saúde começou a considerar o valor da saúde 

da mulher como prioridade, e para tanto, procedeu à implementação de uma Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, considerando “a mulher como 

sujeito de cidadania”, incorporando, de fato e de direito, gênero, integração, 

promoção, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, planejamento familiar, atenção ao 

aborto, combate à violência, prevenção e tratamento de mulheres com HIV/AIDS, 

portadoras de doenças crônicas, ginecológicas, além de ações dirigidas às mulheres 

rurais, negras, indígenas, lésbicas e deficientes, dentre outras (BRASIL, 2011a; 

SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Em 2011, foi lançada pelo Governo Federal, por iniciativa do Ministério da 

Saúde, a Rede Cegonha com o objetivo de proporcionar melhor atenção e qualidade 

de saúde para mulheres e crianças. A Rede Cegonha incentiva a inovação e a 

excelência na atenção pré-natal, na assistência ao parto e pós-parto, bem como nas 

ações em torno do desenvolvimento da criança durante os primeiros dois anos de 

vida. O foco estratégico da Rede Cegonha está na redução da morbimortalidade 

materna e infantil, especialmente em seu componente neonatal (ZVEITER; 

PEREIRA, 2014).  

As diretrizes da Rede Cegonha percorrem todo o ciclo gravídico da mulher, 

com destaque ao acolhimento e classificação de risco para melhoria da qualidade do 

pré-natal, garantia da vinculação da gestante a maternidade de referência, as boas 

práticas do parto e nascimento, atenção à saúde da criança de zero a vinte e quatro 

meses e acesso ao planejamento reprodutivo. A atenção se organiza em quatro 
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módulos: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da 

criança, sistema logístico - transporte sanitário e regulação. A Rede Cegonha veio 

fortalecer a preservação da mulher ao direito a pelo menos um acompanhante 

escolhido pela mesma, durante todas as fases do parto no SUS, previsto na Lei nº 

11.108 de 2005 (BRASIL, 2011b). 

Todos os desenvolvimentos que aconteceram no campo das Políticas 

Públicas direcionadas à saúde da mulher, com ressalto para a assistência obstétrica, 

comprovam a força da mulher, particularmente em movimentos sociais, 

transformando-a em protagonista do próprio cuidado. Desta forma, para conservar 

uma atenção de qualidade pautada no desenvolvimento dessas políticas vigentes, 

faz-se necessário o acompanhamento adequado dos profissionais de saúde através 

de sua qualificação, com isso permitindo mudar o atual painel da saúde obstétrica 

brasileira (MAIA, 2014).           

2.3 Contextualizando a violência obstétrica 

A violência define-se como um grave acontecimento social que está em 

constante crescimento, em todas as suas formas e, de modo específico, contra a 

mulher, e que no decorrer da história e nos dias atuais ganhou caráter endêmico, 

fazendo-se presente constantemente em comunidades e países do mundo, sem que 

haja discriminação social, racial, etária ou religiosa (FONEITE; FEO; MERLO, 2012). 

Compreende-se como violência obstétrica alguma ação exercida por 

profissionais da saúde que venha atingir ao corpo e aos processos reprodutivos das 

mulheres, exercidos durante uma atenção desumanizada, excesso de ações 

intervencionistas, abuso de medicalizações e a alteração dos processos de 

parturição fisiológicos para a patológica (JUÁREZ et al., 2012). 

Internacionalmente a definição de violência obstétrica refere-se a qualquer ato 

ou intervenção à mulher gestante, parturiente, puérpera ou ao seu bebê, realizado 

sem o esclarecimento e a sua permissão expressa ou em desrespeito a sua 

autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos e principalmente a 

suas escolhas (BISCEGLI et al., 2015). 

A violência obstétrica vem se tornando tema de estudo, especificamente no 

cenário dos direitos das mulheres durante o parto e nascimento, principalmente nas 

maternidades públicas do Brasil, evidenciando o descuido e o uso abusivo por meio 

dos profissionais de saúde com relação a sua autoridade e manejo dos corpos e da 
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sexualidade das mulheres no decorrer do trabalho de parto, parto, pós-parto e 

puerpério, onde são expostas a frequentes métodos intervencionistas e 

procedimentos que muitas vezes são desnecessários ao mecanismo fisiológico do 

parto, referente ao que as atuais evidências científicas vem apresentando (AGUIAR, 

2010).  

Desta forma, esta problemática é uma forma característica de violação dos 

direitos humanos e reprodutivos das mulheres, envolvendo os direitos de igualdade, 

informação, integralidade, saúde e autonomia reprodutiva livre de discriminação no 

campo de atenção ao parto e puerpério nos serviços de saúde públicos ou privados 

(GIRE, 2013). As vítimas desta violência têm dificuldade de superar o trauma e há 

inclusive indicações que a violência obstétrica cause o aumento de episódios de 

depressão pós-parto (SALGADO, 2012). 

Assim, a mulher e seu corpo vêm sendo vistos como máquina, na qual o 

engenheiro é o médico que possui todo o conhecimento e domínio sobre a mesma, 

omitindo informações, emoções, sentimentos, percepções e direitos no gestar e no 

parto, tornando-se proibido de ter a presença de acompanhante, de optar em qual 

posição desejam parir e de demonstrar suas emoções, opondo-se integralmente a 

Política Nacional de Humanização e mudando o protagonismo da mulher para o 

procedimento, permitindo que elas fiquem mais suscetíveis à violência, que é 

omitida pelos profissionais e na maioria das vezes pela própria parturiente 

(ANDRADE; AGGIO, 2014). 

Várias mulheres passam por essas violências, que são vividas no corpo e na 

alma, em um momento único de suas vidas em que deveriam se sentir plenas e 

respeitadas. Os diversos indícios de violência originado nos serviços de saúde vão 

desde a negligência, violência verbal e física, discriminação social, e até o abuso 

sexual (BARROS, 2009; AGUIAR; D'OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013; SENTIDOS DO 

NASCER, 2015). 

O controle do corpo feminino está claramente ligado à medicina, a assistência 

às mulheres revela a construção simbólica que o corpo feminino é mais frágil que o 

‘padrão’ masculino, onde a mulher é incapaz de parir naturalmente, sem os 

excessos de intervenções médicas (SADLER et al., 2016). 

A utilização inadequada da tecnologia provoca uma série de riscos e 

sequelas, pois a utilização do fórceps, por exemplo, gera um aumento de risco de 

lesão perineal, que na maioria das vezes está relacionada a incontinência anal e 
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urinária, disfunção sexual, pós-parto doloroso, risco de infecção e um bloqueio 

materno na construção de laço com o bebê e na amamentação. A episiotomia é 

capaz de levar a sérios problemas que vão desde uma dor no local até cicatrizes e 

deformidades que com o tempo precisam de reparo cirúrgico (AGUIAR, 2010; 

AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011). 

A assistência recebida durante o processo parturitivo é marcada pelo uso 

excessivo de medicamentos, constantes procedimentos desnecessários e 

potencialmente iatrogênicos, com práticas abusivas. Nessa situação ocorre ainda a 

separação da gestante de seus familiares, a falta de privacidade e desrespeito à sua 

autonomia, ou seja, uma série de fatores que ocasionam o aumento de riscos 

maternos e perinatais (BRASIL, 2011a).  

A medicalização do parto pode ser compreendida como qualquer intervenção 

ao processo parturitivo, que é um evento fisiológico que pode ocorrer de forma 

natural e espontânea, tornando assim necessário uma justificativa plausível para 

qualquer intervenção. A medicalização da assistência ao parto tem como 

consequência o risco elevado à saúde, a situação de submissão da mulher, o 

ambiente hospitalar como cenário do uso excessivo de tecnologia e do poder de 

decisão detido pelos profissionais de saúde (BRASIL, 2014; MONTESCHIO et al., 

2016). 

Práticas evidenciadas como violência obstétrica são aquelas executadas 

contra a mulher no exercício de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser 

realizadas por profissionais de saúde, servidores públicos, profissionais técnico-

administrativos de entidades públicas e privadas, assim como por civis. Desta forma, 

a violência obstétrica pode ser dividida em seis tipos: físico, psicológico, sexual, 

institucional, material e midiático (BRASIL, 2012a). 

A violência obstétrica do tipo físico ocorre quando são provocados 

diretamente danos físicos, dor (de grau leve a intenso) ou desconforto à mulher, sem 

haver algum embasamento recomendado em evidências científicas que fundamente 

tal prática. Os exemplos praticados são a episiotomia, manobra de Kristeller, o ato 

de negar alimentos e a movimentação da mulher, tricotomia, uso exacerbado de 

ocitócitos e não utilização de analgesia quando indicado (NASCER NO BRASIL, 

2010). 

A episiotomia é um procedimento invasivo que tem como finalidade aumentar 

o canal vaginal durante o parto que ainda é realizado sem a autorização da mulher, 
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sendo omitidas quaisquer informações sobre as reais indicações e suas 

complicações, como: estreitamento excessivo do introito, prolapso vaginal, fístula 

vaginal, aumento da perda sanguínea, dor, edema, infecção, lacerações, deiscência 

e disfunção sexual (BRASIL, 2014). A manobra de Kristeller é o ato de uma pessoa 

se posicionar e exercer uma força sobre a barriga da mulher que aperta seu ventre 

com o peso do corpo, usando mãos, braço ou antebraço para acelerar a expulsão 

fetal (STRAPASSON; NEDEL, 2013). 

Durante a realização da episiorrafia alguns médicos efetuam um ponto a mais 

durante a sutura, denominado “ponto do marido”, sob a justificativa de deixar a 

vagina mais apertada para oferecer mais prazer ao parceiro no ato sexual. Este é 

um exemplo de mutilação feminina, em uma cultura em que o corpo da mulher deve 

‘servir’ sexualmente o corpo do homem (BRASIL, 2012a). 

A violência obstétrica do tipo psicológica é definida como toda ação verbal 

ou comportamental que cause na mulher sentimentos de inferioridade, 

vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, acuação, insegurança, 

dissuasão, ludibriamento, alienação, perda de integridade, dignidade e prestígio. 

São exemplos deste tipo de violência, ameaças, mentiras, chacotas, piadas, 

humilhações, grosserias, chantagens, ofensas, negação de informações ou 

ofertadas em linguagem pouco acessível e desrespeito ou desconsideração de seus 

padrões culturais (BRASIL, 2012a). 

A violência obstétrica do tipo sexual é toda ação imposta à mulher que 

violente sua intimidade ou pudor, incidindo sobre seu senso de integridade sexual e 

reprodutiva, podendo ter acesso ou não aos órgãos sexuais e partes íntimas do seu 

corpo. Portanto, o caráter sexual pode abarcar como exemplos a episiotomia, 

assédio, exames de toque invasivos constantes ou agressivos, lavagem intestinal, 

cesariana sem consentimento informado, ruptura ou descolamento de membranas 

sem consentimento informado, imposição da posição supina para dar à luz e 

exames repetitivos dos mamilos sem esclarecimento e sem consentimento (BRASIL, 

2012a). 

A violência obstétrica do tipo institucional é exercida pelas organizações 

hospitalares públicas ou privadas por ação abusiva, negando ou omitindo 

informações e assistência, para impetrar normas injustificáveis ou exigências 

irrelevantes. Ocorre, principalmente, nas relações desiguais de poder entre 

profissional de saúde e paciente.  Os exemplos mais comuns da violência 
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institucional que ocorrem na sala de parto ou no centro obstétrico são a ausência de 

estímulo do contato precoce da mãe com o recém-nascido, impedimento à 

amamentação, omissão ou violação dos direitos da mulher durante seu período 

parturitivo (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011). 

Violência obstétrica de caráter material: 

Ações e condutas ativas e passivas com o fim de obter recursos financeiros 
de mulheres em processos reprodutivos, violando seus direitos já garantidos 
por lei, em benefício de pessoa física ou jurídica. Dessa forma, constituem 
exemplos desse caráter as cobranças indevidas por planos e profissionais 
de saúde, indução à contratação de plano de saúde na modalidade 
privativa, sob argumentação de ser a única alternativa que viabilize o 
acompanhante (BRASIL, 2012a, p. 61). 
 

Violência obstétrica de caráter midiático: 

Ações praticadas por profissionais através de meios de comunicação, 
dirigidas a violar psicologicamente mulheres em processos reprodutivos, 
bem como denegrir seus direitos mediante mensagens, imagens ou outros 
signos difundidos publicamente; apologia às práticas cientificamente 
contraindicadas, com fins sociais, econômicos ou de dominação, e como 
exemplos desse caráter a apologia à cirurgia cesariana por motivos 
vulgarizados e sem indicação científica, ridicularização do parto normal, 
merchandising de fórmulas de substituição em detrimento ao aleitamento 
materno, incentivo ao desmame precoce (BRASIL, 2012a, p. 61). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

Tratou-se de um estudo de campo do tipo descritivo com abordagem 

qualitativa. Tendo em vista o objeto de estudo a percepção das puérperas acerca da 

violência obstétrica durante o processo parturitivo. 

O processo descritivo pode ser entendido como um estudo de caso que se 

desenvolve principalmente nas ciências humanas e sociais, norteia-se pelo seu 

objetivo fundamental: o detalhamento das particularidades de uma população 

estabelecida ou fenômeno, que constata, registra, examina e conecta eventos ou 

fenômenos sem adulterá-los. Averigua as inúmeras circunstancias e relações que 

sucedem na vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento 

humano, tanto do indivíduo como de grupos e comunidades mais complexas 

(FIGUEIREDO; SOUZA, 2011; PEROVANO, 2014). 

Para delimitar e detalhar a questão da violência obstétrica, utilizamos a 

abordagem qualitativa. Nesta abordagem não há intenção de quantificar os dados, 

mas detectar fenômenos que transpassam esse conceito, isso em razão de que 

essa abordagem trabalha com o universo de significados, motivos, anseios, valores 

e atitudes, o que retrata um espaço mais considerável das relações, dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à instrumentalização de variáveis (MINAYO, 2012).  

3.2 Local de estudo  

Esta pesquisa foi realizada em Hospital Geral de grande porte, à Fundação 

Santa Casa de Misericórdia do Pará, hospital de referência na atenção à gestante de 

alto risco e ao recém-nascido.  A instituição localiza-se na cidade de Belém no 

estado do Pará, R. Bernal do Couto, 1040 – bairro: Umarizal, tem como finalidades 

essenciais: a assistência, o ensino e a pesquisa, em concordância com o perfil 

assistencial na atenção à saúde da criança e saúde da mulher, disponibilizando 

serviços tanto em nível ambulatorial como de internação. O cenário para coleta dos 

dados foi a enfermaria obstétrica Santana do ALCON (Alojamento Conjunto), no 

período de outubro a novembro de 2017, durante os turnos da manhã e tarde. 

A maternidade possui 406 leitos divididos em oito andares, com leitos 

distribuídos nas alas de pediatria, neonatologia, Unidade de Terapia Intensiva 

materna e pediátrica, Unidade de Cuidados Intermediários, ala para o programa 

"Mãe Canguru" e acolhimento obstétrico, instalados em uma área de 22 mil metros 
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quadrados. Na área do Ensino e Pesquisa desenvolve os programas de Residência 

Médica em Pediatria, Neonatologia, Nefrologia Pediátrica, Ginecologia e Obstetrícia, 

Clínica Médica, Dermatologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica e Radiologia 

(FSCMPA, 2014). 

3.3 População e amostra do estudo  

A população do estudo foi composta por puérperas que estavam internadas 

na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, na enfermaria obstétrica Santana 

do ALCON (Alojamento Conjunto). O estudo teve como amostra dez mulheres que 

foram escolhidas de acordo com os critérios de inclusão, não havendo discriminação 

de paridade e tempo de internação.  

3.3.1 Critérios de Inclusão  

1. Encontrar-se no puerpério; 

2. Ser maior de dezoito anos, independentemente da quantidade de 

gestações;  

3. As que não apresentarem alteração de cunho fisiológico ou psicológico que 

impossibilite a sua participação. 

3.3.2 Critérios de Exclusão  

1. Puérperas portadoras de deficiências auditivas, visuais e cognitivas;  

2. Desorientadas auto e alopsíquicamente;  

3. As que manifestarem complicação obstétrica.   

3.4 Procedimento de coleta de dados  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um roteiro de entrevista 

semiestruturada individualizada com perguntas subjetivas e abertas (APÊNDICE B), 

elaborado a partir dos objetivos da pesquisa.  Para uma análise mais fidedigna as 

entrevistas foram totalmente gravadas em áudio através de aparelho digital, 

mediante a permissão das puérperas com a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) e do Termo de Autorização para Gravação em 

Áudio da Entrevista (APÊNDICE C).  

Cada entrevista teve uma duração média de trinta minutos. Essas gravações 

e os respectivos textos foram transcritos na íntegra, armazenados e categorizados 

no programa Microsoft Office Word® 2010, para auxiliar na análise de conteúdo, 
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apreciação e interpretação dos discursos. Estes materiais serão arquivados por um 

período de cinco anos, sob responsabilidade das pesquisadoras assistentes e após 

esse prazo, excluídos conforme prevê a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde.  

Como procedimentos de coleta de dados Manzini (2012, p. 156) afirma que:  

A entrevista semiestruturada tem como característica um roteiro com 
perguntas abertas e é indicada para estudar um fenômeno com uma 
população específica: grupo de professores; grupos de alunos; grupos de 
enfermeiras, etc. Deve existir flexibilidade na sequência da apresentação 
das perguntas ao entrevistado e o entrevistador pode realizar perguntas 

complementares para entender melhor o fenômeno em pauta.  

O roteiro da entrevista semiestruturada contou com duas etapas: O primeiro 

contendo informações gerais como:  dados de identificação, sociodemográficos e 

histórico obstétrico. O segundo, onde foi explorada a temática sobre o conhecimento 

das puérperas em relação a violência obstétrica, este contém dez perguntas 

subjetivas e abertas, estruturadas a fim de permitir a evolução espontânea do 

pensamento da participante. 

Os objetivos e procedimentos da pesquisa foram explicados, de forma clara e 

concisa a todas as puérperas internadas na enfermaria obstétrica Santana do 

ALCON convidadas a participar da pesquisa, desta forma permitindo uma 

aproximação para prestar esclarecimentos em relação à relevância da contribuição 

de cada uma, bem como dos riscos e benefícios de seus depoimentos, essa 

abordagem foi realizada pelas pesquisadoras assistentes.  

3.5 Análise de dados  

A técnica aplicada para a exploração dos dados empíricos coletados, tratou-

se da análise de conteúdo, que é pautada no referencial metodológico desenvolvido 

por Bardin. 

Para Bardin (2011, p. 47), o termo análise de conteúdo designa: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

Segundo Bardin (2011), a aplicação da análise de conteúdo utiliza três fases 

fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados-

inferência e a interpretação. 
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Na etapa da Pré-análise é processo de escolha dos documentos ou definição 

do corpus de análise, formulação das hipóteses, elaboração dos indicadores que 

fundamentam a interpretação final. A etapa de Exploração do Material é o 

procedimento onde os dados brutos são transformados sistematicamente e 

agregados em unidades, as quais permitem uma descrição das características 

pertinentes ao conteúdo expresso no texto (BARDIN, 2011).  

 A etapa de Tratamento dos Resultados - inferência e a Interpretação é a 

condensação e o destaque das informações para análise, é o momento da análise 

reflexiva e crítica. Representa o tratamento estatístico simples dos resultados, 

permitindo a elaboração de tabelas que condensam e destacam as informações 

fornecidas para análise (BARDIN, 2011).  

Após a coleta dos dados, as gravações e os respectivos textos foram 

transcritos na íntegra e de forma fidedigna, armazenados e categorizados em um 

documento no Microsoft Office Word® 2010 que auxiliou na análise de conteúdo e na 

apreciação e interpretação dos discursos, estes serão arquivados por um período de 

cinco anos, sob responsabilidade das pesquisadoras assistentes e após esse prazo, 

excluídos conforme prevê a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Desta forma, na primeira fase estabeleceu-se um primeiro contato com as 

anotações e transcrições das entrevistas, iniciou-se a organização e leitura do 

material, com o objetivo de compreender, analisar e registra as impressões sobre as 

mensagens dos dados, e desta forma foram definidas as unidades de registro, 

trechos significativos e categorias, ou seja, os dados coletados foram organizados, a 

fim de conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas 

Na segunda fase, teve início a separação das ideias, frases e parágrafos e 

através disso foram identificadas as afinidades e dúvidas das participantes em 

relação à temática da pesquisa. Onde foi necessário realizar frequentes leituras do 

material desse modo possibilitando a organização e analise do conteúdo. 

Na terceira e última fase, foi feita a sistematização e o mapeamento das 

afinidades e divergências das falas das entrevistadas, realizando-se constantes 

releituras dos textos e a partir desse momento foi possível delimitar as primeiras 

ideias e formular os eixos temáticos. 

3.6 Aspectos éticos e legais  
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A pesquisa foi submetida a avaliação da Plataforma Brasil conforme a 

resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto de pesquisa foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

instituição Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, conforme o número de 

Parecer: 2.306.230. CAAE: 75721317.9.0000.5171, garantindo assim o cumprimento 

das questões éticas, respeitando os preceitos éticos: autonomia, beneficência, não-

maleficência e justiça conforme o preconizado pela resolução. 

Para atender a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, a 

participação das puérperas foi consentida mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), por meio do qual puderam 

conhecer detalhadamente o objetivo do estudo e todos os aspectos relevantes que 

envolveram a garantia da preservação de suas identidades desta forma foram 

adotados codinomes com nomes de pedra preciosas. 

Todas as participantes foram informadas que é assegurado total sigilo sobre 

suas identidades e também foram orientadas que poderiam decidir se iriam ou não 

participar da pesquisa, como poderiam a qualquer momento se afastar ou 

desautorizar as pesquisadoras de fazer uso de suas informações.  

As entrevistas foram totalmente gravadas em áudio, que ocorreu por meio da 

autorização das entrevistadas durante a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) e também do Termo de Autorização para 

Gravação em Áudio da Entrevista (APÊNDICE C). As mesmas também foram 

informadas da provável publicação do material, sendo assegurado o seu anonimato.  

Aquelas que concordaram em contribuir com a pesquisa assinaram duas vias 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) e duas do Termo de 

Autorização para Gravação em Áudio da Entrevista (APÊNDICE C), assim, a 

segunda via de cada termo ficou com a participante para comprovação de sua 

participação na pesquisa de forma consciente e voluntária, assegurando seu 

anonimato e o sigilo das informações coletadas. 

As primeiras vias dos termos assinados ficarão guardados em um envelope 

separado para que não haja identificação das participantes, sob a responsabilidade 

das pesquisadoras assistentes, bem como as gravações, os textos gerados e as 

transcrições serão armazenados por um período de cinco anos conforme prevê a 

resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e após este período serão 

destruídos. 
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3.7 Riscos e Benefícios  

Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos envolva risco. 

No entanto, a pesquisa que foi realizada poderia trazer como riscos 

constrangimento, desconforto, exposição e dúvidas as participantes, entretanto, 

para diminuir esses eventos tentamos sensibilizá-las para importância de sua 

participação, no caráter da relevância do estudo para o avanço de uma assistência 

obstétrica qualificada, humanizada e reconhecida pela forma de atender nos 

aspectos da integralidade e respeito à subjetividade e protagonismo das 

parturientes. 

Ressalta-se que as participantes foram informadas que a entrevista poderia 

ser interrompida há qualquer momento caso gerasse algum incômodo, buscando 

assegurar um ambiente agradável e acolhedor para as entrevistadas, mantendo 

também uma postura ética e respeitosa. No intuito de abordar os sujeitos da 

pesquisa, de maneira a prevenir que estas não se sentissem constrangidas, foram 

tomadas todas as precauções para que os dados não fossem compartilhados 

indevidamente, nem acarretem prejuízo de ordem física ou moral às pesquisadas, foi 

garantido que danos previsíveis fossem evitados (não maleficência).  

Vale ressaltar que a participação das puérperas poderá trazer como 

benefícios uma assistência obstétrica mais humanizada que resgate o caráter 

natural e fisiológico do nascimento. Proporcionará também benefícios que incluem 

discussões e reflexões acerca da qualidade do modelo de assistência na instituição. 

. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises dos dados deste estudo provem de uma pesquisa de campo do 

tipo descritiva com abordagem qualitativa, que tem como objetivo principal, 

descrever a percepção das puérperas em relação a violência obstétrica desta forma 

foi utilizado como instrumento para coleta dos dados um roteiro de entrevista 

semiestruturada individualizada com perguntas subjetivas e abertas, que foi aplicado 

junto a dez puérperas que se encontravam internadas na Instituição Fundação Santa 

Casa de Misericórdia do Para na enfermaria obstétrica Santana do Alojamento 

conjunto. Para manter o anonimato das participantes foram utilizados codinomes de 

pedra preciosas: Ametista; Âmbar; Diamante; Esmeralda; Jade; Opala; Rubi; Safira; 

Topázio; Turquesa. 

Quadro 1 - Perfil sociodemográfico das participantes da entrevista 

 
Fonte: Dados da pesquisa, Belém, 2017 

De maneira abrangente podemos visualizar no Quadro 1 o perfil 

sociodemográfico das puérperas entrevistadas, evidenciando que todas as 
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participantes da pesquisa eram maiores de idade, com faixa etária entre 18 e 45 

anos. Em relação ao grau de escolaridade verificamos que quatro mulheres (40%) 

referiram terem cursado o ensino médio, duas mulheres (20%) ensino médio 

incompleto e quatro mulheres (40%) ensino fundamental. 

Quanto ao estado civil, oito se diziam solteiras (80%), e duas possuíam união 

estável (20%). Sobre a ocupação das puérperas três declararam serem donas de 

casa (30%), duas estudantes (20%), uma lavradora (10%), uma artesã (10%), uma 

manicure (10%), uma vendedora (10%) e uma agricultora (10%). Em relação a renda 

mensal seis afirmaram possuir renda de um salário mínimo (60%), uma com mais de 

três salários mínimos (10%), duas com menos de um salário mínimo (20%) e uma 

que relatou não possuir renda (10%). 

Quadro 2 - Distribuição das puérperas em relação aos dados obstétricos 

Participantes Gestação Paridade Abortamentos 
Nº de 

consultas 

pré-natal 

Idade 

gestacional 

Ametista 01 01 00 08 38 semanas 

Âmbar 01 01 00 06 39 semanas 

Diamante 02 02 00 05 35 semanas 

Esmeralda 03 03 00 06 36 semanas 

Jade 02 02 00 07 39 semanas 

Opala 07 07 00 05 38 semanas 

Rubi 02 01 01  06 40 semanas 

Safira 03 02 01 03 38 semanas 

Topázio 06 06 00 07 39 semanas 

Turquesa 02 02 00 07 42 semanas 

Fonte: Dados da pesquisa, Belém, 2017 

Ao analisarmos os dados obstétricos presentes no Quadro 2, observamos que 

em relação ao número de gestações duas puérperas disseram ser sua primeira 

gestação (20%), quatro ser sua segunda (40%), duas ser sua terceira (20%), uma 

ser sua sexta (10%) e uma ser sua sétima (10%). Quanto ao que se refere ao parto 

três puérperas disseram terem tido um parto (30%), quatro terem tido dois (40%), 

uma ter tido três (10%), uma ter tido seis (10%) e uma sete (10%). Oito puérperas 

afirmaram nunca terem passado pela experiência de abortamento (80%) e duas 

disseram que já sofreram abortamento (20%). 
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Com relação as consultas do pré-natal, foi identificado que a maioria (70%) 

relataram terem realizado o mínimo de seis consultas que é o preconizado pelo 

Ministério da Saúde (2014). No que se refere a idade gestacional seis mulheres 

tiveram 38 a 39 semanas de gestação (60%), duas tiveram uma idade gestacional 

menor que 37 semanas (20%), uma com 40 semanas (10%) e uma com 42 semanas 

(10%). 

Após a análise das entrevistas foi possível elaborar os seguintes eixos 

temáticos: A utilização de medicamento durante o trabalho de parto na percepção da 

puérpera; A realização do toque vaginal durante o trabalho de parto na percepção da 

puérpera; Percepção da puérpera frente à assistência durante o processo parturitivo; 

A presença do acompanhante na percepção da puérpera; Liberdade de posição para 

parir sob a ótica da puérpera; Percepção da puérpera acerca das situações 

vivenciadas e que caracterizam violência obstétrica durante a assistência. 

 A utilização de medicamento durante o trabalho de parto na percepção da 

puérpera 

Andrade e Aggio (2014) refletem que atualmente, o parto é um processo 

patologizado, esta percepção deu-se pelo uso excessivo de tecnologia durante o 

trabalho de parto, no qual a mulher, normalmente, se depara semi-imobilizada, 

proibida de ingerir líquidos e alimentos por via oral, com as pernas abertas elevadas 

para cima e, ainda, exposta à uso de drogas para a indução do parto no Brasil. 

Por consequência, a violência obstétrica tem como peculiaridade o 

apoderamento do corpo e dos procedimentos reprodutivos das mulheres pelos 

profissionais da saúde, ocasionando um tratamento insensível e desumanizado, 

definido pelo abuso de medicações (BRASIL, 2012a; SILVA et al., 2014). 

Na entrevista realizada a maioria das participantes (60%) quando 

questionadas sobre se foi administrado algum medicamento em sua veia afirmaram 

que houve a administração de medicamentos por via endovenosa. As puérperas 

afirmaram que foram informadas que o propósito do uso da medicação seria o de 

acelerar o processo do parto.  

 

“Um soro pra dilatar mais rápido e senti as contrações mais fortes” (Ametista). 

 “Um soro no braço, mim disseram que foi pra fazer o bebê nascer mais 

rápido, né?” (Jade). 

“Sim, explicaram, pra, pra acelerar o parto” (Opala). 



35 

 

Inúmeras parturientes quando entram no pré-parto ou salas de parto são 

rapidamente sujeitas à punção venosa para instalação de hidratação com a adição 

de ocitocina. O objetivo dessa medicação é acelerar ou induzir o parto. O seu 

funcionamento é imediato na parte superior da musculatura uterina fazendo com que 

suas contrações sejam mais constantes. Desse modo produzindo o aumento da dor 

na parturiente, mas a mesma por incompreensão ou medo, não se expressa em 

nenhum momento aceitando a instalação do soro (SILVA; NASCIMENTO; COELHO, 

2015; VARGENS et al., 2016). 

Diniz et al. (2015) reconhecem que o uso de ocitocínicos no soro para 

indução do parto produz um incômodo muito grande para as mulheres. Na pesquisa 

de Andrade et al. (2016) o uso de ocitocina no soro para acelerar o parto foi 

identificado em 41% dos partos estudados o que sugere um número muito elevado 

de induções por esse procedimento, desta maneira nossos resultados com relação a 

este estudo realizado em 2016 mostra um número mais elevado de indução de 

partos cerca de 60%. 

A indução do parto pede uma investigação cuidadosa dos principais riscos e 

suas contraindicações completas como, a existência de fatores obstrutivas do parto, 

o risco de morbidade perinatal grave e o risco materno. O manuseio das pacientes 

na indução do parto deve ser cuidadoso para impedir prováveis complicações, como 

a ruptura uterina, infecção intracavitária, prolapso de cordão umbilical, 

prematuridade (LEMES et al., 2015). 

 A realização do toque vaginal durante o trabalho de parto na percepção da 

puérpera 

O toque vaginal é um exame obstétrico necessário para avaliação da 

evolução do trabalho de parto, através dele é possível analisar a dilatação do colo 

uterino, a posição, comprimento, consistência e tamanho do colo, apresentação do 

feto, atitude e posição fetal, presença de bossa e grau de cavalgamento ósseo do 

crânio fetal, relação entre a apresentação e o colo uterino, características da bacia 

óssea materna, presença de membranas e sua reação às contrações uterinas. 

Contudo, o toque vaginal requer atenção quanto a frequência de execução pois deve 

ser efetuada o menor número de vezes possíveis, posto que a manipulação 
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exagerada do canal de parto está associada com a morbidade infecciosa e a ruptura 

das membranas ovulares (ATAIDE et al., 2016). 

É orientado que o exame de toque vaginal seja realizado respeitando o tempo 

mínimo de duas ou mais horas de intervalo entre a sua execução. A quantidade e o 

instante apropriados para se realizar o exame devem ser levados em conta, desta 

forma permitindo a avaliação apropriada do processo do trabalho de parto (PORTO; 

AMORIM; SOUZA, 2010; APOLINÁRIO et al., 2016). 

Durante a entrevista as puérperas foram questionadas se no momento da 

realização do exame obstétrico do toque vaginal foi esclarecido para elas o devido 

fim deste procedimento e com que intervalo ele era realizado, desta forma a maioria 

das participantes (90%) afirmaram que houve o esclarecimento e relataram o tempo 

em que ocorria o toque foi de no mínimo duas horas, como observado nas falas a 

seguir: 

“Sim, pra ver a dilatação né, se o bebê tava vindo, de cinco em cinco horas 

fizeram” (Ametista). 

“Sim, pra ver a dilatação, pro neném poder nascer o tempo foi mais ou menos 

de duas em duas horas era feito” (Âmbar).  

 “Foi sim, pra saber se tava dilatando, era feito assim de umas três em horas 

mais ou menos sabe” (Jade).  

Na pesquisa realizada por Andrade et al. (2016), 19% das mulheres de uma 

amostra de 562 pacientes afirmaram terem sido vítimas de toques vaginais 

excessivos e executados por diferentes profissionais, relatando que se sentiram 

vulneráveis, desrespeitadas e humilhadas por conta desta situação. Em nossos 

achados é possível observar que o tempo mínimo de execução do toque vaginal foi 

respeitado contrariando o identificado nesta pesquisa realizada em 2016, e 

evidenciando o respeito a essas mulheres. 

 Percepção da puérpera frente à assistência durante o processo parturitivo  

O momento do parto na vivencia das práticas dos profissionais de saúde, é 

relacionado com um fato extremamente desgastante fisicamente para a mulher 

devido a dor provocada pelas contrações uterinas que ficam cada vez mais fortes e 

frequentes, desta maneira a assistência ofertada a mulher durante seu processo 



37 

parturitivo deve ser de qualidade pois é um direito primordial para assegurar que ela 

possa exercitar a maternidade com autoafirmação e tranquilidade (SANTOS, 2010). 

Os profissionais que estão envolvidos em acolher a parturiente, seu 

companheiro e outras pessoas de sua rede social devem estar habilitados e 

qualificados para respeitar todas as significações desse momento, estabelecendo 

vínculos e transpassar confiança e tranquilidade (SANTOS, 2010). 

Durante a atenção prestada a parturiente o acolhimento é uma das fases 

imprescindíveis para que ocorra a humanização no atendimento obstétrico, visto que 

é através dele que o profissional vai demonstrar interesse e disposto a conhecer e 

criar um vínculo com a gestante, seus familiares e rede social, assim diminuindo o 

medo que precede o momento do parto. A falta do acolhimento bem executado pode 

gerar maior instabilidade emocional por parte da mulher e acompanhantes com 

também a falta de informações sobre o decorrer da internação (SANTOS; PEREIRA, 

2012). 

Na entrevista realizada, a maioria das participantes (70%) quando 

questionadas se haviam sido bem acolhidas e orientadas sobre os procedimentos 

que seriam realizados durante sua permanência na maternidade, afirmaram que 

houve falta de acolhimento adequado e a falta de comunicação. 

“Olha, quando eu cheguei eles me trataram com muita ingnorância, não 

queriam me atender, eu fiquei esperando eles me atenderem umas 2 horas, depois 

que me chamaram, aí eu fui reclamar da demora, e eles falaram que se não 

quisesse esperar que era pra eu não engravidado” (Âmbar) 

“No início, no início eu passei mais dificuldade pra ser atendida, eu sentia 

muita dor e todo mundo lá na frente e botavam um na frente do outro era maior 

agonia lá. Senti muita dor pra poder ser atendida, e passei 3 dias internada e me 

liberaram com dor, no outro dia voltei justo pra ter ele prematuro” (Diamante). 

“Assim, me pediram pra mim aguardar, só achei que demorou muito, porque 

quando eu cheguei aqui, eu já estava com muita dor, aí pedi pra minha mãe ir lá 

dizer que eu já estava mais aguentando e o médico olhou pra ela e disse: - Quando 

tiver aparecendo a cabeça do seu neto a senhora vem me chamar” (Esmeralda). 

A pesquisa realizada por Davim e Torres (2008) com trinta puérperas em 

Sistema de Alojamento Conjunto de parto normal de baixo risco gestacional na 

instituição Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte, constatou nos relatos das entrevistadas que o acolhimento foi 

realizado de maneira integral priorizando as relações humanas e um bom 

atendimento, em contrapartida observamos nos relatos das puérperas desta 

entrevista a ausência de uma acolhimento que vise a tranquilidade e o bem-estar 

destas mulheres, 70% das entrevistadas relataram a falta de resolutividade diante de 

seu acolhimento, o acabou gerando insatisfação das mesmas em relação ao 

atendimento inicial. 

Quando as puérperas foram questionadas se haviam sido submetidas a 

alguma assistência ou procedimentos que as deixaram desconfortáveis e inseguras, 

(60%) das entrevistadas afirmaram terem passado por situações que as deixaram 

muito desconfortáveis conforme é possível observar nos relatos abaixo: 

“Sim, eu fiquei na sala de triagem vários dias sem tomar nada, só sentindo 

dor, eles só me avaliavam, mas não me aplicavam nenhum remédio” (Diamante). 

“Sim, quando eu pedi pra ser examinada que não estava mais aguentando a 

dor, parecia que eu ia desmaiar e eles nem ligaram, nessa hora me senti muito mal” 

(Jade). 

“Olha, assim teve uma hora que eu perguntei se já iam me levar pra sala de 

parto, não tava mais aguentando a dor e a moça olhou pra mim e disse que era pra 

mim ficar quieta e aguentar a dor que estava só começando e me deixou na sala” 

(Topázio) 

O tratamento desrespeitoso predomina na conduta antiética de muitos 

profissionais divergindo com o que estabelece Política de Humanização da 

Assistência ferindo desta maneira os direitos sexuais, reprodutivos e humanos, 

caracterizando desta forma a violência obstétrica de caráter psicológico pois causa 

fragilidade emocional na parturiente em um dos momentos mais importantes de sua 

vida (RODRIGUES, 2014). A dor que a mulher vivencia no parto pode ser 

intensificada quando ocorrem estresse, desconforto, medo e insegurança, entre 

vários outros sentimentos negativos (CARRARO, 2010). 

Resultados preliminares da pesquisa de satisfação com mulheres puérperas 

atendidas no Sistema Único de Saúde entre os meses de maio a outubro de 2012, 

demonstram  que o desprezo com as mulheres grávidas que rebem da atenção 

pública de saúde vem sendo extensivamente exposto pela imprensa leiga e também 

pela ouvidoria do Ministério da Saúde que constatou que um percentual de 12,7% de 
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mulheres foram submetidas a tratamentos desrespeitosos, agressões verbais e 

físicas portanto esta pesquisa realizada em 2012 corrobora para identificar novos 

casos de violência obstétrica, ou seja, esta violência que ainda é muito presente na 

vida das mulheres Brasileiras, a prova disso está nos relatos mostrados acima em 

nossa pesquisa onde 60% das entrevistadas sofreram algum tipo de maus tratos 

(BRASIL, 2012b; PEREIRA et al., 2016).  

 A presença do acompanhante na percepção da puérpera 

De acordo com a Lei n. 11.108, de 2005, que garante a parturiente o direito 

de escolher um acompanhante no transcorrer do processo parturitivo. Essa lei foi 

regulamentada pela Portaria n. 2.418, de 2 de dezembro de 2005, do Ministério da 

Saúde. Garantindo dessa forma, caso ocorra qualquer tipo de situação de urgência, 

nenhum hospital, maternidade ou casa de parto poderá se negar a receber e prestar 

assistência a paciente, o não cumprimento da lei torna-se uma violação dos direitos 

(BRASIL, 2014).  

Quando questionadas como foi a permissão do seu acompanhante durante 

sua admissão todas as participantes da entrevista (100%) afirmaram que a 

autorização ocorreu de forma tranquila durante todo o processo sem qualquer 

objeção por parte da instituição como podemos observar nos relatos abaixo:  

 “Foi, foi tudinho, foi tive direito ao acompanhante tudo certo. Me senti bem 

né? Ter um acompanhante que sempre eles não deixam, na ordem terceira também 

não permite o acompanhante entrar na sala, aqui eles já permitiu” (Ametista). 

 “Todo, todo processo foi uma amiga minha que participou tudinho pra mim foi 

até aconchegante assim porque as vezes a gente ia, devido o meu primeiro filho eu 

fiquei sozinha, eu fiquei com medo né? Aí melhorou muito” (Esmeralda). 

 “Foi boa, aceitaram, que é lei né agora, aceitaram numa boa. Até agora estou 

me sentindo bem” (Safira).  

Para as mulheres em trabalho de parto a presença do acompanhante é 

extremamente importante em todas as fases, pois conforta e transmite bons 

sentimentos de bem-estar, confiança e segurança, sendo uma forma de preservar a 

gestante contra qualquer ação realizada por parte dos profissionais que sugere 

violência obstétrica. A missão que é designada ao marido durante o processo 

parturitivo é de mediar à comunicação entre a parturiente e os profissionais que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm


40 

estarão agindo naquele momento, assim, colaborando com uma melhor 

comunicação ou outras situações urgentes (DINIZ et al., 2014). 

A presença do acompanhante, o auxílio dos profissionais, o suporte e união 

da família e amigas são essenciais para bons acontecimentos e práticas positivas 

para as parturientes, uma assistência boa e de qualidade no período de trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato, estão relacionadas a uma melhor satisfação 

materna com experimentos positivos relacionados ao atendimento oferecido, 

apresentando um menor índice no que se refere às intervenções iatrogênicas, de 

analgesia farmacológica e de partos instrumentalizados, tal como, a proibição da 

participação do acompanhante podendo provocar acontecimentos opostos dos 

descritas acima (LEAL et al., 2014).  

As pesquisas realizadas por Andrade et al. (2016) evidenciam que ainda há 

várias instituições no Brasil que negam a mulher grávida a presença do 

acompanhante durante o processo parturitivo, porém já é possível observar uma 

melhora, pois encontraram como resultados em sua pesquisa que 95% das 

mulheres tiveram a presença do acompanhante autorizada pelo hospital que prestou 

assistência ao parto, estes resultados assemelham-se aos encontrados nesta 

pesquisa onde identificamos que 100% das puérperas tiveram o direito ao 

acompanhante. 

 Liberdade de posição para parir sob a ótica da puérpera  
 

O conhecimento das grávidas e dos profissionais em relação a liberdade que 

estas têm na escolha da posição no momento do parto, evidencia que elas têm 

pouca instrução acerca do processo parturitivo principalmente no momento do pré-

natal onde essas informações deveriam ser repassadas e em contra partida os 

profissionais ainda em muitas das vezes durante a assistência mantem uma postura 

intervencionista o que acaba minimizando as chances dessa parturiente vivenciar 

um parto natural e garantindo assim o seu protagonismo e autonomia (GUPTA; 

HOFMEYR; SHEHMAR, 2012). 

Deste modo, compreende-se que na maioria das situações as parturientes 

aceitam parir na posição “convencional” por falta de conhecimento e esclarecimento 

por parte da equipe que está prestando assistência que acabam impondo de forma 

inadequada a posição em que estas mulheres devem ter seus bebês. 
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Das puérperas que foram entrevistadas a maioria (60%) relataram a negativa 

em relação a escolha pela melhor posição para elas no momento do parto e sobre a 

pouca informação dada pela equipe de saúde do porquê da negativa. 

 “...acabei não tendo na posição que eu queria, deixaram eu escolher, mas 

quando foi na hora, acabei tendo de outra forma. Eu me senti mal, né? Porque tinha 

o que eu escolhi tinha, só que quando foi na hora, trocaram de turno e de médico, de 

enfermeiro e a pessoa que trocou não deixou” (Jade). 

“Não deixaram assim, pelo fato que não é minha primeira gravidez eu saberia 

o que estava fazendo, e o que seria melhor fazer” (Safira). 

 “Eu fui orientada por eles, diziam tudo que tinha que fazer” (Turquesa). 

 

A mulher deve ser estimulada a utilizar qualquer posição que ela achar mais 

conveniente no momento do parto, incluindo as posições de cócoras, lateral ou 

quatro apoios. Deve-se desestimular, a mulher a ficar em posição supina, decúbito 

dorsal horizontal, ou posição semi-supina no segundo período do trabalho de parto. 

(BRASIL, 2017). A gravidade produzida pelas posições verticais no período 

expulsivo auxilia tanto no processo de expulsão fetal pela pressão intrauterina 

exercida naturalmente pela gravidade quanto com o aumento dos diâmetros pélvicos 

maternos (SABATINO, 2010). 

Estudos conduzidos por Leal et al. (2014) e Carvalho et al. (2010) no Rio de 

Janeiro, revelaram que 90% e 100%, simultaneamente das parturientes de risco 

habitual tiveram seus partos na posição litotômica sem direito a escolha, mesmo que 

seja evidente os vários benefícios das posições verticalizadas para a mulher e o 

feto, estes resultados corroboram com os encontrados nesta pesquisa onde a 

maioria das puérperas relataram que não puderam escolher a posição que que 

desejavam parir ou seja foram removidos destas a autonomia perante a escolha da 

posição.  

Os profissionais capacitados para prestar assistência durante o parto devem 

estar treinados para encorajar durante o período expulsivo as várias posições 

escolhidas pela mulher. A adoção das diferentes posições vem sendo estimulada 

nas instituições públicas que atendem ao parto e oferecem assistência humanizada 

à parturiente, mas infelizmente ainda encontram resistência por conta de alguns 

profissionais que não aderem as boas práticas ao parto (SILVA et al., 2016). 
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Respeitando e priorizando o parto natural regatamos o protagonismo da 

mulher na sua cidadania, nos seus direitos e principalmente sua autonomia, esta 

que é entendida como um método que abrange a definição e expressão de 

preferências e escolhas em contextos livres de constrangimentos, coerções ou 

pressões (BIROLI, 2012). 

 Percepção da puérpera acerca das situações vivenciadas e que 

caracterizam violência obstétrica durante a assistência 

A violência obstétrica é alguma ação exercida por profissionais da saúde que 

atinge o corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, exercidos durante uma 

atenção desumanizada, excesso de ações intervencionistas, abuso de 

medicalizações e a alteração dos processos de parturição fisiológicos para a 

patológica (JUÁREZ et al., 2012). 

No presente estudo as puérperas foram questionadas acerca do que 

entendiam sobre a violência contra a mulher grávida e das dez entrevistadas 90% 

relataram o que sabiam sobre essa forma de violência. 

  “Aí eu acho que o modo de tratamento, ser tratada com ignorância, você fazer 

um pedido e a pessoa te responder com ignorância, você tá com dor e a pessoa não 

entende, acha que é normal, só porque você já pariu um, dois, três filhos têm que 

ser tratada como um bicho...” (Jade). 

 “Acho que aquelas piadinhas de mau gosto né? Mas graças a Deus, não 

passei por isso. Não sei depende de cada profissional, né?” (Rubi). 

  “Eu acho que me desrespeitarem e, acho que é só, acho que me 

desrespeitarem já é né? Tudo. Falta de comunicação e ética principalmente” 

(Safira).   

 A violência obstétrica trata-se de negligência na assistência, discriminação 

social, violência verbal (ameaças, maus tratos, difamação, humilhação intencional), 

violência física e até o abuso sexual. Uma assistência intervencionista com a 

utilização desnecessária de tecnologias e procedimentos sem bases cientifica que 

comprovem sua eficácia, podem acabar gerando consequências desordenadas onde 

acabarão resultando em potenciais riscos para praticas violentas (SENA; TESSER, 

2017). 
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A falta de informação em relação à violência obstétrica gira em torno de vários 

fatores como: a vulgarização de condutas elencadas em estereótipos de classe e 

gênero, a utilização rotineira e banalizada pelos profissionais de ações que 

comprovadamente são desnecessárias e a resistência que a maioria das pessoas 

atendidas pelo sistema de saúde tem de criticar o serviço prestado e os profissionais 

que os atenderam, sobretudo no caso da assistência a mulher gravida, pois após o 

nascimento de um bebê saudável as mulheres tendem a se sentir aliviadas e 

agradecidas o que, para elas, compensaria qualquer mau tratamento recebido 

durante a assistência (SENA; TESSER, 2017).  

Segundo fonte de dados da pesquisa realizada por Pessoa et al. (2017), a 

maioria das mulheres entrevistadas (85%) não souberam responder quando 

questionadas o que é violência obstétrica evidenciando assim a falta de informações 

em relação a este ato desta maneira esse estudo assemelha-se com nossos 

resultados onde 90% das puérperas não souberam afirmar com clareza o que 

sabiam sobre este tipo de violência que ocorre conta mulher grávida.  

Quando as puérperas foram questionadas sobre se tinham sofrido algum tipo 

de violência obstétrica a maioria das entrevistadas (70%) afirmaram terem 

experimentado este tipo de violência e relataram como foi a situação. Diante das 

falas das puérperas mencionadas abaixo nota-se uma prevalência de violência 

obstétrica de caráter psicológico. 

“Sim, teve uma hora que uma enfermeira foi fazer o toque, deu uma 

contração, eu pedi pra ela tirar e falou: “Se eu não quisesse sentir dor, não era pra 

eu ter engravidado” (Âmbar) 

 “Sim, eu estava com dor, muita dor e simplesmente, invés de me pedir pra eu 

levantar a perna ela gritou comigo, levanta tua perna respondi pra ela, calma, eu não 

consigo. Estava muito fraca, eu me senti mal” (Jade).  

“Sim, eu tava com dor e fui pidi ajuda das enfermeira e elas disseram que 

tinha que esperar porque não tinha só eu pra ser atendida” (Topázio). 

 

É factível que frente a esse contexto a violência obstétrica remove o direito da 

mulher de exercer sua autonomia e protagonismo durante o processo parturitivo, 

fazendo com que ela se torne uma mera coadjuvante em um dos momentos mais 

importantes da sua vida. 
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A violência obstétrica é uma forma de apropriação de um dos eventos mais 

íntimos da mulher e dos processos reprodutivos pelos profissionais que prestam 

algum tipo de assistência, por meio de tratamento insensibilizado, excesso de 

medicalização e intervenções, ocasionando de forma imediata a perda da autonomia 

e da habilidade de decisão sobre seu corpo e sua sexualidade, e resultando de 

forma negativa a qualidade de vida das mulheres (OMS, 2014). 

A violência obstétrica de caráter psicológico trata-se de toda ação verbal ou 

comportamental que gere na mulher sentimentos de instabilidade emocional, medo, 

inferioridade, vulnerabilidade, abandono, acuação, insegurança, alienação, perda de 

integridade, dignidade e prestígio (BRASIL, 2012a). 

A pesquisa realizada por Bohren et al. (2015) enfatiza que a violência 

obstétrica mais frequente e comumente causada nas instituições que fornecem 

assistência ao parto são atitudes como falta de educação, que constrangem, 

intimidam, desrespeitam as parturientes, compactuando com o estudo realizado por 

Pereira, Dominguez e Merlo (2015) onde identificaram nas falas das parturientes que  

predominam formas de violência psicológica e agressão verbal, praticada pelos 

integrantes da equipe que prestam assistência ao parto esses resultados  mostram 

ser semelhantes aos encontrados nesta pesquisa onde identificamos predomínio de 

formas de violência de caráter psicológico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta pesquisa foi possível constatar que a violência obstétrica ainda 

está muito enraizada na assistência prestada a parturiente durante o processo 

parturitivo. Este tema tem sido abundantemente abordado nas publicações 

cientificas, buscando desta forma trazer reflexões e discussões em torno da 

temática, com sugestões de como tornar o parto mais humanizado e mudar a 

postura dos profissionais que atendem essas mulheres. Nesta pesquisa 

evidenciamos a falta de conhecimento das puérperas frente as situações que 

caracterizam violência obstétrica, muito se deve também a falta de informação sobre 

este assunto. 

A atenção ao parto necessita de mudanças que priorizem a autonomia e o 

protagonismo da mulher frente a esse período de extrema importância, torna-se 

então necessário que haja uma transformação no modelo de assistência à saúde da 

mulher durante a gestação e o parto. É preciso que os profissionais da área da 

saúde que as atendem respeitem a sua liberdade da mesma maneira que é 

fundamental que o sistema que presta assistência proporcione educação sobre os 

direitos diante do seu corpo e escolhas pois para que a autonomia seja respeitada é 

imprescindível que a mulher tenha uma percepção suficiente para decidir as opções 

e reivindicar que seus direitos sejam atendidos. 

Nas entrevistas constatou-se que a violência obstétrica surgiu principalmente 

nas posturas intimidadoras e impacientes dos profissionais com falas agressivas , 

autoritárias e desrespeitosas predominando o tipo de violência de caráter 

psicológico, a administração de ocitocínicos no soro também foi bastante evidente 

nesta pesquisa bem como a falta de liberdade da escolha da posição na hora do 

parto, estas formas de violência removem totalmente a autonomia das parturientes 

causando dor, incomodo e frustração tornando a experiência do parto em alguns 

casos uma situação traumática. 

Em contrapartida foi possível observar que há uma tentativa de se alcançar 

um modelo de assistência ao parto que respeite a mulher e seus diretos, como foi 

identificado que todas as participantes tiveram o direito de ter um acompanhante de 

sua escolha direito este que é garantido por Lei, assim como também o exame 

obstétrico de toque vaginal foi realizado no relato da maioria das puérperas em 

intervalo igual ou maior que duas horas que é o preconizado pelo Ministério da 
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Saúde. Essas situações evidenciam um avanço no atendimento, porém ainda há 

necessidade de melhoria.  

O parto ainda é um fenômeno muito associado a dor e sofrimento, pois os 

relatos negativos em torno dele ainda são muito elevados. Os profissionais da saúde 

devem por meio de qualificações prestar uma assistência humanizada, menos 

invasiva, esclarecedora e integral respeitando o protagonismo e a autonomia das 

mulheres evitando que estas passem por situações que as violem e humilhem desta 

forma desvinculando o parto de um momento violento. 

Frente ao exposto neste estudo nota-se que é imprescindível que haja uma 

melhor capacitação dos profissionais de saúde, desta forma fazendo com que estes 

prestem um atendimento humanizado as mulheres. É fundamental que tenha uma 

maior divulgação do tema principalmente pelo próprio sistema, ocasionando assim o 

empoderamento da mulher sobre seus direitos desta maneira gerando para elas 

autoridade para que possam exigir melhor assistência proporcionando que elas 

sejam ativas nas decisões que dizem respeito ao seu corpo. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

I. INFORMAÇÕES GERAIS: 

Iniciais do nome: _______Idade: _____ Nº do registro: _______ Data: ___/___/____                       

Escolaridade: _____________________Estado civil: _________________________ 

Ocupação: _______________________Renda familiar: ______________________ 

DIH: ________________Nº de Consultas do PN: ________________ IG: ________ 

Nº de gestações: __________Nº de partos: __________ Nº de aborto: __________ 

 
II. EXPLORAÇÃO DA TEMÁTICA 

1. Você sabe por que está internada nessa maternidade? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Como você foi acolhida e orientada sobre os procedimentos que serão 

realizados durante assistência e permanência nessa Maternidade? Quem 

orientou você? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Como foi a permissão de seu acompanhante durante sua admissão? Como 

você se sentiu com essa situação? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Foi preciso colocar algum medicamento em sua veia? Qual foi a explicação 

que deram para você sobre isso? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. No momento da realização do exame de toque vaginal esclareceram para 

você o motivo do procedimento? Você lembra o tempo de intervalo e com que 

frequência esse procedimento aconteceu? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Como foi sua experiência durante seu trabalho de parto e parto nesta 

Maternidade? Você indicaria essa instituição para uma parenta ou amiga? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Deixaram você escolher a posição em que queria ter seu bebê? Se não, 

como você se sentiu com essa negação? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Durante esse tempo internada realizaram algum procedimento ou 

assistência que você não gostou? Se sim, como aconteceu essa situação? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Na sua opinião, o que seria violência contra a mulher gravida? Você acha 

que isso ocorre por qual razão? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Você notou que em algum momento vivenciou algum tipo de violência? Se 

sim, como aconteceu essa situação? 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO EM ÁUDIO DA 

ENTREVISTA 

 

 



64 

APÊNDICE D – TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 



65 

APÊNDICE E - TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
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APÊNDICE F - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ÔNUS FINANCEIRO À 

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
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APÊNDICE G - CARTA DE ENCAMINHAMENTO 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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