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RESUMO 

Introdução: A violência obstétrica tem se tornado uma rotina na vivência das mulheres 

brasileiras, onde impera o desrespeito, humilhações, discriminação de ordem étnica, 

econômica e social. Dessa forma, essa violência deve ser enfrentada por parte das instituições 

e profissionais de saúde, em prol para garantir os direitos sexuais, reprodutivos e humanos das 

mulheres. Práticas essas que vão de encontro ao conceito internacional de violência no parto 

que define qualquer ato ou intervenção direcionada à parturiente ou ao seu bebê, praticado 

sem o consentimento explícito e informado da mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, 

integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções e preferências. O objetivo geral 

desse trabalho é analisar as práticas no processo parturitivo consideradas como violência 

obstétrica dentro de uma perspectiva de direito das mulheres na literatura científica. 

Metodologia: O presente estudo utilizou como método a Revisão Integrativa da Literatura, a 

qual tem como finalidade reunir e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o 

tema investigado, ou seja, permite buscar, avaliar e sintetizar as evidências disponíveis para 

contribuir com o desenvolvimento do conhecimento na temática. A busca ocorreu nas bases 

de dados multidisciplinares Web of Science e Scopus, as bases especializadas PubMed e 

CINAHL e as bases de dados com cobertura da America latina LILACS e SciELO via Web of 

Science. Os dados foram coletados em 14 de maio de 2016, os seguintes descritores do 

vocabulário controlado das ciências da saúde (DeCS):"Violence Against Women"; 

"Humanizing Delivery"; "Sexual and Reproductive Rights"; e a expansão semântica para as 

palavras chaves "Delivery"; "Obstetric"; "Obstetric violence", nos idiomas, português, inglês 

e espanhol, o recorte temporal de 2011 a 2016. Resultados: A amostra final para análise foi 

constituída por 13 artigos onde foi utilizada a técnica de análise temática através desta eles 

foram separados em quatro categorias: 1) A violência obstétrica em sua definição e tipologia; 

2): Violência obstétrica nas percepções da equipe obstétrica; 3): Violência Obstétrica nas 

percepções das usuárias; 4): Leis e projetos de leis implementadas na assistência ao parto e 

nascimento a modo de prevenir e proteger contra a violência obstétrica. Conclusão: Apesar 

da temática vir sendo abordada mundialmente com maior intensidade nos últimos cinco anos, 

os estudos mostram a necessidade de uma conceituação da temática, ao direito da mulher, 

com mecanismos legislativos que contribuam para o enfrentamento da violência obstétrica; 

sendo necessária uma ampliação de discussões a respeito da temática, uma conceituação clara 

da definição da terminologia, e Leis para o enfrentamento da temática. Conclui-se, com a 

constatação de que apesar de a violência obstétrica vir sendo mundialmente estuda ainda se 

necessita de mais estudos relacionados com desenvolvimento de práticas que proporcionem 

mudanças na situação problema. Destacando que estas práticas precisam incluir todos os 

atores envolvidos nas situações de violência, ou seja, as mulheres, os profissionais; a 

população como um todo e as instituições. Dessa forma, para que possa transformar a forma 

de nascer não só no Brasil, mas em todo o mundo. 

Palavras-chave: 1. Parto humanizado. 2.Violência contra a mulher. 3.Direitos sexuais e 

reprodutivos. 
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ABSTRACT 

Introduction: obstetric violence has become a routine in the experience of Brazilian women, 

which reigns disrespect, humiliation, discrimination of ethnic, economic and social order. 

Thus, this violence must be addressed by institutions and healthcare professionals, in favor to 

ensure sexual, reproductive and human rights of women. Practice those that meet the 

international concept of violence in childbirth that defines any act or intervention directed to 

the laboring woman and her baby, practiced without the explicit and informed consent of the 

woman and / or disregard for their autonomy, physical and mental integrity, to their feelings, 

choices and preferences. The aim of this study is to analyze the practices in the birth process 

considered obstetric violence in a right perspective of women in the scientific literature. 

Methodology: This study used method Integrative Literature Review, which aims to gather 

and summarize the scientific knowledge produced about a topic, or allows you to search, 

evaluate and synthesize the available evidence to contribute to the development of knowledge 

in the subject. The search occurred in multidisciplinary databases Web of Science and Scopus, 

specialized PubMed and CINAHL databases and America with coverage Latin LILACS 

SciELO and Web of Science. Data were collected on May 14, 2016, following the vocabulary 

of descriptors controlled Health Sciences (DeCS): "Violence Against Women"; "Humanizing 

Delivery"; "Sexual and Reproductive Rights"; and the semantic expansion for the key words 

"Delivery"; "Obstetric"; "Obstetric violence," Language support, Portuguese, English and 

Spanish, the time frame of 2011 to 2016. Results: The final sample for analysis consisted of 

13 items where the thematic analysis was used through this they were separated into four 

categories 1) obstetric violence in its definition and typology; 2): obstetric violence in 

perceptions of obstetric staff; 3) Violence Obstetric perceptions of users; 4): Laws and 

proposed laws implemented in childbirth and birth in order to prevent and protect against 

obstetric violence. Conclusion: Although the theme come with world approached with greater 

intensity in the last five years, studies show the need for a thematic concept, the right of 

women, with legislative mechanisms that contribute to combat the obstetric violence; 

requiring an extension of discussions on the theme, a clear concept of defining the 

terminology and laws to combat the issue. It concludes with the observation that although 

obstetric violence come with world still studying if you need more studies related to 

development practices that provide changes in problem situation. Noting that these practices 

need to include all stakeholders involved in situations of violence, namely women, 

professionals; the population as a whole and the institutions. Thus, so it can transform the way 

born not only in Brazil but worldwide. 

Keywords: 1. Humanizing delivery. 2. Violence against women. 3. Sexual and Reproductive 

Rights. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Como motivação pela escolha na área obstétrica surgiu ao cursar as disciplinas de 

Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) que teve seu início prático na Maternidade 

Municipal Doutora Alzira Reis Vieira, localizada no município de Niterói, sendo referencia 

no modelo de parto humanizado como preconizado pelo Ministério da Saúde, o qual obtive os 

primeiros conhecimentos acerca da temática e sendo marcante a influência da equipe de 

docentes. 

 Então meu contato com parturientes ao longo da atuação na área obstétrica pela 

universidade e durante o período de Acadêmico Bolsista na Maternidade Municipal Leila 

Diniz pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro que me fez refletir 

sobre a importância que o nascimento de um filho tem para uma mulher. Do mesmo modo, 

como deixar esse momento mais prazeroso, sem danos físicos e psicológicos, então, foram 

surgindo questionamentos acerca de uma assistência humanizada no nascimento, respaldada 

no respeito e na dedicação à parturiente, com observância plena dos seus direitos. Visto que, 

nas unidades experenciadas não na prática uma atenção humanizada, conforme a Política de 

Humanização do Parto e Nascimento (PHPN). 

 A partir dessas experiências, direcionei minhas reflexões em tudo que diz respeito à 

violência obstétrica, reflexões essas que possibilitaram identificar o desrespeito aos direitos 

sexuais, reprodutivos e humanos da mulher no nascimento, além da falta de atenção 

qualificada e humanizada à mulher nas unidades hospitalares onde obtive essas experiências. 

 Nesta trajetória, tive a oportunidade de me inserir no Grupo de Pesquisa - 

Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, vinculado à Universidade Federal Fluminense. Minha inserção teve como motivação 

obter maior embasamento teórico e conceitual na questão da violência obstétrica. A 

oportunidade de compartilhar relatos e experiências com os integrantes desse grupo revelou-

se enriquecedora e esclarecedora frente aos meus questionamentos a respeito da temática ora 

enfocada. 

 A assistência obstétrica deve ser direcionada para o poder de decisão da mulher, com 

esclarecimentos das condutas obstétricas e respeito à sua dignidade, com a autonomia e 
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liberdade da parturiente, estabelecidos como princípios básicos dos direitos sexuais e 

reprodutivos na Política de Humanização do Parto e nascimento. 

 Já que atualmente a assistência obstétrica brasileira está respaldada no modelo 

biomédico, dentro de uma perspectiva intervencionista, onde os profissionais de saúde são os 

que “comandam” o processo assistencial, tornando as mulheres submissas aos seus saberes e 

fazeres, meros “objetos” dos conhecimentos desses profissionais, e não sujeitos participantes 

desse processo (ARMELLINI, 2000), perdendo a sua autonomia e direito das mulheres. 

 Nesse sentido, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, lançada pelo 

Ministério da Saúde em 2000, é fruto de um movimento internacional iniciado há cerca de 30 

anos contra o uso irracional e danoso de tecnologias durante o parto, objetivando priorizar a 

qualidade da interação mulher/usuária do serviço e profissional de saúde. Sendo assim, a 

temática tem sido objeto de estudo por parte do Ministério da Saúde, diante da constatação de 

que as mulheres sofrem agressões que vão desde a recusa em oferecer alívio para a dor, 

negligência assistencial, xingamentos, realização de exames repetitivos, dolorosos e 

contraindicados, até ironias, gritos, ridicularização e tratamentos grosseiros, com viés 

claramente discriminatório quanto à classe social e etnia. Então, essa violência na assistência 

obstétrica abrange diversos fatores que podem incluir os de ordem física, psicológica e até 

sexual (AGUIAR, 2010).   

 Então, é preciso considerar a humanização do cuidado obstétrico como prática 

cotidiana nas maternidades, garantindo uma assistência de qualidade e livre de violência, 

proporcionando o respeito, numa relação igualitária para o processo de cuidar. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

A arte de parir como um evento histórico o qual ocorria no domicílio da mulher, que 

geralmente era acompanhada por uma parteira de sua confiança. Onde neste cenário, a mulher 

se sentia segura para expressar livremente seus sentimentos e anseios em um ambiente 

caloroso no seio familiar.  

Tendo em vista que o parto é considerado um divisor na vida da mulher, onde esta 

além de mulher se torna também mãe, sendo este evento carregado de significados que são 
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construídos e reconstruídos, a partir da singularidade e cultura da parturiente (DIAS, 

DESLANDES 2006). 

Mundialmente, a institucionalização do parto está diretamente ligada ao fim da 

Segunda Guerra Mundial, quando os governos observaram as altas taxas de mortalidade 

materna e infantil e a necessidade em reduzi-las. Desde então, no Brasil e no mundo, a 

parturiente passa a ser afastada de seus familiares no processo de trabalho de parto, sendo 

mantida isolada em uma sala de pré- parto, com pouca ou nenhuma privacidade (DAL 

MOLLIN, 2005) 

Por meio do avanço da Medicina científico e tecnológico, o parto transformou-se de 

um evento natural e doméstico e passou a ser realizado nas maternidades. 

Em decorrência desta mudança o parto passou a ser conduzido por pessoas estranhas 

ao convívio social da mulher; junto ao contexto brasileiro a peregrinação destas mulheres 

durante o processo de parturição em busca de leitos nas maternidades, situação esta ainda não 

resolvida, acarretando extremo sentimento de insegurança em um momento tão singular de 

suas vidas. 

No ambiente hospitalar as parturientes são recebidas dentro de um ambiente hospitalar 

hostil, onde por muitas vezes são vítimas de violência verbal. Como consequência as rotinas 

hospitalares proporcionam o isolamento da parturiente de seus familiares, os toques vaginais 

repetitivos, a restrição ao leito obstétrico e do movimento, o uso indiscriminado de ocitocina, 

a dieta zero, a tricotomia vulvo-perineal, dentre outros (SANTOS; PEREIRA, 2012). 

A tecnologização do parto e o domínio do corpo feminino pela obstetrícia foi 

legitimado a partir do século XX, fortalecendo uma visão estereotipada dos profissionais onde 

a mulher é incapaz de entender o que acontece com o próprio corpo, assim sendo um ser 

destituído de conhecimento (SANTOS; SHIMO, 2008).  Desde então a mulher vem perdendo 

seu papel como autora do processo de nascimento e passando a ser mera coadjuvante; em um 

processo onde o medico passa a ser o protagonista.  

Práticas essas que vão de encontro ao conceito internacional de violência no parto que 

define qualquer ato ou intervenção direcionada à parturiente ou ao seu bebê, praticado sem o 

consentimento explícito e informado da mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, 

integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções e preferências (VENTURI et al., 

2010). 



16 

 

Podemos observar que a humanização durante o processo parturitivo, torna-se, na 

maioria das vezes, negligenciada, pois a atenção com qualidade e humanizada depende da 

provisão dos recursos necessários, da organização de rotinas com procedimentos 

comprovadamente benéficos, evitando-se intervenções desnecessárias, do estabelecimento de 

relações baseadas em princípios éticos, garantindo-se privacidade e autonomia e 

compartilhando-se com a mulher e sua família as decisões sobre as condutas a serem adotadas 

(BRASIL,2005a).  

Tendo a humanização seu foco na qualidade assistencial, envolvendo preocupações 

com o respeito, e promoção de direitos humanos da mulher que recebe assistência. Também, 

levando em consideração as evidências científicas que baseiam as rotinas assistenciais, com 

vistas a uma assistência de qualidade (HOTIMSKY; SCHRAIBER, 2005). 

A assistência humanizada ao parto é de extrema importância que esta gestante ao 

entrar na maternidade não seja privada do conforto do convívio familiar; já que esta estará 

dentro do ambiente hospitalar o que lhe é garantido pela Lei n 11.108 de 07 de abril de 2005, 

que assegura a gestante o direito à presença de um acompanhante durante o processo 

parturitivo e nascimento na rede de hospitais pertencentes ao Sistema Único de Saúde e de 

Saúde Suplementar. Este acompanhante sendo de escolha da gestante tendo como função 

oferecer suporte emocional necessário a parturiente assim proporcionando um ambiente mais 

acolhedor.  

 

1.2 OBJETO DE PESQUISA 

 A violência obstétrica no processo de parto e nascimento no contexto dos direitos 

sexuais, reprodutivos e humanos. 

 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

 Quais as praticas vivenciadas no processo de parto e nascimento são constituídas como 

forma de violência obstétrica?  
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1.4 OBJETIVO 

 Analisar as práticas no processo parturitivo consideradas como violência obstétrica 

dentro de uma perspectiva de direito das mulheres na literatura científica. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

Justifica-se o estudo pelo fato de que a questão da violência obstétrica tem promovido 

inúmeros danos às mulheres em suas questões físicas e psicológicas durante o seu processo de 

parir, essa argumentação é constatada em uma pesquisa em que apontou para 25% das 

mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de desrespeito, humilhação e violência no parto, 

onde 74% ocorreram nas maternidades públicas. (FUNDAÇÃO PERSEU ALBRANO, 2010). 

Assim, a violência obstétrica tem se tornado uma rotina na vivência das mulheres 

brasileiras, onde impera o desrespeito, humilhações, discriminação de ordem étnica, 

econômica e social. Dessa forma, essa violência deve ser enfrentada por parte das instituições 

e profissionais de saúde, em prol para garantir os direitos sexuais, reprodutivos e humanos das 

mulheres.  

Desse modo, o conhecimento dessa modalidade de violência torna-se uma importante 

estratégia para o seu enfrentamento. Assim, o estudo tem um propósito de apresentar as 

distintas modalidades de violência dentro de uma perspectiva da violência obstétrica, alem de 

identificar as lacunas de conhecimento sobre a temática estudada.  

Já que a assistência obstétrica vem ganhando a cada dia mais visibilidade a partir de 

diferentes campos, a exemplo dos movimentos de mulheres, das corporações de profissionais 

de saúde, dos centros de pesquisas científicas inseridos nas Universidades e dos respectivos 

grupos de pesquisa com enfoques na violência e nas relações de gênero. Esses movimentos 

fomentam a produção cultural e social de um discurso sobre este problema na saúde publica.  

Diante do exposto, o estudo torna-se relevante a partir da ampliação do conhecimento 

da saúde da mulher na área da Enfermagem Obstétrica, possibilitando identificar uma 

assistência inadequada dos profissionais de saúde no processo parturitivo, e assim, legitimar 

estratégias para o enfrentamento de uma atenção desqualificada à parturiente e a indicação de 

metas que contribuam para a criação de perspectivas políticas e institucionais que prezem a 

qualidade na assistência durante o processo parturitivo.  
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A propósito, nos últimos anos, a Enfermagem Obstétrica tem aumentado o interesse 

em evidencias científicas destinadas a contribuir com os distintos problemas da prática 

cotidiana, um deles a violência obstétrica ainda vigente nos serviços de saúde, que carecem de 

assistência remodelada, humanizada, e da incorporação de mudança de paradigmas no que diz 

a respeito a atitudes, crenças, valores e práticas nesse processo, tais como o empoderamento 

da mulher e a fundamentação das boas práticas instituídas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em relação ao parto e nascimento 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

Esse estudo visa contribuir para a discussão sobre a violencia obstetrica nos seus 

diferentes campos de atuação como o cuidado e o direito da mulher. 

Assim, o estudo proposto irá promover a disseminação do conhecimento acerca da 

saúde da mulher, e em especial a area obstétrica com  o foco na violencia obstétrica, em que o 

estudo ira mostrar as distintas situações de violencia, desrespeito, humilhação em que a 

mulher perpassa pela atuação do profissional de saúde. Desse modo, mostrando a realidade da 

assistencia oferecida as mulheres. 

Alem disso, contribuirá para o acervo cientifico do objeto do estudo, garantindo uma 

discussão para o limite da atuação profissional no parto e nascimento, como tambem  poderá 

apontar as lacunas do conhecimento dentro da temática. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A HISTÓRIA DO MODELO DE PARTO E NASCIMENTO: UMA REFLEXÃO PARA 

O CUIDADO 

A arte de partejar era uma atividade própria da Humanidade, particularmente um 

costume sociocultural da mulher, e durante muito tempo foi considerada uma prática 

tradicional e eminentemente feminina (CARVALHO, 2007; WOLFF; WALDOW, 2008), 

constituindo-se como acontecimento natural das primeiras civilizações ao qual foram 

agregados inúmeros significados culturais que, por meio de gerações, sofreram diversas 

transformações (WOLFF; MOURA, 2004). 

De tal modo, o evento da parturição registra-se no universo cultural, possibilitando 

atravessar todas as sociedades e tempos/espaços (TEIXEIRA; PEREIRA, 2006). Sob esse 

ponto de vista, como foi citado, historicamente o parto era uma tradição exclusiva das 

mulheres no contexto doméstico, realizado somente por parteiras, curandeiras, comadres - 

todas elas mulheres de confiança da gestante e com experiência comprovada pela 

comunidade, que tinham conhecimento da gestação e do puerpério pela própria vivencia 

(SEIBERT et al., 2005). 

Sendo estas mulheres preferidas por questões humanitárias e psicológicas, além do 

tabu acerca da exposição da genitália ao gênero masculino. Atuavam desempenhando e 

oferecendo alimentação, conforto e ambiente agradável durante todo o processo, 

proprocionando às mulheres maior liberdade, autonomia e direito de agir, com isso obtendo 

uma ação participativa e ativa na arte de partejar (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

No que tange ao processo parturitivo, Wolff e Moura (2004, p. 280) declaram:  

 

“É uma coisa de mulher em que se constituía dar à luz, requeria mitos e saberes 

próprios, em que os homens só interferiam em caso de emergência e, sobretudo, nos 

centros urbanos. A presença masculina no parto era desconfortável, nem sempre 

bem vinda, porque, além dos médicos mostrarem-se em seus relatos absolutamente 

insensíveis à dor das parturientes, as mulheres pareciam também atingidas pelo tabu 

de mostrar seus genitais, preferindo, por essas razões, a companhia das parteiras”.  

 

Sendo assim, até o século XII, a participação masculina no processo do parto era 

reduzida e oposta aos padrões culturais dominantes da época, desesncadeando em um atraso 

no desenvolvimento da atividade médica ligada à mulher. Onde a assistência à parturiente era 
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considerada objeto de mulheres, em que as parteiras criavam um clima emocional favorável 

com suas crenças, talismãs, orações e receitas milagrosas para o alívio dos processos 

dolorosos por conta das contrações uterinas (SEIBERT et al., 2005).  

Dessa forma, a assistência a parturiente era vista como uma atividade desvalorizada e, 

por conseguinte, poderia ser deixada aos cuidados femininos,  já que não estava à altura do 

poder do médico, “o homem da arte”. Sem contar, que estes eram pouco familiarizados em 

assistir o parto (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). A compreensão do fenômeno fisiológico 

contribuiu para manter a medicina distante do cenário da parturição, alémm do significado 

fora dos padrões de normalidade da época (WOLFF; MOURA, 2004). 

Desde o início dos tempos, mesmo as mulheres tendo seus corpos programados para a 

reprodução da espécie, a assistência e os costumes que envolvem o processo parturitivo tem 

variado ao longo dos anos, nas mais diversas culturas, principalmente na implicação da 

incorporação de novas tecnologias pela medicina (MALHEIROS et al., 2012). 

Não obstante, a partir do século XVI, teve iniciou a utilização do fórceps obstétrico 

pelo cirurgião inglês Peter Chamberlain, tendo influenciado na aceitação e no domínio do 

homem no processo parturitivo (SEIBERT et al., 2005). Especificamente na classe médica, 

passa a existir o conceito de risco para o processo do parto, tornando imprescindível a 

presença do profissional médico no processo de parturição, admitindo a inserção do modelo 

intervencionista, que estabeleceu a responsabilidade e a autoridade médica com a 

supervalorização da tecnologia (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Resultando, na perda de 

autonomia da mulher sobre o próprio corpo e seu direito de escolha, esta deixando de agir e 

participar ativamente do momento mais sublime de sua vida reprodutiva, onde muitas vezes 

os seus aspectos fisiológicos normais são inibidos, de tal modo possibilitando um novo 

desenho na atenção à saúde reprodutiva da mulher (SEIBERT et al., 2005). 

A assistência obstétrica pela categoria médica teve inicio na Europa, nos séculos XVII 

e XVIII, se expandindo ao Brasil com a criação das Escolas de Medicina e Cirurgia nos 

estados da Bahia e do Rio de Janeiro, no século XIX (WOLFF; MOURA, 2004). Este modelo 

de atenção, com uma assistência intervencionista, ocasionou em um declínio da profissão de 

parteira, assim contribuindo a expressão concreta da intervenção masculina nos cuidados à 

mulher, além do favorecimento do parto horizontal sob a influência de François Mauriceau, 

da Escola Obstétrica Francesa. Esses fatos simbolizaram a arte obstétrica médica, 
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influenciando a aceitação da disciplina técnica e científica, solidificando o conceito do 

processo parturitivo como um evento patológico (SEIBERT et al., 2005). 

Nos habituamos, por muito tempo, a reproduzir uma assistência tecnocrática que, 

segundo Serruya, Lago e Cecatti (2004), seguia uma padronização no cuidado, e tal como nos 

modelos fabris, os “produtos” deveriam acompanhar uma linha de produção e, portanto, não 

“atrapalhar” a ordem médica hospitalar. Com o advento do capitalismo industrial, a prática 

da assistência ao parto consolidou-se com um exercício monopolizado dos médicos, sendo 

legitimado e reconhecido (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Diante deste novo momento histórico, de mudanças de práticas, com a inserção do 

homem na cena do parto, por volta do século XIX, assinalou-se a defesa de uma 

institucionalização do parto e da criação das maternidades (NAGAHAMA; SANTIAGO, 

2005). 

A origem do termo “institucionalização” vem do Latim, de “instituere”, que significa 

colocar em; estabelecer, construir, constituir, preparar, fundar, regulamentar. 

Etimologicamente, significa a coisa estabelecida. Entretanto, o termo “instituição” designa 

um estabelecimento, tal como uma unidade hospitalar, como uma maternidade. A noção de 

“instituição” vai se modificando na medida em que os indivíduos vão se tornando sujeitos da 

história e da construção social (LINS; CECÍLIO, 2008), pensamento este promovido por René 

Barbier (2002).  

Desse modo, o parto sendo um evento universal deixou de ser privado, íntimo e 

feminino, e passando a ser vivido de maneira pública, com a presença e a interferência de 

outros atores sociais, e somente após a II Guerra Mundial o parto foi significativa e em sua 

integralidade institucionalizado no Brasil, em nome da redução da mortalidade materna e 

infantil, afetando a celebração à vida para uma condição de meio de risco à saúde materno-

infantil (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Contudo, o contexto do nascimento a segurança da mulher no tornou-se necessária 

para a sociedade médica. Mas, a vivência de um modelo de parturição em favor da redução 

dos riscos maternos e neonatais vem prejudicando a mulher cidadã em seu direito de escolha, 

sendo impedida de ser a autora do processo parturitivo ao deixá-la em segundo plano, 

resultando na ascensão, pela classe médica, com as suas intervenções, do “papel” principal na 

cena do nascimento.  
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Passar a existir no país um novo modelo de nascimento, com padrão 

institucionalizado, e a figura médica toma o lugar da mulher na essência principal do processo 

de parturição, pois a incorporação de novos conhecimentos e habilidades nos campos da 

assepsia, cirurgia, anestesia, hemoterapia e antibioticoterapia à medicina, os quais diminuíram 

os riscos hospitalares de forma significativa e ampliaram as possibilidades de intervenção, 

resultou no aumento progressivo de operações cesarianas (NAGAHAMA; SANTIAGO, 

2005), onde fez com que a mulher perdesse seu papel como autora do processo de 

nascimento.   

A institucionalização do parto se tornou necessária para que a mortalidade materna e 

infantil começasse a declinar, e como resultado, os índices de mortalidade infantil realmente 

diminuíram. E este fato ajudou para a aceitação da hospitalização pela sociedade, diante da 

argumentação de que ter filhos em hospitais era mais seguro para as mulheres (SEIBERT et 

al., 2005). Entretanto, os índices de mortalidade materna não obtiveram a mesma perspectiva 

de declínio relacionada com a mortalidade infantil, cooperando para a real situação do painel 

da saúde da mulher, por conta da utilização das intervenções no modelo de nascimento, como 

a medicalização do parto, a utilização da episiotomia e fórceps, além do parto com um evento 

cirúrgico para o nascimento. 

Sendo importante destacar-se as principais indicações para a utilização da cesariana na 

assistência obstétrica, que são as seguintes: desproporção cefalopélvicas, frequentemente 

diagnosticada de forma inadequada, já que só pode ser realizada durante o trabalho de parto 

com base nos dados de sua evolução, conforme registro no partograma; cesárea anterior, 

sendo uma frequente indicação de nova cesariana, uma vez que muitos obstetras temem uma 

ruptura da cicatriz uterina, embora distintos estudos observacionais descrevam a segurança do 

parto vaginal depois da realização de uma cesárea (AMORIM; SOUZA; PORTO, 2010). 

A falta de informação à mulher a respeito do modelo do parto, tornou-se um 

influenciador para a escolha da cesariana como modelo hegemônico do nascimento, pela 

conveniência do profissional de saúde e da própria mulher, que não tem a pretensão de sentir 

os estímulos dolorosos das contrações uterinas. Desse modo, e por essas razões óbvias e 

previstas no próprio Código de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina de São Paulo 

(CREMESP), a classe médica deveria esclarecer as gestantes sobre os riscos de se 

submeterem a uma cesárea eletiva, ao invés de aguardarem o transcurso das questões 

inerentes ao parto normal (Brasil. 2004a). 
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A mulher tem vivido imersa em uma cultura pró cesárea e de negação da sua condição 

de cidadã, na qual a falta de opção relativa ao local de parto não mais lhe causa espanto nem 

revolta. Em contrapartida, nos últimos anos, tem ocorrido uma expansão significativa de 

movimentos de mulheres e profissionais de saúde, os quais têm buscado discutir alternativas 

de atenção ao parto predominante no país. Em especial, a popularização da internet tem 

contribuído para o crescimento dessa forma de expressão social, possibilitando às usuárias 

encontrar informações sobre modalidades de parturição diferentes da atenção intervencionista, 

que possibilitem maior vínculo, conforto e segurança para elas, contribuindo com a mudança 

no painel da atenção obstétrica no país (VICTORA et al., 2011). 

A atividade institucionalizada, associada à expansão da atenção à saúde e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, levou à introdução de novas tecnologias, 

com importantes implicações políticas, econômicas, administrativas e sanitárias. Desse modo, 

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 aceitas. Portanto, especialmente em centros urbanos, toda mulher ao ficar 

grávida, para dar à luz procura uma unidade hospitalar, seguindo um modelo que se tornou 

hegemônico (LIMA; SILVA, 2011). 

Essa institucionalização faz com que as mulheres não mais possam escolher com quem 

e onde parir, confirmando 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).  

Desse modo, a institucionalização prevalece frente a rotinas hospitalares rígidas às 

quais as mulheres ainda se submetem silenciosamente (BARROS, 2009). E se no passado, 

segundo Nagahama e Santiago (2005), o uso excessivo do fórceps obstétrico impressionava 

os viajantes estrangeiros, hoje o que impressiona o mundo são as excessivas taxas de 

cesarianas, as intervenções, a medicalização do parto e o desrespeito aos direitos sexuais e 

reprodutivos da mulher em consequência da institucionalização do parto. Assim, essas 

práticas intervencionistas no cuidado à mulher em período reprodutivo perpassam pela 

conduta de profissionais de saúde, quais são influenciadas pelo paradigma da saúde, e em 

especial da obstetrícia, como um evento intervencionista e a supremacia da tecnologia no 

cuidado à mulher. 

. 
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS NA SAÚDE DA MULHER REPRODUTIVA 

Em meados dos anos 70, tornou-se claro que a crise financeira do Estado, altamente 

concentrada no modelo econômico de renda, com base no endividamento externo, refletiria 

sérios danos na área social, com isso afetando o sistema de saúde do país, estruturado em uma 

abordagem médico-hospitalar com evidente predominância da prestação de serviços pela rede 

privada, subsidiada principalmente pelo poder público. Neste sistema, o modelo de cuidados 

de saúde está pautado em ações prioritárias para os modelos assistenciais e de cura (SOUZA; 

TYRRELL, 2011). 

Assim, a saúde da mulher começa a ser objeto de discussão de Políticas Públicas no 

país, sendo limitadas a demandas relativas à gravidez e parto. Conforme o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2011c), os programas materno-infantis elaborados traduziam uma redução 

da visão da saúde da mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de 

“mãe” e “doméstica”, responsável pela criação, educação e cuidado dos filhos. 

Desse modo, houve o surgimento do Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil 

(PNSMI) em 1974, a fim de reduzir a morbimortalidade materno-infantil, sendo “a mulher 

vista como objeto de reprodução”, principalmente mediante ações direcionadas ao pré-natal, 

parto e puerpério, faltando a integração com outros programas e ações propostos pelo 

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

baixo impacto nos indicadores de saúde da mulher (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

O movimento feminista almejava como objetivos e propostas, a igualdade na 

diferenciação sexual, numa vivência humana liberta de padrões opressores, questionando o 

modelo masculino no papel de provedor e o feminino no papel reprodutivo, limitado à esfera 

do lar: “vulnerável, subjugada e excluída” (GIFFIN, 2002).   

Nesse sentido, a incorporação de uma visão mais ampla do papel da mulher na 

sociedade, permitiria a inserção da figura feminina na discussão de Políticas Públicas para as 

mulheres. No âmbito do movimento feminista brasileiro, esses programas são criticados pela 

sua visão reducionista da mulher, que somente tinha acesso a cuidados de saúde no ciclo 

gravídico-puerperal. Dessa forma, com intensa mobilização de mulheres, houve a introdução 

do tema na agenda de Políticas Públicas e de questões até então relegadas a segundo plano, 

por serem consideradas restritas às relações privadas (BRASIL, 2011c). 
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O movimento de mulheres argumentava que as desigualdades nas relações sociais 

entre homens e mulheres, traduziam-se também em problemas de saúde que afetavam 

particularmente a população feminina. Por isso, fazia-se necessário criticá-los, buscando 

identificar e propor processos políticos que promovessem mudanças na sociedade e, 

consequentemente, na qualidade de vida dessa população (BRASIL, 2011b). Então, a 

Organização das Nações Unidas instituiu que 1975-1985 seria a década das mulheres, 

destinada a promover ou derrogar Leis e Políticas Públicas contra a violência e a 

discriminação à mulher, além da participação feminina nas discussões e construção de tais 

políticas (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

A partir de uma mudança no painel da saúde da mulher, faz-se necessária a 

elaboração, execução e avaliação das políticas de saúde da mulher, nas quais o direito 

extrapola o momento da gestação e parto, demandando ações que contemplem a melhoria das 

condições de saúde em todos os ciclos de sua vida (MAIA, 2014).   

Na década de 80, diante dessas transformações, cresce a organização de movimentos 

sociais e a democratização, levantando discussões acerca dos direitos à procriação, 

sexualidade, planejamento familiar, discriminação e outras medidas entendidas como da 

esfera da saúde pública, e não do ato médico, além da conquista do processo democrático, que 

contribuiu para a proposta de reforço da saúde, defendida pelos movimentos sociais e 

apresentada na VIII Conferência Nacional de Saúde (SOUZA; TYRRELL, 2011), no âmbito 

do Movimento Sanitário, no qual se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a 

formulação do Sistema Único de Saúde hoje vigente (BRASIL, 2011c). 

Nessa perspectiva, em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de Atenção Integral à Saúde 

da Criança (PAISC), assim marcando 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”, incluem 

ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação. No entanto, ambos 

os Programas continuaram enfatizando o ciclo reprodutivo, especificamente as questões 

relacionadas com a doença, o parto e a maternidade (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Em 1985 no Brasil, houve a Conferência Internacional: Tecnologia Apropriada para o 

Nascimento, realizada em Fortaleza, no Ceará, sob os auspícios da Organização Mundial de 
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Saúde (OMS), quando se estabeleceu o parto como um processo fisiológico, respeitando a 

autonomia da mulher e o direito a acompanhante, além de propor uma série de recomendações 

para a assistência menos intervencionista e medicalizada (SOUZA; TYRRELL, 2011).  

Essa reunião envolveu peritos em obstetrícia, oriundos da região européia, membros 

da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde/Escritório Regional para as Américas, 

para esclarecer, à luz dos conhecimentos científicos, qual o papel das práticas obstétricas na 

assistência ao parto normal, resultando na elaboração e divulgação da “Carta de Fortaleza”, 

na qual foram feitas diversas recomendações com ênfase na medicina baseada em evidências, 

considerando que intervenções inoportunas, inadequadas e/ou desnecessárias durante o parto 

constituíam risco para as mulheres. Assim, o documento intitulado “Maternidade Segura” 

identifica e tenta estabelecer normas de boas práticas da assistência obstétrica (ABENFO, 

2009).   

Com base na Carta de Fortaleza, em 1986, o mesmo grupo de trabalho da organização 

Mundial de Saúde (1996) classificou em quatro categorias suas recomendações sobre as 

práticas relacionadas ao parto normal: a) práticas comprovadamente úteis, que devem ser 

estimuladas; b) práticas claramente prejudiciais ou ineficazes, que devem ser eliminadas; c) 

práticas em relação às quais não existem evidências científicas suficientes para apoiar uma 

recomendação e que devem ser empregadas com cautela, até que novas pesquisas esclareçam 

a questão; d) práticas frequentemente utilizadas, de modo inadequado.  

Considera-se que a maternidade segura é um direito universal da mulher, sendo um 

projeto institucional aderido pela OMS a fim de combater a mortalidade materna e do seu 

concepto. Desse modo, o aumento da cobertura de melhorias para a qualidade do atendimento 

nos serviços de saúde representa estratégias a serem priorizadas para a redução do índice de 

mortalidade (SGOES, 2010). 

O seu principal objetivo seria os “oitos passos para a maternidade segura” atuando 

diretamente nos cuidados relacionados à saúde reprodutiva, com a assistência à criança. Esses 

oitos passos seriam, a saber: garantir informação sobre a saúde reprodutiva e direito da 

mulher; garantir a assistência durante a gravidez, parto e pós-parto, bem como o planejamento 

reprodutivo; incentivar o parto normal humanizado; ter rotinas prescritas para normatizar a 

assistência; treinamento da equipe de saúde para implementação das rotinas; possuir estrutura 

adequada para o atendimento materno e perinatal; possuir arquivo e sistema de informação; e 

avaliar os periodicamente os indicadores de saúde materna e perinatal (SGOES, 2010). 
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A partir do exposto, esses temas influenciaram a forma como estava sendo realizada a 

assistência obstétrica no país, principalmente considerando os termos da Carta de Fortaleza. 

Nesse sentido, o movimento de humanização iniciado na década de 70, transpassando parte de 

profissionais de saúde, usuários do serviço e militantes dos direitos humanos, contribuiu para 

uma discussão paradigmática do painel da assistência à saúde da mulher (SOUZA; 

TYRRELL, 2011).  

Nessa perspectiva, em 1993 foi fundada em São Paulo a Rede de Humanização do 

Parto e Nascimento, congregando profissionais, usuários e instituições. A Carta de Campinas, 

documento fundado pela Rede, denuncia as circunstâncias de violência, constrangimento e 

discriminação da assistência obstétrica, especialmente as condições desumanas a que são 

submetidas às mulheres no momento do nascimento (DINIZ et al. 2007). 

De acordo com Malheiros et al. (2012), dentre os objetivos dessa Rede está o de 

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

partos. Tais objetivos vêm sendo alcançados através da progressiva participação feminina, que 

reivindica a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao parto e nascimento. Contudo, as 

imposições de rotinas hospitalares, da posição de parto e das interferências obstétricas 

desnecessárias, perturbam e inibem o desencadeamento natural dos mecanismos fisiológicos 

do parto, que passa a ser sinônimo de patológico e de intervenção médica (DINIZ, 2005). 

Assim, inibe a autonomia da mulher pela imposição de uma assistência obstétrica respaldada 

na violência. 

Em 1998, diante das recomendações e compromissos assumidos pelo Brasil nas 

citadas Conferências, o Ministro da Saúde decretou como uma de suas prioridades a redução 

da mortalidade materna e perinatal, como também a qualidade do pré-natal e parto, reduzindo 

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).  

A iniciativa, além de ensejar a mobilização social, inaugurou um processo amplo e 

contínuo de humanização dos serviços de saúde, conduzido pelo Ministério da Saúde por 

meio do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, instituído pela Portaria nº 

569-570-571/2000, cujo objetivo maior foi a transformação da assistência à saúde (SOUZA; 

TYRRELL, 2011). 
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Em sua cartilha, o PHPN ratifica como principal estratégia, assegurar a melhoria do 

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

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

2002). Além disso, conforme Malheiros et al. (2012), o Programa foi proposto para incentivar 

um atendimento obstétrico integral e garantir os direitos de escolha da mulher, objetivando 

ainda a reorganização da assistência, ficando esta pautada na ampliação do acesso das 

mulheres à assistência com qualidade, sendo o parto realizado com o mínimo de 

intervenções. Em outras palavras: 

A principal estratégia do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento é 

assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento 

pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na 

perspectiva dos direitos de cidadania. O Programa fundamenta-se no direito à 

humanização da assistência obstétrica e neonatal como condição primeira para o 

adequado acompanhamento do parto e do puerpério. A humanização compreende, 

entre outros, dois aspectos fundamentais. O primeiro diz respeito à convicção 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 por parte dos profissionais de 

saúde, organização da instituição de modo a criar um ambiente acolhedor e adotar 

condutas hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher. 

O segundo refere-se à adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos 

para o acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas 

intervencionistas desnecessárias que, embora tradicionalmente realizadas, não 

beneficiam a mulher nem o recém-nascido e que, com frequência, acarretam maiores 

riscos para ambos (SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004b, p. 1282). 

Deste modo, o conceito de humanização se expande com a sua utilização pelos 

distintos atores sociais, embora com suas próprias interpretações. Sendo assim, a 

humanização aparece como negação da cesariana e redefinição das relações humanas na 

assistência, como revisão do projeto de cuidado, e mesmo da compreensão da condição 

humana e dos direitos humanos (DINIZ, 2005). Do mesmo modo, a humanização refere-se ao 

acolhimento do outro, promovendo a autonomia e o protagonismo da mulher durante o 

processo parturitivo. 

Diante do exposto, humanizar e qualificar a atenção em saúde significa aprender a 

compartilhar saberes e reconhecer direitos, visto que a atenção humanizada e de boa 

qualidade conduz ao estabelecimento de melhores relações entre sujeitos, mesmo que estes 

possuam características distintas quanto às condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de 

gênero (MAIA, 2014). 

Uma vez que a organização dos hospitais é marcada pela imposição aos pacientes, no 

sentido de isolamento; submissão em relação aos seus corpos e à sua própria subjetividade; 
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despersonalização; diminuição do convívio familiar e social; desrespeito à sua própria 

capacidade de tomar decisões, surgem obstáculos a essa nova cultura de atendimento que a 

política de humanização tenta promover na saúde. A temática da humanização apresenta-se 

como antítese da violência e da incomunicabilidade, reafirmando a importância de ações 

centradas na ética, no diálogo e na negociação dos sentidos e rumos de produção de cuidados 

(MENEZES, 2005). 

Assim, a Política Nacional de Humanização (PNH) teve o seu lançamento em 2000. 

Em seus objetivos contempla: valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde; fomento da autonomia e protagonismo dos sujeitos; coparticipação e 

corresponsabilidade; estabelecimento de vínculos solidários e participação coletiva; 

identificação das necessidades sociais; e mudança no panorama de atenção ao processo de 

trabalho, além da melhoria do atendimento (BRASIL, 2004). Desse modo, a garantia do 

acompanhante e o atendimento de qualidade são eixos prioritários dessa política. 

O Ministério da Saúde reconhece que “a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado”, como estabelece o Artigo 196, da Constituição Federal de 1988. Assim, em 2004, 

divulgou em documento contendo as ações de implantação da Política Nacional de 

Humanização no Sistema Único de Saúde, destinado a gestores e trabalhadores do SUS. 

Nesse documento foram descritos o progresso político e os desafios, como princípios, 

estratégias e diretrizes para implementar o PNH (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Desse modo, a humanização da assistência vem contribuir para uma mudança de 

práticas e favorecer um modelo que assegure o protagonismo da mulher, com o seu parto em 

um evento social. Assim, o paradigma humanístico (DAVIS-FLOYD, 2001) permite uma 

contribuição aos aspectos fisiológicos do parto e do mesmo modo, a diminuição de práticas 

consideradas como violentas na atenção ao processo de nascimento. 

Nesse contexto, 2004 foi declarado o Ano da Mulher. Diante desses avanços, e fruto 

de compromissos firmados, o Ministério da Saúde decidiu considerar a importância da saúde 

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

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAIM), considerando “a mulher como sujeito de 

cidadania” (SOUZA, TYRRELL, 2011), 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, 
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portadoras de doenças crônicas, ginecológicas, além de ações dirigidas às mulheres rurais, 

negras, indígenas, lésbicas e deficientes, dentre outras (BRASIL, 2011c). 

Nessa linha de atuação, em 2004 o Ministério da Saúde promoveu o lançamento do 

Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, que consiste em uma série de ações 

programáticas nas distintas esferas de Governo, visando propiciar a qualificação da 

assistência obstétrica e neonatal no país, para tanto organizando a rede integrada de acesso aos 

serviços de saúde, garantindo a equidade/cidadania como fortalecimento, investimento e 

expansão da assistência qualificada (BRASIL, 2011c). 

Contudo, a problemática da saúde materno-infantil ainda persiste no país, assim como 

a precariedade da assistência obstétrica por meio da medicalização do processo de 

nascimento, além das altas taxas de cesariana, criando obstáculos para o alcance da redução 

da mortalidade materna e neonatal. Diante dessas ações, em 2011 o Ministério da Saúde 

instituiu no SUS o Programa Rede Cegonha, por intermédio da Portaria nº 1.459, de 24 de 

junho de 2011, a fim de assegurar a melhoria de acesso, cobertura e qualidade do 

acompanhamento do pré-natal; da assistência ao parto e puerpério e da assistência da criança, 

com disponibilidade ao acolhimento e à resolutividade (BRASIL, 2011b).  

As diretrizes da Rede Cegonha perpassam todo o ciclo gravídico da mulher, com 

ênfase no acolhimento/classificação de risco para melhoria da qualidade do pré-natal; garantia 

da vinculação da gestante à 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 módulos: pré-natal; parto e nascimento; 

puerpério e atenção integral à saúde da criança; sistema logístico - transporte sanitário e 

regulação (BRASIL, 2011b). A garantia aos direitos humanos e aos direitos sexuais e 

reprodutivos constituem marcos desse programa, além do direito à maternidade de escolha 

visando inibir a peregrinação da mulher, o direito ao acolhimento, ao acompanhante de 

escolha e ao cuidado respaldado nas boas práticas do parto normal, ações respaldadas 

anteriormente pelo PHPN. 

A Rede Cegonha veio corroborar a garantia da mulher ao direito ao acompanhante, 

previsto em 2005 na Lei nº 11.108, o qual foi iniciado a discussão sobre o tema no PHPN, 

assegurando a livre escolha do mesmo durante o todo período de pré-parto, parto e pós-parto 

imediato, direito esse que deve ser respeitado durante o processo do acompanhamento do 

nascimento (BRASIL, 2005). 
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Todos os avanços ocorridos no cenário das Políticas Públicas voltadas à saúde da 

mulher, com destaque para a assistência obstétrica, demonstram a força da mulher, 

principalmente em movimentos sociais, transformando-a em protagonista do próprio cuidado. 

Sendo assim, para manter 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), dialogar e debater visando uma mudança paradigmática que resgate 

o protagonismo da mulher e favoreça o parto como um evento fisiológico, a fim de que a 

diminuição das distintas modalidades de violência obstétrica sejam consolidadas. 

 

2.3 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO PROCESSO PARTURITIVO: UMA 

SENSIBILIZAÇÃO PARA O CUIDADO: 

A violência obstétrica, caracterizada pela falta de respeito aos direitos sexuais, 

reprodutivos e humanos, tem sido objeto de estudo, em especial na perspectiva dos direitos 

das mulheres durante o parto e nascimento e, sobretudo, nas maternidades públicas, 

desvelando o (des)cuidado com as mulheres durante a parturição, que são submetidas a 

frequentes intervenções e procedimentos, muitas vezes são intercorrências desnecessárias ao 

mecanismo fisiológico do parto em face das atuais evidências científicas (AGUIAR, 2010). 

Evidenciando que essas práticas do (des)cuidado sendo decorrente da utilização de 

protocolos, regras, normas e rotinas institucionais na assistência obstétrica durante o processo 

de parturição. 

Assim, tendo como ponto de partida a perspectiva da violência obstétrica, tema atual e 

relevante na área obstétrica, Onde nos dias atuais  sua discussão vem sendo inserida nos 

meios de comunicação que como resultado estão contribuindo sobremaneira para um debate 

no país em prol de Leis que protejam as mulheres contra a obrigatoriedade de aceitação de 

normas e rotinas institucionais consideradas desnecessárias, e compreendidas no meio 

científico como uma violência, a exemplo dos debates que ocorreram em países como a 

Venezuela e a Argentina, cujos resultados foram positivos.   

Como ponto de partida, em 25 de novembro de 2006, ao celebrar-se o Dia 

Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, a Assembleia Nacional da 

República Bolivariana da Venezuela aprovou a Lei Orgânica sobre o direito das mulheres a 

uma vida livre da violência, a qual foi publicada no Diário Oficial nº 38.647 em 19 de março 
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de 2007, daquele país. Esta nova lei tipifica dezenove formas de violência contra a mulher, 

sendo a mais recente a violência obstétrica (GUERRA, 2008). 

Nesse sentido, conforme apresenta D’Gregório (2010, p. 201) em seu Editorial, a 

definição da expressão “violência obstétrica” utilizada no referido texto legal tem como 

característica: 

 

Toda apropriação dos processos do corpo e reprodutivos da mulher por profissional 

de saúde, que se expressa como tratamento desumano, um abuso de medicamentos, 

e para converter os processos naturais em patológicos, trazendo com isso a perda da 

autonomia e a capacidade de decidir livremente sobre o seu corpo e sexualidade, 

impactando negativamente a qualidade de vida das mulheres. 

 

A respeito da Lei nº 26.485/2009, de proteção integral para prevenir, punir e erradicar 

a violência contra as mulheres, vigente na Argentina, que conceitua a violência classificando-

a em cinco tipos que se manifestam em cinco modalidades: física, psicológica, sexual, 

econômica ou patrimonial e simbólica. Além disso, esta mesma Lei apresenta modalidades de 

violência, de acordo com os tipos apresentados, configurando violência doméstica, 

institucional, laboral e contra a liberdade reprodutiva e obstétrica (MATERNIDADE ATIVA, 

2012), conforme se pode observar no conceito abaixo descrito: 

 

Da apropriação do corpo da mulher e do processo parturitivo, tornando-o patológico, 

e convertendo a realização de intervenções desnecessárias e medidas 

farmacológicas, sem permitir que a parturiente participe ativamente do processo de 

decisão sobre seu corpo e o modelo de nascimento, deixando de aplicar informações 

para a tomada de decisão, a qual aplicam protocolos assistenciais impedindo a sua 

movimentação, expressão, nisto a sua autonomia, bloqueando os mecanismos da 

fisiologia do parto natural (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 37). 

 

Sob este olhar, em 2012, por uma escassez de referências na produção técnica e 

jurídica brasileira, foi elaborado pela Rede de Maternidade Ativa, um manual tipificando a 

violência obstétrica praticada no Brasil contra as mulheres, durante o processo parturitivo. 

Desse modo, atos caracterizados como violência obstétrica foram considerados todos aqueles 

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

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

administrativos de instituições públicas e privadas, bem como civis, conforme se segue. 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012). Assim, a violência obstétrica pode ser compreendida em 

seis distintas modalidades de caráter: físico, psicológico, sexual, institucional, material e 

midiático. 
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Violência obstétrica de caráter físico: 

 

Ações que incidam sobre o corpo da mulher, que interfiram, causem dor ou dano 

físico (de grau leve a intenso), sem recomendação baseada em evidências científicas. 

E, como exemplos dessa modalidade a privação de alimentos, interdição à 

movimentação da mulher, tricotomia, manobra de Kristeller, uso rotineiro de 

ocitocina, cesariana eletiva sem indicação clínica, não utilização de analgesia 

quando tecnicamente indicada (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 60). 

 

Violência obstétrica de caráter psicológico: 

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. Esse caráter tem como exemplos ameaças, mentiras, chacotas, piadas, 

humilhações, grosserias, chantagens, ofensas, omissão de informações, informações 

prestadas em linguagem pouco acessível, desrespeito ou desconsideração de seus 

padrões culturais (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 60). 

 

Violência obstétrica de caráter sexual: 

 

Toda ação imposta à mulher que viole 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. Desse modo, 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, exames repetitivos dos mamilos sem esclarecimento e sem 

consentimento (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 60). 

 

Violência obstétrica de caráter institucional: 

 

Ações ou formas de organização que dificultem, retardem ou impeçam o acesso da 

mulher aos seus direitos constituídos, sejam estas ações ou serviços, de natureza 

pública ou privada. E, esse caráter poder abranger como exemplos o impedimento 

do acesso aos serviços de atendimento à saúde, impedimento à amamentação, 

omissão ou violação dos direitos da mulher durante seu período de gestação, parto e 

puerpério, falta de fiscalização das agências reguladoras e demais órgãos 

competentes, protocolos institucionais que impeçam ou contrariem as normas 

vigentes (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 61). 

 

 

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 
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única alternativa que viabilize o acompanhante (MATERNIDADE ATIVA, 2012, 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 (MATERNIDADE ATIVA, 

2012, p. 61). 

 

 

Perante o que foi exposto, percebe-se que a temática precisa ser aprofundada teórica e 

filosoficamente, embora ao longo do texto sejam apontadas publicações científicas que 

retratam a violência obstétrica, ou situações desrespeitosas com práticas de (des) cuidado, 

com a finalidade de elucidar ao máximo possível, em que situações ou fases do processo 

parturitivo elas ocorrem. 
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3. METODOLOGIA 

O presente estudo utilizou como método a Revisão Integrativa da Literatura, a qual 

tem como finalidade reunir e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema 

investigado, ou seja, permite buscar, avaliar e sintetizar as evidências disponíveis para 

contribuir com o desenvolvimento do conhecimento na temática (MENDES, SILVEIRA, 

GALVÃO, 2008), possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos (POLIT; BECK, 2006). 

No Brasil e no mundo, tem-se realizado inúmeros estudos a respeito da violência 

obstétrica que as mulheres têm sido expostas durante o processo de pré-parto, parto e 

nascimento, contudo, buscando analisar as praticas no processo parturitivo consideradas como 

violência obstétrica dentro de uma perspectiva de direito das mulheres na literatura científica. 

Assim, a revisão integrativa vai proporcionar identificar as práticas consideradas como 

violentas dentro do modelo de assistência ao parto e nascimento. 

Desse modo, a revisão integrativa de literatura se divide em seis importantes fases e 

devem ser seguidas para a aplicabilidade de seus critérios. As fases da revisão integrativa são: 

1) Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; 2) Estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3) Definição 

das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; 4) 

Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) Interpretação dos resultados; 6) 

Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. (REIS; MARTINS; LOPES, 2015). 

 

3.1 ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E SELEÇÃO DA HIPÓTESE OU QUESTÃO 

DE PESQUISA PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA  

A primeira etapa consistiu na identificação do tema e seleção da questão norteadora do 

estudo. Assim, foi delimitado tema relacionado à violência obstétrica, no campo dos direitos 

sexuais, reprodutivos e humanos, com a formulação da seguinte questão norteadora: Quais as 

praticas vivenciadas no processo de parto e nascimento são constituídas como forma de 

violência obstétrica?   
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3.2 ETAPA 2: ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

DE ESTUDOS/ AMOSTRAGEM OU BUSCA NA LITERATURA 

 Nesta etapa foram delimitados os critérios para inclusão e exclusão dos estudos. 

Foram definidos como critérios de inclusão: Artigos que abordem a temática da violência 

obstétrica; recorte temporal dos últimos 5 anos a partir do ano de 2011; nos idiomas 

português, inglês e espanhol. 

Como critérios de exclusão: Editoriais, teses, dissertações, trabalhos publicados em 

anais de eventos, duplicatas e artigos que abordem a respeito da violência contra a mulher 

fora do contexto do parto e nascimento.  

Para a realização da busca na literatura foi composta a estratégia de busca utilizando-

se os seguintes descritores do vocabulário controlado das ciências da saúde (DeCS): Violence 

Against Women; Humanizing Delivery; Sexual and Reproductive Rights; foi realizada a 

expansão semântica para as palavras chaves Delivery; Obstetric; Obstetric violence. As 

estratégias de busca estabelecida foram baseadas em suas combinações nas línguas 

portuguesa, inglesa, espanhola e os operadores booleanos AND e OR. Os descritores foram 

utilizados no idioma da língua inglesa, por conta de sua indexação nas bases de dados serem 

no referido idioma, e quanto realizada a busca no idioma da língua portuguesa, os resultados 

dos estudos eram reduzidos. 

As fontes de informação estabelecidas foram as bases de dados multidisciplinares 

Web of Science e Scopus, as bases especializadas PubMed e CINAHL e as bases de dados 

com cobertura da America latina LILACS e SciELO via Web of Science. Os dados foram 

coletados em 14 de maio de 2016 

Foram considerados para análise artigos, redigidos na língua portuguesa, inglesa e 

espanhola. A amostra inicial constitui-se de 381 artigos, sendo: 62 (Web of Science); 152 

(Scopus); 87 (PubMed); 22 (LILACS); 22 (SciELO via Web of Science); 36 (Cinahal). As 

bases de dados, estratégias de busca correspondentes e o número de artigos encontrados e suas 

respectivas fontes de informação estão registradas no quadro 1. 
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Quadro 1: Bases de dados, estratégias de busca e resultado de artigos encontrados. 

Niterói, Rio de Janeiro, 2016. 

 

FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

 

RESULTADOS 

 

WEB OF SCIENCE 

Tópico: ("Violence Against Women" or "obstetric 

violence") AND Tópico: (Delivery or obstetric or 

"Humanizing Delivery" or "Sexual and Reproductive 

Rights") 

 

62 

 

  

SCOPUS 

( TITLE-ABS-KEY ( "Violence Against Women"  OR  

"obstetric violence" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

delivery  OR  obstetric  OR  "Humanizing Delivery"  

OR  "Sexual and Reproductive Rights" )  

 

152 

 

 

PUBMED 

("Violence Against Women"[All Fields] OR "obstetric 

violence"[All Fields]) AND (("delivery, 

obstetric"[MeSH Terms] OR ("delivery"[All Fields] 

AND "obstetric"[All Fields]) OR "obstetric 

delivery"[All Fields] OR "delivery"[All Fields]) OR 

obstetric[All Fields] OR (Humanizing[All Fields] AND 

("delivery, obstetric"[MeSH Terms] OR 

("delivery"[All Fields] AND "obstetric"[All Fields]) 

OR "obstetric delivery"[All Fields] OR "delivery"[All 

Fields])) OR "Sexual and Reproductive Rights"[All 

Fields]) 

 

87 

 

 

 

 

LILACS 

"Violence Against Women" or "obstetric violence" 

[Palavras] and Delivery or obstetric or "Humanizing 

Delivery" or "Sexual and Reproductive Rights" 

[Palavras] 

 

22 

 

SCIELO VIA WEB 

OF SCIENCE 

Tópico:("Violence Against Women" or "obstetric 

violence") AND Tópico:(Delivery or obstetric or 

"Humanizing Delivery" or "Sexual and Reproductive 

Rights") 

 

22 

 

 

CINAHL 

( "Violence Against Women" or "obstetric violence" ) 

AND ( delivery  OR  obstetric  OR  "Humanizing 

Delivery"  OR  "Sexual and Reproductive Rights" ) 

 

36 

 

O processo leitura dos dados ocorreu primeiramente por leitura textual, a qual se trata 

de um modo de aprofundamento em processos discursivos, visando alcançar saberes sob a 

forma de compreensões reconstruídas dos discursos. Essa leitura permite identificar e isolar 

enunciados dos conteúdos a ele submetidos, categorizar tais enunciados e produzir textos, de 
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maneira a integrar descrição e interpretação. A análise textual utiliza como fundamento de sua 

construção o sistema de categorias, o corpus - conjunto de textos submetidos à apreciação, 

que representa a multiplicidade de visões de mundo dos sujeitos acerca do fenômeno 

investigado (MORAES, 2003).  

Posteriormente a coleta de dados, realizou-se a seleção dos estudos primários, de 

acordo com a questão norteadora e os critérios de inclusão previamente definidos, e foi 

realizada o refinamento por ano de publicação de 2011 á 2016 onde foram excluídos 125 

artigos, em seguida, foram retiradas 153 duplicatas por meio do gerenciador de referência 

Endnote Web, a partir disso, foi realizada a leitura e análise por título e resumo, que resultou 

na exclusão de 90 artigos, e finalizando a leitura foi realizada a leitura do texto completo de 

13 artigos, obtendo-se a amostra final, constituída por 13 artigos. O processo de seleção dos 

artigos é apresentado no quadro 2 e figura 1. 

Durante análise dos títulos e resumos dos artigos, observaram-se na amostra inicial 

381 artigos não relacionados à temática deste estudo, dos quais: 267 tratavam-se de estudos 

sobre violência doméstica contra a mulher; 76 sobre a violência por parceiro intimo contra 

mulher gestante e 38 dos estudos não estavam relacionados à área da assistência materno-

infantil. 

Na análise do texto completo foram analisados na íntegra 13 artigos, onde todos 

atenderam aos critérios de inclusão propostos na metodologia deste estudo. Sendo importante 

que na seleção dos artigos para amostra final, que todos os artigos respondam à questão 

norteadora deste estudo.  

  

Quadro 2: Processo de seleção. Niterói, Rio de Janeiro, 2016. 

Fontes de informação Artigos encontrados Artigos selecionados 

Web of Science 62 2 

Scopus 152 5 

PubMed 87 0 
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Figura 1: Fluxograma do processo de seleção da amostra, Niterói, Rio de Janeiro, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ETAPA 3: DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DOS 

ESTUDOS SELECIONADOS/ CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

Na terceira etapa da revisão integrativa, procedeu-se à definição das informações a 

serem extraídas dos estudos selecionados. Para a análise e posterior síntese dos 13 artigos que 

LILACS 22 2 

SciELO via Web of Science 22 4 

Cinahl 36 0 

Total 381 13 
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atenderam aos critérios de inclusão, elaborou-se dois instrumentos para a coleta das 

informações visando responder à questão norteadora da revisão. A análise e a interpretação 

dos dados foram realizadas de forma organizada e sintetizada por meio da elaboração de dois 

quadros sinópticos que compreenderam os seguintes itens: Instrumento 1 - identificação do 

estudo, autores, fonte de informação, periódico e ano de publicação (apresentado no quadro 

4 do item 4); Instrumento 2- objetivos, método, amostra estudada, principais resultados e 

categoria do estudo (apresentado no quadro 5 do item 4).  

Foi utilizada a técnica de análise temática (MINAYO, 2010), para uma compreensão 

de núcleos temáticos mobilizados na construção dos problemas de estudo. Após esse 

procedimento, os estudos foram categorizados em  quatro núcleos temáticos, que subsidiaram 

a interpretação e apresentação dos resultados da revisão, a saber: 1) A violência obstétrica em 

sua definição e tipologia; 2): Violência obstétrica nas percepções da equipe obstétrica; 3): 

Violência Obstétrica nas percepções das usuárias; 4): Leis e projetos de leis implementadas na 

assistência ao parto e nascimento a modo de prevenir e proteger contra a violência obstétrica. 

O quadro 3 demonstra as categorias elaboradas para a discussão dos artigos. 

 

   Quadro 3: Categorias e números de identificação. Niterói, Rio de Janeiro 2016. 

 

   As temáticas que se destacaram no conjunto dessas publicações perante a análise temática 

dos estudos forma: "A violência obstétrica: tipologia, definições, legislação"; "Violência 

obstétrica na percepção da equipe obstétrica"; Violência obstétrica na percepção das usuárias. 

 

3.4 ETAPA 4: AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

  Na quarta etapa, foi realizada uma análise crítica dos estudos selecionados, 

observando os aspectos metodológicos, a similaridade entre os resultados encontrados. Sendo 

Número de identificação Categoria 

I A violência obstétrica: tipologia, definições, legislação 

II Violência obstétrica na percepção da equipe obstétrica 

III Violência obstétrica na percepção das usuárias 
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esta análise realizada de forma minuciosa, buscando respostas para os resultados diferentes ou 

conflitantes nos estudos (a avaliação dos estudos é apresentada no item 4). 

 

3.5 ETAPA 5: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Os resultados foram fundamentados na avaliação critica dos estudos selecionados, 

tendo realizado comparação dos estudos e das temáticas abordadas frente ao objeto de 

pesquisa proposto. Então, foi observado o conhecimento cientifico acerca das praticas 

violentas no contexto do parto e nascimento, as implicações resultantes dessas práticas, como 

as lacunas do conhecimento. 

  Por meio da revisão integrativa realizada, foi possível identificar a amplitude mundial 

do tema sendo observado que dentro da equipe de saúde que se utilizam dessas praticas estão 

incluídos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem onde foi estabelecido seus 

prejuízos em diversos aspectos na vida das mulheres. Foram observadas diversas leis, projetos 

de lei e punição tanto para o profissional quanto para a instituição. 

 

3.6 ETAPA 6: APRESENTAÇÃO DA REVISÃO/SÍNTESE DO CONHECIMENTO 

Na sexta e última etapa, como conclusão desta revisão integrativa, foi realizada 

elaboração do resumo das evidências disponíveis, com a produção dos resultados (a síntese do 

conhecimento é apresentada a seguir nos resultados).   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A problemática da violência obstétrica durante o parto e nascimento tem sido alvo de 

interesse crescente na literatura no período analisado. Entre 2012-2016, a produção sobre o 

tema foi de treze publicações, onde no ano de 2012, 2013, 2014 tiveram duas publicações em 

cada ano. Já em 2015 foram seis publicações, enquanto no ano de 2016 foi encontrado apenas 

uma publicação acerca do objeto do estudo.  

 Os autores são filiados a campos distintos do conhecimento, como: medicina, 

psicologia, antropologia, nutrição, enfermagem. A maioria das publicações (7) foi encontrado 

em periódicos internacionais, enquanto há uma produção de trabalhos (6) nas revistas 

brasileiras. As classificações das revistas encontram-se em A1, A2, B1 ou B2, com oito 

artigos cadastradas na plataforma sucupira pelo sistema Qualis de avaliação de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da 

Educação, no ano de 2014, sendo três artigos em revistas classificadas como A1 e A2, e cinco 

publicações com a classificação em B1 e B2, o que sinaliza um reconhecimento da qualidade 

das produções, mas podemos observar cinco artigos sem a classificação, por serem revistas 

internacionais. No que tange à metodologia das treze produções em que se baseiam na 

abordagem qualitativa em seis estudos, no método quantitativo em quatro estudos, revisão 

sistemática de literatura em dois artigos, e uma publicação como relato de experiência.  

 As temáticas que se destacaram no conjunto dessas publicações perante a análise 

temática dos estudos forma: "A violência obstétrica: tipologia, definições, legislação"; 

"Violência obstétrica na percepção da equipe obstétrica"; Violência obstétrica na percepção 

das usuárias. 

No que diz respeito aos objetivos dos estudos, embora utilizando diferentes 

referenciais teóricos e metodológicos, em linhas gerais, os artigos tiveram como foco 

identificar, á assistência oferecida no momento do seu trabalho de parto e parto, tendo como 

foco a analise dessas praticas e como elas se caracterizam como violência obstétrica, em 

ambas as percepções da equipe de saúde e da mulher.  Os quadros de síntese apresentando as 

informações extraídas dos 13 estudos selecionados são apresentados a seguir, nos quadros 4 e 

5: 
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Quadro 4: Instrumento de coleta de dados 1: Apresentação da síntese dos artigos incluídos na 

Revisão Integrativa: Título do estudo, autores, fontes de informação, periódicos e ano. 

Niterói/RJ, 2016 

Nº Título o do estudo Autores Fontes de 

informação 

Periódicos Ano 

 

1 

La gineco-obstetricia en México: 

entre el “parto humanizado” y La 

violencia obstetrica 

Maria Raquel Pozzio Scielo- Web 

of Science 

Revista Estudos 

Feministas 

2016 

 

2 

Microaggressions and the 

reproduction of social inequalities 

in medical encounters in Mexico 

 

Vania Smith-Oka Scielo- Web 

of Science 

Social Science 

and Medicine 

2015 

 

3 

Violência obstétrica como questão 

para a saúde pública no Brasil: 

origens, definições, tipologia, 

impactos sobre a saúde materna, e 

propostas para sua prevenção 

Simone Grilo Diniz, 

Heloisa de Oliveira 

Salgado, Halana Faria de 

Aguiar Andrezzo, Paula 

Galdino Cardin de 

Carvalho, Priscila 

Cavalcanti Albuquerque 

Carvalho, Cláudia de 

Azevedo Aguiar, Denise 

Yoshie Niy 

Scopus Journal of 

Human Growth 

and 

Development 

2015 

 

4 

Violencia obstétrica desde la 

perspectiva de la paciente 

Dras. Carlota J Pereira, 

Alexa L Domínguez, 

Judith Toro Merlo 

Scopus Revista de 

Obstetricia y 

Ginecologia de 

Venezuela 

2015 

 

5 

Mistreatment of Women in 

Childbirth: Time for Action on 

This Important Dimension of 

Violence against Women 

Rachel Jewkes, Loveday 

Penn-Kekana 

Web of 

Science 

PLoS Medicine 2015 

 

6 

Prevalence of experienced abuse in 

healthcare and associated obstetric 

characteristics in six European 

countries 

Mirjam Lukasse, Anne-

Mette Schroll, Helle 

Karro, Berit Schei, Thora 

Steingrimsdottir, An-

Sofie Van Parys, Elsa 

Lena Ryding & Ann 

Tabor On Behalf Of The 

Bidens Study group 

Scopus Acta 

Obstetricia et 

Gynecologica 

Scandinavica 

2015 

 

7 

“Daí você nasceu minha filha”: 

análise discursiva crítica de uma 

carta ao obstetra 

Jacqueline Fiuza da Silva 

REGIS; Viviane de Melo 

RESENDE 

Scielo- Web 

of Science 

DELTA: 

Documentação 

de Estudos em 

Lingüística 

Teórica e 

Aplicada 

2015 

 

 

8 

Violência obstétrica na visão de 

enfermeiras obstetras 

Michelle Gonçalves da 

Silva, Michelle Carreira 

Marcelino, Lívia Shélida 

Pinheiro Rodrigues, 

Rosário Carcaman Toro, 

LILACS Revista  Rene 2014 
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Antonieta Keiko Kakuda 

Shimo 

 

9 

Facilitators and barriers to facility-

based delivery in low- and middle-

income countries: a qualitative 

evidence synthesis 

Meghan A Bohren; Erin C 

Hunter; Heather M 

Munthe-Kaas; João Paulo 

Souza; Joshua P Vogel; A 

Metin Gülmezoglu. 

Web Of 

Science 

Reproductive 

Health 

2014 

 

10 

Violencia obstétrica: percepción 

de las usuarias 

Drs. Pablo Terán, Carlos 

Castellanos, Mireya 

González Blanco, 

Damarys Ramos 

Scielo- Web 

of Science 

Revista de 

Obstetricia y 

Ginecologia de 

Venezuela 

2013 

 

11 

Violência institucional, autoridade 

médica e poder nas maternidades 

sob a ótica dos profissionais de 

saúde 

Janaina Marques de 

Aguiar; Ana Flávia Pires 

Lucas d’Oliveira; Lilia 

Blima Schraiber 

Scopus Caderno Saúde 

Pública 

2013 

 

12 

Grado de conocimiento de 

violencia obstétrica por el personal 

de salud 

Dras. Josmery Faneite, 

Alejandra Feo, Judith 

Toro Merlo  

Scopus Revista de 

Obstetricia y 

Ginecologia de 

Venezuela 

2012 

 

13 

Transtornos de adaptação no pós-

parto decorrentes do parto: estudo 

descritivo exploratório 

Glauce Cristine Ferreira 

Soares, Daniela de 

Almeida Andretto, 

Carmem Simone Grilo 

Diniz, Nádia Zanon 

Narchi 

LILACS OBJN 2012 

 

Quadro 5:  Instrumento de coleta de dados 2: Apresentação da síntese dos artigos incluídos 

na Revisão Integrativa: objetivos, métodos, amostra estudada, principais resultados e 

categorias. Niterói/RJ, 2016. 

Nº Objetivos Metódos  Amostra estudada Principais resultados Categoria 

1 Descrever as 

diferentes posições 

que os atores tenham 

tomado em torno da 

introdução de práticas 

"parto humanizado" - 

classificados como 

"aberto", 

"intermediário" e 

"resistência'-, contanto 

que eles procuram 

para reduzir a 

violência obstétrica. 

Analise 

antropológica e de 

gênero 

Os materiais com os 

quais pretendo 

conduzir o inquérito 

foram obtidos 

durante uma 

investigação, onde 

configurações de 

gênero em medicina 

mexicano no 

contexto da sua 

feminização foram 

estudados. Neste 

estudo foi 

encontrada a 

feminização da 

díspares 

Diversas 

especialidades 

médicas e 

aprofundou no que 

Dentro de uma 

especialidade médica 

que feminizar, 

Problematização 

Forças de violência 

obstétrica pensar sobre 

as possibilidades de 

mudança, o alcance e 

limitações, que a 

entrada maciça das 

mulheres implica. As 

várias posturas dos 

profissionais contra a 

introdução de 

nascimento "práticas 

Humanizado "e, acima 

de tudo, as posições 

das mulheres médicas 

da violência, são uma 

pequena amostra do 

 

I; II 
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estava acontecendo 

dentro em uma 

especial 

especialidade: a 

Ginecologia e 

obstetrícia. 

mesmo e os supostos 

paradoxos em que 

estão envolvidos. 

2 Examinar o papel das 

microagreções nas 

interações entre o 

pessoal biomédicas e 

marginalizados 

pacientes para 

endereços da 

propriedade 

constitutiva de 

interações médicos e 

sua contribuição 

a um mundo social 

diferenciado de classe 

e discriminatória 

locais 

Coleta de dados  Consiste na 

observação-

participante 

Entrevistas e 

semiestruturados e 

não estruturados 

com 71 feminino 

pacientes 

obstétricas, 9 

enfermeiros e 30 

médicos 

Resultando em 

microagreções dentro 

encontros clínicos: (a) 

as percepções de 

adequação para uma 

boa maternidade; (B) 

moralizada versões da 

maternidade moderna 

inscrito nos corpos dos 

pacientes; (C) 

suposições 

apriorísticas sobre a 

hipersexualidade das 

mulheres de baixa 

renda; e (d) a 

frustração clínica 

agravada pelo excesso 

de trabalho, resultando 

em violência corporal 

 

I; II 

3 Realizar um 

mapeamento das 

origens, definições, 

tipologia, impactos na 

saúde materna da 

violência obstétrica e 

propostas de 

prevenção e superação 

Revisão crítico-

narrativas 

Literatura 

Acadêmica, 

produções dos 

movimentos sociais 

e documentos 

institucionais, do 

Brasil e exterior. 

Que a violência 

obstétrica constitui um 

problema de saúde 

pública complexo e 

multifatorial, de 

crescente importância 

e potencial explicativo, 

e de grande 

repercussão sobre a 

saúde de mães e 

nascidos. A prevenção 

e a superação desta 

forma de violência 

Demanda o 

engajamento de todos 

os envolvidos com a 

assistência, por exigir a 

necessária coragem 

para a incorporação de 

abordagens 

inovadoras, tanto 

quanto à melhores 

evidências de 

segurança dos 

pacientes, quanto da 

promoção dos seus 

direitos nas ações de 

saúde. 

 

I 

4 Para determinar a 

prevalência da 

violência obstétrica na 

sala de parto do 

Hospital Geral do 

Ocidente "Dr. José 

Gregorio Hernández 

Estudo descritivo 

prospectivo 

326 pacientes 

atendidos por parto, 

cesariana e abortos. 

Um questionário de 

15 perguntas 

destinadas a 

determinar a opinião 

A prevalência da 

violência obstétrica foi 

de 26,3%, 

predominantemente 

violência psicológica. 

Quando houve abuso 

verbal ou maus-tratos 

 

 III 
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"de Caracas durante o 

período entre junho e 

outubro de 2012. 

dos pacientes sobre 

os cuidados e se eles 

tinham foi aplicado 

o conhecimento da 

violência obstétrica. 

eram responsáveis 

obstetra, 

anestesiologista e 

enfermeiros. 34,4% 

dos pacientes não 

recebem informação 

adequada sobre os 

procedimentos que 

praticá-las, enquanto 

que 65,6% foram eles 

realizados 

procedimentos 

médicos ou cirúrgicos 

sem avisar o 

consentimento 

informado por escrito. 

Foi relatado agressão 

física em 0,9% dos 

casos. Em 80,1% não 

sabem os 

procedimentos de 

queixa. 

5 Os maus tratos a 

mulheres durante o 

parto podem ser 

extremamente 

valiosos na geração de 

informações 

comparáveis sobre a 

prevalência, grupos e 

instalações de risco e 

as consequências para 

a saúde (saúde de 

procura física e 

mental, incluindo 

práticas e expectativas 

futuras). Que iria 

fornecer a base 

necessária para o 

desenvolvimento de 

políticas de saúde, a 

sua monitorização do 

impacto, e defendendo 

por recursos 

adequados. 

Estudo perspectivo 

multinacional 

Uma revisão 

sistemática 

conduzida por 

Meghan Bohren e 

colegas 

De Bohren e revisão 

sistemática dos 

colegas, é muito fácil 

de traçar paralelos 

entre os maus tratos a 

mulheres no parto e 

violência contra 

mulheres de forma 

mais ampla, e esses 

paralelos pode nos 

levar a fechar-se 

comercial que a 

primeira deve de fato 

ser considerado como 

um novo subconjunto 

da última. O domínio 

dos cuidados de 

maternidade 

avançando respeitosa 

já encontradas têm 

hostilidade 

significativo para a 

noção de que as 

mulheres são 

"abusado" pela equipe, 

com alguns 

argumentando que os 

trabalhadores de saúde 

objetores estão 

desmoralizados e 

alienado já. Há uma 

necessidade de 

políticas institucionais, 

apoiados por alocação 

de recursos, 

treinamento e 

supervisão de pessoal, 

e execução. Trabalhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III 
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com os homens na 

construção de equidade 

de género, que sugere 

que o pessoal não 

maltratar as mulheres 

como aliadas possam 

estar envolvidas na 

mudança se os 

processos abordagem 

correta e métodos são 

usados. 

6 Para avaliar a 

prevalência e 

sofrimento atual de 

abuso experiente em 

cuidados de saúde, 

para apresentar o 

plano de fundo sócio-

demográfico para 

mulheres com uma 

história de abuso na 

área da saúde e para 

avaliar a associação 

entre o abuso na área 

da saúde e 

características 

obstétricas 

selecionados 

Estudo transversal. 

Tabulação cruzada 

e que-quadrado de 

Pearson foi 

utilizado para 

estudar a 

prevalência e 

características de 

mulheres que 

relataram o abuso 

na área da saúde. 

Cuidados pré-natais 

de rotina em seis 

países europeus. 

População. No total 

de 6923 mulheres 

grávidas. 

Entre as mulheres 

nulíparas, abuso na 

área da saúde foi 

associada com o medo 

do parto, ajustada do 

raio 2,25 (IC 95% 

1,23-4,12) por abuso 

grave nos cuidados de 

saúde. Para as 

mulheres multíparas só 

o sofrimento atual 

grave de abuso na área 

da saúde foi 

significativamente 

associada com o medo 

do parto, ajustada dos 

raios 4,04 (IC 95% 

2,08-7,83). Severo 

sofrimento atual do 

abuso na área da saúde 

foi significativamente 

associada com o desejo 

de cesariana, e 

aconselhamento para o 

medo do parto, tanto 

para mulheres nuli- e 

multíparas. 

 

III 

7 Trabalhamos com 

uma carta ao obstetra 

na qual estão 

representadas as 

circunstâncias do 

parto de Elena e 

aspectos da 

problemática 

Referente ao 

atendimento ao parto 

no Brasil. A fim de 

garantir a minúcia 

linguística da análise, 

optamos por 

investigar, neste 

artigo, um único texto. 

Análise discursiva 

crítica  

 

Carta ao obstetra na 

qual estão 

representadas as 

circunstâncias do 

parto de Elena 

Aponta alto teor de 

intensificação e 

negação, além da 

expressão recorrente 

de afetos, julgamentos 

e apreciações. 

 

III 

8 Relatar a experiência 

de enfermeiras 

obstetras sobre a 

violência obstétrica 

vivenciada, 

presenciada e 

Técnica para expor 

as experiências 

foi a de 

“tempestade de 

ideias”. 

As enfermeiras 

participantes 

possuíam entre 

Especialização em 

Enfermagem 

Obstétrica, 

Foram divididos em 

verbalizações violentas 

dos profissionais de 

saúde às pacientes, 

procedimentos 

desnecessários e/ou 

 

I; II 
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observada 

durante suas 

trajetórias 

profissionais. 

Residência em 

Enfermagem 

Obstétrica e 

Neonatal e 

Graduação em 

Obstetrícia. O tempo 

de atuação destas 

enfermeiras 

obstétricas é ponto 

chave para reflexão 

da trajetória 

profissional na 

assistência prestada 

durante a gestação, 

parto e puerpério. 

Este tempo 

estendeu-se de 5 a 

36 anos de atuação 

técnica em 

Obstetrícia, com a 

abrangência do 

período entre 1977 e 

2013 

iatrogênicos realizados 

pelos profissionais de 

saúde e o despreparo 

institucional com 

ambientes 

desestruturados. 

9 Para fornecer uma 

estrutura útil para uma 

melhor compreensão 

de como diferentes 

fatores influenciam o 

processo de tomada de 

decisão e a posição 

final da entrega em 

uma instalação ou em 

outro lugar. 

Revisão 

sistemática síntese 

de abordagem 

qualitativa 

Foram realizadas 

buscas no PubMed, 

CINAHL e bancos 

de dados de 

literatura cinzenta. 

Tendo em conta os 

relatórios abundantes 

de cuidados obstétricos 

desrespeitosa e abusiva 

destacadas por esta 

síntese, pesquisas 

futuras devem se 

concentrar em alcançar 

não abusiva, e 

cuidados obstétricos 

respeitoso, de alta 

qualidade para todas as 

mulheres. 

 

III 

10 Avaliar a percepção 

dos usuários sobre o 

atendimento recebido 

em relação a práticas 

consideradas violência 

obstétrica. 

Estudo 

prospectivo, 

descritivo, 

exploratório, de 

corte transversal 

Entrevista anônima 

com 425 puérperas 

atendidas na 

Maternidade 

"Concepcion 

Palacios" entre maio 

e agosto de 2011, 

sobre os aspectos da 

pesquisa violência 

obstétrica. 

66,8% relataram a 

realização de 

procedimentos 

médicos sem 

consentimento 

informado, 49,4% 

estava sujeita a algum 

tipo de tratamento 

desumanizante, a 

apenas 20,5% 

perceberam nenhum 

tratamento violento. 

Entre os relatos de 

tratamento 

desumanizador que 

predominou dificultar 

apego precoce 

(23,8%). 

 

I; III 

11 Discutir a violência 

institucional em 

maternidades sob a 

ótica de profissionais 

de saúde 

Foi utilizado um 

roteiro 

semiestruturado 

com questões 

sobre a experiência 

profissional e o 

Foram entrevistados 

18 profissionais de 

saúde atuantes nas 

redes pública e 

privada, dentre 

médicos obstetras, 

Condutas violentas 

como o uso de jargões 

pejorativos, 

ameaças e reprimendas 

contra as 

pacientes no cotidiano 

 

II 
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conceito de 

violência. 

enfermeiras e 

técnicas 

em enfermagem. 

da assistência em 

maternidades e 

negligência no manejo 

da dor são 

consideradas comuns e 

até consensuais entre 

os profissionais, que 

por vezes as 

confundem com o 

exercício da autoridade 

em um contexto 

“difícil”. 

12 Determinar o grau de 

conhecimento da 

violência obstétrica e 

suas implicações 

legais para o pessoal 

de saúde. 

Estudo descritivo 

transversal  

 

Aplicação de um 

questionário com 

500 pessoas 

pertencentes à 

equipe de saúde que 

trabalham na área 

obstétrica em 

diferentes hospitais 

de Junho a Outubro 

de 2010. 

O termo violência 

obstétrica provou ser 

conhecido pelos 

entrevistados, não a 

existência de lei 

específica que o 

define. Os atos 

constitutivos de 

violência obstétrica 

não são claros. O 

consentimento 

informado é aplicado. 

Mecanismos e 

agências de assistência 

às mulheres vítimas de 

violência de 

reclamação são 

desconhecidos 

obstétrica 

 

I; II 

13 Verificar a 

presença de sinais de 

TA em puérperas e 

sua possível relação 

com a experiência do 

parto. 

Estudo descritivo 

exploratório. 

Os dados foram 

coletados em dois 

momentos: no pós-

parto imediato e 

entre 90 a 180 dias 

após o parto, com 

aplicação da Escala 

de 

Impacto de Eventos 

(IES). A população 

foi constituída por 

98 puérperas de um 

hospital de 

São Paulo. 

Das 98 mulheres, 9,2% 

relataram sinais de TA, 

correlacionando-os à 

experiência do parto, 

sendo mais frequente 

nas que tiveram 

cesárea e naquelas que 

não ficaram com 

acompanhante. 

 

I; III 

 

 

 

 

 

 

4.1 A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: TIPOLOGIA, DEFINIÇÕES, LEGISLAÇÃO 

 A violência obstétrica tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas (SOARES et 

al. 2012; AGUIAR et al. 2013; FANEITE; FEO; MERLO, 2013; TERÁN et al. 2013; SILVA 
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et al, 2014; DINIZ et al. 2015; POZZIO, 2016) que retratam os sofrimentos das mulheres na 

assistência ao parto e nascimento, que é uma temática abordada desde o final da década de 80, 

com atitudes discriminatórias e desumanas na assistência ao parto. Então, a terminologia 

violência obstétrica é utilizada para descrever as diversas formas de violência ocorrida na 

assistência à gravidez, parto, pós-parto e ao abortamento (DINIZ et al. 2015). 

 A tipologia da violência obstétrica na ultima década tem sido abordada em diversos 

países como: principalmente pela Venezuela, sendo o país percussor acerca de uma legislação 

do enfrentamento da temática, e mais recentemente a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em que caracterizam da apropriação do corpo da mulher considerando como patológico, com 

o abuso da medicalização, perda da autonomia e poder de decisão, além de categorizar a 

violência obstétrica em sete categorias relacionado a: abuso físico; cuidado não consentido, 

abuso verbal; discriminação; abandono, negligencia ou recusa de assistência; detenção nos 

serviços (anulação da liberdade e autonomia); e imposições de intervenções obstétricas não 

consentidas sem bases científicas (DINIZ et al. 2015; SILVA et al, 2014; AGUIAR et al. 

2013). 

 Como mencionado, a Venezuela foi o primeiro país em garantir por meio de uma 

Legislação especifica, como dos direitos das mulheres a uma vida sem violência, em que 

ocorreu a sua aprovação no dia 25 de novembro de 2006, em comemoração ao dia 

internacional de não violência contra a mulher a Lei Orgânica sobre o Direito das Mulheres a 

uma Vida Livre de Violência, e sendo publicada no Diário Oficial n° 38.647, de 19 de março 

de 2007, em que estipula dezenove tipos de violência contra a mulher, dentre elas a violência 

obstétrica, motivo desse termo legal e constituindo uma nova nomenclatura de violência, 

sendo visto como um importante mecanismo para a garantia de uma assistência obstétrica 

livre de violência, e promovendo uma estratégia para um enfrentamento da violência 

obstétrica por parte dos profissionais de obstetrícia e serviços de saúde. (FANEITE; FEO; 

MERLO, 2013; TERÁN et al. 2013; DINIZ et al. 2015).  

Então, uma pesquisa realizada em 2010 a respeito do conhecimento de legislação de 

proteção para a mulher foi constatado que 87% dos profissionais de saúde afirmaram que 

detinham conhecimento, mas dentre estes somente 45,7% conheciam da existência da Lei 

orgânica sobre o direito das mulheres a uma vida livre de violência e 13% não tinham o 

conhecimento da referida Lei (FANEITE; FEO; MERLO, 2013). Mostrando que grande parte 
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dos profissionais de saúde da Venezuela não tem o conhecimento da tipologia, com da 

definição e as medidas para o enfrentamento, por meio dos recursos legislativos. 

Dentro da prática da violência obstétrica um estudo realizado em 2011 na Venezuela 

foi observado que as principais transgressões a Lei Orgânica sobre o Direito das Mulheres a 

uma Vida Livre de Violência se deu por meio de trato desumano em 66,8% dos casos (dentre 

esta modalidade 21,6% por conta das criticas por gritar durante o parto; 19,5% proibição de 

perguntar e manifestar seus medos e inquietudes; 15,3% piadas de sua condição, comentários 

irônicos e desclassificatórios); e a realização de procedimentos médicos sem consentimento 

prévio 49,4% (37,2% a realização de toques vaginais repetitivos e por múltiplos 

examinadores) (TERÁN et al. 2013). Tais fatos representam uma violação legas dos direitos 

das mulheres na assistência obstétrica, especificamente para as mulheres venezuelanas. 

Enquanto, na republica Mexicana, no ano de 2012, dados da Comissão de Direitos 

Humanos indicam 45% dos nascimentos foram por cesárea, perpetuado pelo imaginário do 

parto com sendo cirúrgico, em uma dimensão do modelo biomédico, e perpetuado essa cultura 

por meio dos profissionais de saúde, e propagando para a sociedade, que permite considerar o 

corpo da mulher como máquina, e necessita ser manipulada, além da utilização de práticas 

institucionalizadas violentas como o abuso de fórceps, medicação do corpo do processo 

natural do parto, episiotomia, dentre outros. Essas práticas são marcos da assimetria de poder 

e que promovem atos desumanos observados como práticas de violência obstétrica (FANEITE, 

FEO, MERLO; 2013; TERÁN et al. 2013; SILVA et al, 2014; DINIZ et al. 2015; POZZIO, 

2016). 

 No México, a Lei VeraCruz, e a norma 007-SSA do Ministério da Saúde Mexicano 

promoveu questões importantes para discussão para a saúde reprodutiva, contudo, as queixas 

relacionadas as condutas médicas as mulheres eram evidentes de práticas desumanas e 

discriminatórias, comprovada pela comissão de direitos humanos, que começou a receber 

essas condutas inadequadas para essa modalidade de violência, pois tais legislações não 

abordam a temática estudada. A partir deste cenário se achou necessário definir e especificar a 

violência obstétrica para se criar estratégias e programas para reduzi-la ou eliminá-la 

(POZZIO, 2016). O México constitui um país que tem discutido a respeito da violência 

obstétrica, conduta há uma carência de tanto definição como de legislação em seu país. 

 No Brasil também são utilizados outros descritores para o mesmo fenômeno como: 

Violência de Gênero no Parto e Aborto; Violência no parto; Abuso obstétrico; Violência 
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institucional de gênero no parto e aborto; Crueldade no parto; Assistência 

desumana/desumanizada, Violações dos Direitos Humanos das mulheres no parto; 

Desrespeito e maus-tratos durante o parto (DINIZ et al. 2015). Essas definições permitem a 

procura de estudos que abordem da temática, e contribuem para a formulação de estratégias 

para o enfrentamento da violência obstétrica, como a promover uma legislação em que 

garanta os direitos das mulheres na parturição. 

A utilização da violência na assistência à saúde vem sendo utilizado como ferramenta 

na interação profissional/paciente evidenciando um enfraquecimento do poder e da autoridade 

médica e também a dificuldade de formar uma comunicação sincera e efetiva com a mulher, 

avaliando-a como um sujeito em situação de fragilidade, necessitando de cuidado, incapaz de 

tomada de decisões e reconhecimento de suas necessidades (AGUIAR et al. 2013). Então, um 

dos pontos cruciais para a promoção da violência obstétrica é o exercício da autoridade e 

poder dos profissionais de saúde, que empregam práticas desumanas e discriminatórias no 

contexto do parto e nascimento (AGUIAR et al. 2013; DINIZ et al. 2015). 

 A restrição da presença do acompanhante durante o trabalho parto, parto e pós-parto, 

de livre escolha da mulher, garantida pela Lei 11.108 de 07 de abril de 2005 no Brasil, que 

garante o direito da mulher de possuir um acompanhante no Sistema Único de Saúde ou na 

rede privada. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda desde 1985 que a mulher 

tenha um acompanhante, visto os benefícios que esta prática oferece para a mulher e o bebe. 

Nesse contexto, em uma pesquisa realizada em 2010, constatou 24,5% das mulheres 

entrevistadas não puderam usufruir desse direito, esta porcentagem significou 55,6% das 

mulheres que tiveram indícios de transtornos de adaptação no pós-parto decorrentes do parto, 

o que mostra a importância do acompanhante no evento do trabalho de parto e nascimento 

garantindo suporte emocional continuo, sensação de segurança e proporcionando uma 

experiência de parto de maior satisfação (SOARES et al. 2012). Desse modo, as anulações 

dos direitos das mulheres perpetuam práticas institucionalizadas por meio da autoridade e 

poder exercício principalmente pela medicina, considerada como uma das práticas de 

violência obstétrica, sendo essencial para a sua definição quanto ao seu direito de escolha. 

 Assim, os estudos mostram a necessidade de uma conceituação da temática, cujo foco 

deve estar frente ao direito da mulher, com mecanismos legislativos para que contribuam para 

o enfrentamento da violência obstétrica. Então, se faz necessário uma ampliação de 

discussões a respeito da temática, quanto uma fundamentação da problemática, visto que os 
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estudos avaliados, ainda carecem de uma conceituação clara da definição da terminologia, 

como em garantir Leis para o enfrentamento da violência obstétrica. 

 

4.2 A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA PERCEPÇÃO DA EQUIPE OBSTÉTRICA 

 Em um estudo acerca da análise antropológica foi percebido a significativa e o 

aparente paradoxo entre a feminização da obstetrícia e ginecologia, e a problematização da 

violência obstétrica, onde foi possível classificar as posições dos ginecologistas ao questionar 

seus próprios conhecimentos e práticas; aqueles que procuram uma solução negociada entre 

poder, autoridade e conhecimento e os direitos das mulheres; e aqueles que apoiam-se, 

resistem quanto a uma mudança em sua pratica profissional quando questionados a pratica 

para um parto humanizado. Dentre os profissionais mais jovens demonstraram maior 

flexibilidade e interesse nas boas praticas para o parto humanizado, já os profissionais que 

detém uma cultura obstétrica de mais tempo demonstraram maior resistência a mudanças de 

paradigmas no cuidado a saúde da mulher, como o respeito a autonomia da mulher, pois, 

quanto essas praticas, desse ponto de vista, a fluência do discurso e percepção de 

normalidade, serviram como um sinal de naturalização da violência obstétrica, apoiando a 

ideia de que a mesma está intimamente enraizada na especialidade. Evidenciou-se que, 

mesmo com o aumento do número de mulheres na área não tornou um campo mais feminino, 

mas sim que as mesmas eram as que tinham as práticas mais abusivas, se tornando autores de 

um processo violento, com da sua forma de negociar, compreender, reagir e promover as suas 

praticas equivocadas como da utilização da manobra de Kristeller, como forma de ajudar a 

paciente e acelerar o processo, mas sim a institucionalização da violência obstétrica 

(POZZIO, 2016). 

 Em um estudo realizado em um hospital maternidade no México foram analisadas as 

“microagressões” e as frustrações dos Médicos, incluindo a raiva para com as mulheres, o 

tratamento impaciente, comentários irritados, desprezo com as mesmas, perpetuando uma 

violência de cunha verbal. Comentários negativos sugerindo que as mulheres deviam mudar 

ou se adequar para serem mães, depreciando a sua condição materna, as “microagressões” 

contra mães, seja por sua condição social ou econômica, em que muitas vezes são alvos de 

criticas para envergonhar e moralizadora sobre como práticas de nascimento. Outro 

pressuposto que prevalece sobre as mulheres foi de sua sexualidade desenfreada, 

hiperfertilidade considerando seus pacientes muito promíscuos, suposições baseadas em 
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classe e impressões gerais dos pacientes como, multíparas, caracterizando estereótipos 

perfeitos; a falta de cooperação, ou melhor, de seguir as ordens, pois cooperar implicaria 

alguma igualdade ou propósito comum, mas em realidade era a de seguir e respeitar as ordens 

médicas, tornando o processo mais fácil (para os médicos). Foi observado que esta percepção, 

pareceu justificar não só repreensões verbais, mas tratamento físico e intervenções que podem 

ter alguma justificação médica, mas que para a mulher apareceu muito bem como aspecto 

punitivo. A hierarquia e a autoridade médica a exames vaginais repetitivos por parte dos 

médicos e também dos residentes contra a sua vontade (SMITH-OKA, 2015), pois a 

hierarquia e autoridade médico permite o emprego de rotinas institucionais, em consonância 

com o serviço de saúde, que estabelece como Lei todos os atos vivenciados (AGUIAR; 

D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013; POZZIO, 2016).). 

A trajetória profissional permite vivenciar situações desrespeitosas e muitas vezes 

violentas, e que existe diferença entre os dois tipos de assistência ao parto: a Obstetrícia 

baseada em evidências que oferece assistência, apoio e proteção, com o mínimo de 

intervenções necessárias e o modelo hospitalar tradicional tecnocrático, o que demonstra a 

necessidade de mudanças no modelo da assistência obstétrica desde a formação dos 

profissionais em Obstetrícia, para diferenciação da formação médica tradicionalista, fato este 

que acontece ao longo dos anos. O despreparo, negligência e imperícia na prática de 

profissionais de saúde constituem um cotidiano “comum” nas maternidades; a falta de preparo 

institucional hospitalar, em diversas variantes: estrutura física, estrutura com pessoal 

capacitado e estrutura de diretrizes assistenciais, que pode influenciar aspectos de violência 

contra a mulher. A utilização de termos depreciativos com a utilização de frases violentas e 

desrespeitosas (SILVA et al, 2014).  

 Dentre as queixas dos profissionais, a sobrecarga de demandas, as condições 

estruturais e a precariedade de recursos materiais e humanos foram apontadas como 

dificuldades enfrentadas cotidianamente. E as consequências vão desde a falta de anestesistas 

de plantão analgesias de parto, proibição de acompanhantes homens, configuração da imagem 

da mulher com algo ignorante, com dificuldades de compreensão do que é explicado, sendo 

ignorantes e com uma sexualidade difícil de ser controlada pelo numero de filho e pouca 

idade, sem contar a agressividade de algumas pacientes para os profissionais que eles 

atribuem a sua condição econômica e social, ignorância, a violência no meio social 

(AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013), onde seus achados corrobora com os 

resultados de Smith-Oka (2015) em que a imagem das mulheres atendidas se permeia uma 
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ridicularização da mulher, com uma mulher ignorante, hiperestimulação de sua sexualidade e 

agressividade, por conta de sua condição socioeconômica, perpetuando o preconceito e atos 

de violência. 

. Esse estereotipo de mulheres que são pacientes difíceis, que aquelas não colaboram, 

não cumprem as ordens, não faz força quando ordenada; é rude no trato, que recusa ou 

dificulta o exame vaginal (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013) perpetuando uma 

imagem da mulheres que permite atos de violência obstétrica, pois rompe com o 

protagonismo médico, perante o desrespeito da autoridade e poder médico exercido na 

assistência ao parto e nascimento (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013; SMITH-

OKA, 2015; POZZIO, 2016). Nessas situações, os profissionais utilizam uma conduta “mais 

ríspida”, ameaças e “aumentar a voz” de maneira a forçar a paciente a “colaborar”. Essas 

ações de uso corriqueiro são consideradas como necessárias para legitimar no exercício da 

autoridade; como também, ameaças de abandono e banalização do sofrimento da paciente que 

não "colabora (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013), pois a negligência e imperícia 

permanecem com prática para a punição das mulheres (SILVA et al, 2014). 

O reconhecimento de maus-tratos e desrespeitos, são percebidos e nomeados como 

violência já em outra situação estas condutas necessárias como parte do exercício da 

autoridade profissional o que difere é o julgamento moral a qual a paciente é submetida, da 

intensidade do ato, do contexto da situação. Estes exibem uma dificuldade de reconhecerem a 

violência na assistência à saúde pelo entendimento de alguns profissionais de saúde a 

violência provocaria uma maior gravidade do ato, causador de dano físico ou emocional 

propositalmente, humilhação intencional e preconceito, no entanto, frases irônicas igualmente 

moralistas e preconceituosas frequentemente ditas em tom de “brincadeira” foram vistas como 

uma forma de humor (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013), corrobando com 

Pozzio (2016) em que estabelece que os profissionais de saúde não reconhece que essas 

práticas não constituem atos de violência. Além de que, o desrespeito, o tratamento grosseiro 

com imposição de valores ou julgamento moral, quebra de sigilo, invasão de privacidade, 

discriminação social ou étnica; desrespeito à autonomia, negligência no atendimento, 

constituem atos de violência perante a conduta do profissional de saúde (AGUIAR; 

D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). 

Um estudo demostrou a necessidade de uma assistência respaldada no direito da 

mulher, em que durante a assistência a mulher todo procedimento e plano de cuidado tem de 
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ser explicado, e esta explicação ofertada pelo profissional de saúde culmina em um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que constitui um direito da mulher, que cabe a ela 

concordar ou recusar com esse documento estabelecido quais prática serão empregadas na sua 

assistência. As ações características de violência obstétrica não são bem distinguidos pela 

equipe de saúde; igualmente, os mecanismos de reclamação e agências de assistência às 

mulheres vítimas de violência obstétrica e violência em geral são desconhecidos da equipe de 

saúde. O que resulta em uma enorme necessidade de uma capacitação da saúde quanto a 

violência obstétrica (FANEITE; FEO; MERLO, 2012). 

 

4.3 A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA PERCEPÇÃO DAS USUÁRIAS 

 Em um estudo com puérperas foi observado que 51% das mulheres foram submetidas 

a cesárea, sendo importante ressaltar que está em uma proporção quase duas vezes e meia 

maior que o índice de 15% estipulado pela Organização Mundial da Saúde; e que das quais 

24,5% não puderam ficar com acompanhante durante o parto e nascimento estando em 

desacordo com a Lei nº. 11.108/2005, que garante as parturientes o direito à presença de um 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Esse fato rompe com 

os direitos sexuais, reprodutivos e humanos no parto e nascimento, e com as expectativas das 

mulheres quanto ao seu direito de escolha. Para a avaliação de transtornos de adaptação (TA) 

no pós-parto decorrentes do parto, se faz necessário lembrar que uma combinação de fatores 

biológicos, obstétricos, sociais e psicológicos são apontados na determinação de transtornos e 

depressão pós-parto. Em ambas as questões a do acompanhante e a do tipo de parto se 

relaciona, especialmente, ao atual modelo de atenção obstétrica prevalente na maior parte das 

instituições de saúde, rompendo com os direitos legais e o protagonismo das mulheres no 

processo de parto e nascimento, em que não tem sido prioridade (SOARES et al, 2012; 

REGIS; RESENDE, 2015). 

 Em outro estudo demonstrou que 49,4% das mulheres manifestaram algum tipo de 

trato desumano por parte dos profissionais de saúde; com práticas de descuidado para a 

mulher e se expressando em condutas de violência obstétrica, com 66,8% de mulheres 

submetidas a procedimentos médicos sem o seu consentimento; 36,7% perceberam que foram 

violentadas; e 20,5% não reportaram ter sofrido algum tipo de prática violenta durante a sua 

assistência. Com relação tipo de trato desumano, 23,8 % relataram que foram impedidas de ter 

contato com o recém-nascido, e 21,6% receberam críticas por chorar e gritar durante o 
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trabalho de parto; 19,5% sentiram que era impossível manifestar seus medos e inquietudes, 

por medo de represarias. Ao relacionar o tipo de violência com o seu causador se observou 

que para todos os tipos a enfermeira foi vista como a causadora de maior frequência e em 

segundo lugar o médico. Em relação ao tipo de procedimento realizado sem consentimento, 

37,2 % reportaram a realização de toques vaginais dolorosos e repetitivos, 31,3% descreveram 

a administração de medicamentos para acelerar o parto, 24,9% afirmaram que foram 

obrigadas a permanecer em decúbito dorsal, sem a liberdade de movimentação, e apenas 

12,7% receberam a explicação sobre o consentimento informado. Outro ponto percebido que 

27,3% das mulheres reconhecem o termo violência obstétrica, mas apenas 19,3% tem o 

conhecimento de onde denunciar, um pequeno grupo em comparação da divulgação e o 

empenho das autoridades em permitir o entendimento, como as medidas punitivas aos 

profissionais de saúde frente a  Lei Orgânica para o  Direito das Mulheres a uma Vida Livre 

de Violência (TERÁN et al, 2013; PEREIRA; DOMÍNGUEZ; MERLO, 2015), os resultados 

mostram da gravidade da violência obstétrica, em que anulam os direitos das mulheres, além 

de romperem com o protagonismo da mulher no parto e nascimento. 

 Em um estuo foi observado que as mulheres veem os exames vaginais repetitivos e a 

episiotomia desnecessários, e acham a pratica desconfortável e desumana, já a cesariana é 

vista como antinatural elas acreditam que vem sendo utilizada de forma indiscriminada. Em 

relação a confiança com a equipe de saúde elas relatam uma desconfiança, que eles em sua 

grande maioria são despreparados e considerados incompetentes quanto a assistência aos 

partos de forma natural; as mulheres também relatam terem sido submetidas a abuso físico, 

verbal, a um tratamento rude, desrespeitável, insultante e raivoso por parte de equipe de 

saúde. Ainda se observa os maus tratos por sua condição socioeconômica e por nível de 

escolaridade (BOHREN et al, 2014; REGIS; RESENDE, 2015; JEWKES et al, 2015; 

PEREIRA; DOMÍNGUEZ; MERLO, 2015), essa prática do cotidiano das maternidades tem o 

propósito de expressar uma cultura institucionalizada, e perpetuando o agir profissional de 

forma desrespeitosa e violenta. 

 Em um estudo multicêntrico, realizados em países da Europa para avaliar de acordo 

com as mulheres a assistência recebida uma em cada cinco mulheres grávidas que frequentam 

rotina cuidados no parto e nascimento relataram algum tipo de abusos no cuidado da saúde. A 

pesquisa, as mulheres afirmam que os profissionais têm a certeza de que sabem o que é 

melhor para a mulher, mas acabam tomando uma postura e atitudes que desagradam, e são 

vistas como desumanas e as fazem se sentir privadas de sua autonomia e dos seus direitos 
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(LUKASSE et al, 2015; JEWKES; PENN-KEKANA et al, 2015), constituindo práticas 

desumanas e violentas com a relação a sua autonomia e condição feminina. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir por meio da revisão integrativa de literatura que a temática da 

violência obstétrica tem sido explorada, e por conta desses aspectos tem criadas Leis e 

estipulada punição para aqueles que se utilizam da violência no exercício da prática 

profissional submetendo as mulheres as diversas formas como: abuso físico; cuidado não 

consentido, abuso verbal; discriminação; abandono, negligencia, recusa de assistência; 

anulação da liberdade e da autonomia; e imposições de intervenções obstétricas não 

consentidas sem bases científicas. 

 Dentre as práticas violentas se pode observar que a utilização de um discurso mais 

ríspido, ameaças de abandonar a mulher sozinha durante o trabalho de parto por uma suposta 

não "cooperação" da mesma, e tudo isso pois os profissionais de saúde “se esqueceram” que 

se formaram para servir, ou melhor, prestar um serviço onde este tem que ser pensando e 

avaliado levando em conta as necessidades e a subjetividade de cada usuária visando o que é 

melhor para cada uma delas, e não, no que é mais fácil, rápido, cômodo para o profissional.  

As práticas no cuidado na assistência obstétrica, como a epsiotomia; a manobra de 

kristeller; a proibição de movimento; a imposição da posição ginecológica ou litotômica; 

proibição de acompanhante durante o trabalho de parto e parto e pós-parto; toda que qualquer 

ação ou procedimento que seja realizado sem o consentimento e que não sejam baseadas em 

evidências atuais; sejam de caráter físico, psicológico, sexual, institucional, midiático e 

material. Vale ainda resaltar que tanto usuárias, quanto profissionais apontaram para a 

ineficiência dos hospitais seja em sua estrutura física que não proporciona a estrutura 

necessária para fornecer as mulheres um ambiente propício, acolhedor, seguro para que esta 

mulher tenha seu filho de forma digna e forneça toda a estrutura para que sejam desenvolvidas 

as boas práticas para o trabalho de parto e nascimento.  

  Ressaltou-se nas falas das mulheres uma insatisfação quanto à qualificação dos 

profissionais junto a um desejo de obter um parto humanizado se utilizando das boas práticas; 

também a respeito de serem submetidas a um pré-julgamento, este ser "nova demais"; "velha 

demais";" pobre demais"; "por possuir muitos filhos"; "por ser portadora de HIV"; pelo seu 

nível de escolaridade, ou seja, mais uma vez revela um despreparo dos profissionais atuantes, 

junto aos aspectos de acolhimento, confiança profissional - usuário, carência de capacidade de 
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conduzir um tratamento livre de preconceitos, julgamentos, e para fazer uso das práticas de 

humanização da assistência ao parto e nascimento. 

 Durante a análise dos resultados, foi constatado uma lacuna do conhecimento a 

respeito de estudos que trabalhem a temática junto aos profissionais da área de saúde, com 

ênfase nas práticas inclusas nele e nas legislações, punições e formas de denúncia, afim de 

promover uma reflexão junto aos mesmos, produzindo uma possível transformação em sua 

prática e apresentando formas não violentas, não impostas de estabelecer a autoridade 

profissional por meio da criação de um vinculo baseado no respeito mútuo e de segurança 

quanto as técnicas utilizadas durante o período seja ele no trabalho de parto, no parto ou no 

puerpério. De igual forma se faz necessário à realização de pesquisas que empoderem a 

Mulher de conhecimento a respeito da violência obstétrica: suas definições, Leis, formas de 

denúncia e ainda a respeito das boas práticas para o trabalho de parto de nascimento, tendo 

como finalidade não só o oferecer-lhes o poder de escolha, as formas de denúncia, a 

exposição de seus direitos; mas também avaliando o impacto desta capacitação em suas 

vivências. 

 Finalizando com a constatação de apesar de a violência obstétrica vir sendo 

mundialmente estuda ainda se necessita de mais estudos relacionados com desenvolvimento 

de práticas que proporcionem mudanças na situação problema. Destacando que estas práticas 

precisam incluir todos os atores envolvidos nas situações de violência, ou seja, as mulheres, 

os profissionais; a população como um todo e as instituições. Dessa forma, para que possa 

transformar a forma de nascer não só no Brasil, mas em todo o mundo. A mulher merecer 

parir com dignidade e o bebê merece nascer com tranquilidade e segurança. 
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