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RESUMO 

 

 

Introdução: O nascimento de um filho é um momento que deve ser prazeroso para uma mãe, 

sem danos físicos e psicológicos, evitando a violência da assistência obstétrica, onde existe o 

desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, além da falta de atenção qualificada 

e humanizada à mulher nas unidades hospitalares no processo parturitivo. Mediante a isso, 

surgiu o interesse pelo objeto de estudo desta pesquisa, sendo este a percepção das 

mulheres/puérperas acerca da violência da assistência obstétrica no processo parturitivo. 

Objetivos: Identificar o perfil sóciodemográfico e obstétrico das mulheres/puérperas 

assistidas na maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima; Caracterizar a violência 

vivenciada durante a assistência obstétrica apontada pelas mulheres/puérperas no processo 

parturitivo a partir de suas perspectivas; Analisar os aspectos determinantes para a ocorrência 

da violência na assistência obstétrica a partir da perspectiva das mulheres/puérperas, durante o 

seu processo parturitivo.Método:Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, com 

abordagem qualitativa.O estudo foi realizado no Município de Niterói do Estado do Rio de 

Janeiro. O cenário eleito da região foi o Hospital Estadual Azevedo Lima. Participaram do 

estudo quatorze (14) mulheres/puérperas. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado 

um roteiro de entrevista semi estruturada individual, a entrevista combina perguntas abertas e 

fechadas.A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade Federal Fluminense sob 

protocolo CAAE: 06572113.2.0000.5243. Resultados: Emergiram unidades temáticas, as 

quais foram agrupadas em categorias, que buscaram visualizar os tipos mais relatados pelas 

entrevistadas de violência da assistência obstétrica, que foram, falta do acompanhante na hora 

do parto e peregrinação em busca de maternidades.Conclusão:Reafirmo que há uma 

necessidade grande de repensarmos acerca de uma assistência mais humanizada, livres de 

danos físicos, psicológicos, institucionais com foco na mulher e no concepto, onde essa 

mulher possa ser tratada dignamente e acima de tudo, darmos “voz” a essas mulheres, para 

que elas sejam protagonistas ativas do nascimento dos seus filhos, sem danos, e sem 

sentimentos negativos. Descritores: Violência; Obstetrícia; Parto normal; Enfermagem.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Introduction : The birth of a child is a moment that should be pleasurable for a mother 

without physical and psychological harm , avoiding violence of obstetric care , where there is 

disrespect to sexual and reproductive rights of women , and the lack of skilled care and 

humanized to women in hospitals in the birth process . Upon this, the interest in the subject of 

this research emerged , this being the perception of women / postpartum women about abuse 

of obstetrical care at parturition process . Objectives: To identify the sociodemographic and 

obstetric characteristics of women / postpartum women seen at the maternity Azevedo Lima 

State Hospital ; Characterize the violence experienced during obstetric pointed by women / 

postpartum women in the birth process from their perspective; Analyze the determinants for 

the occurrence of violence in obstetric care from the perspective of women / postpartum 

women , during the process parturitivo. Método : It is exploratory , descriptive research 

approach with qualitativa.O study was conducted in the municipality of Niterói the State of 

Rio de Janeiro . The scenario was elected the region Azevedo Lima State Hospital . 

Participated in fourteen ( 14 ) Women / postpartum study. As a tool for collecting data on 

interview semi -structured individual was used , the interview questions and combines open 

fechadas.A research was approved by the Faculty of Medicine of the University Hospital 

Antonio Pedro Committee on Ethics in Research - Universidade Federal Fluminense , 

protocol CAAE : 06572113.2.0000.5243 . Results: emerged thematic units , which were 

grouped into categories, which sought to view the most violence reported by interviewees 

types of obstetric care , which were , lack of companions in childbirth and pilgrimage to 

maternidades. Conclusion : I repeat that there a great need to rethink about a more humanized 

care , free of physical damage , psychological , institutional focused on women and the fetus , 

where this woman could be treated with dignity and above all , giving " voice " to these 

women so that they are active players in the birth of their children , no damage , and no 

negative feelings . Descriptors : Violence ; Obstetrics ; Normal delivery ; Nursing . 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O objeto de estudo no presente trabalho é a percepção das mulheres/puérperas 

acerca da violência da assistência obstétrica no processo parturitivo.O tema emerge a partir 

do conhecimento das distintas situações de violência durante o processo parturitivo, que 

podem resultar em problemas para a gestante e seu concepto.   

Assim, considero pertinente e ilustrativo para o leitor fazer referência ao meu 

interesse pela área obstétrica, que surgiu ao cursar as disciplinas de Enfermagem Materno-

Infantil que teve seu início na Maternidade Oswaldo Nazareth, localizada na Praça XV no Rio 

de Janeiro, quando obtive os primeiros conhecimentos teóricos e práticos sobre temas que 

lhes eram pertinentes, sendo marcante a influência da equipe de docentes, já que 

demonstravam identificação com o trabalho que realizavam, expressando envolvimento com 

os discentes e com a área de conhecimento.  

Então meu contato com parturientes me fez ver a importância que o nascimento de 

um filho tem para uma mulher. E como deixar esse momento mais prazeroso, sem danos 

físicos e psicológicos, então foram surgindo pensamentos e questionamentos acerca de uma 

assistência humanizada no nascimento, respaldada no respeito e na dedicação à parturiente, 

com observância plena dos seus direitos.   

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

violência da assistência obstétrica, reflexões essas que possibilitaram identificar o desrespeito 

aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, além da falta de atenção qualificada e 

humanizada à mulher nas unidades hospitalares no processo parturitivo. 

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 (EEAAC), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF). Minha inserção teve 

como motivação obter maior embasamento teórico e conceitual na questão da violência da 

assistência 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. 
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Este estudo foi desenvolvido como parte integrante da dissertação de mestrado 

acadêmico em ciências do cuidado em saúde, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) intitulado: Violência 

Institucional sob a ótica das mulheres no processo do parto e nascimento na Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro: uma contribuição da Enfermagem Obstétrica. 

Desde então, tenho procurado aprimorar minhas observações e reflexões a respeito da 

percepção das mulheres/puérperas sobre a assistência que é oferecida durante a internação 

hospitalar nas maternidades. 

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 

liberdade da parturiente, estabelecidos como princípios dos direitos sexuais e reprodutivos na 

Política de Humanização do Parto e nascimento (PHPN). 

Assim, com frequência, a assistência obstétrica no processo parturitivo não é 

esclarecida às mulheres, pois na cultura do atendimento baseado no paradigma biomédico até 

hoje em vigor, 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). Trata-se, portanto, de uma situação que pode gerar tensão, medo, 

insegurança e/ou ansiedade nas mulheres durante sua internação hospitalar. Nesse contexto, 

entendo haver uma relação direta entre a assistência oferecida à mulher e a minimização 

desses sentimentos.      

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).   

A assistência humanizada do parto e nascimento deve ser desenvolvida como 

exercício integrante do processo; isto contribui com as ações executadas e as relações 
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estabelecidas.  Assim, compreender e avaliar as condutas adotadas são metas do PHPN para 

uma atenção qualificada e humanizada, livre de violência. Além do fato de a reflexão e a 

conscientização dos profissionais de saúde, atores do processo, configurar-se de suma 

importância para a mudança do panorama da atenção obstétrica no Brasil (ARMELLINI, 

2000; BARROS, 2009; AGUIAR, 2010), essa repercussão é essencial para resgatar o 

protagonismo da mulher durante o processo parturitivo, e contribuir para o declínio dos 

índices de mortalidade materna. 

Nesse consenso, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1985, articulou um 

esforço interinstitucional para a redução da mortalidade materna e perinatal com 

odesenvolvimento do “Projeto Maternidade Segura”, que consiste no cumprimento, pelas 

instituições de saúde, de um programa elementar de qualidade na assistência às gestantes e 

seus bebês, promovendo as “Boas Práticas” e originando a (des)institucionalização da 

assistência obstétrica prejudicial e danosa para o alcance dos seus objetivos. 

 O Brasil aderiu ao Projeto, contudo, apesar dos esforços do Ministério da Saúde, 

muitos estados da Federação ainda permanecem estagnados, encalhados em seus próprios 

problemas, sem condições de se posicionarem para resolvê-los. A humanização no 

atendimento ao parto é a grande tônica desse Projeto, ou seja, a valorização da mulher e do 

processo parturitivo. Hoje, são poucos os hospitais brasileiros que prezam esses aspectos, a 

exemplo da Maternidade Leila Diniz, no Rio de Janeiro, pioneira na humanização do parto e 

nascimento, cuja excelência do atendimento prestado à mulher durante o processo parturitivo, 

garantiu-lhe o honroso título de Maternidade Segura (NOVAES, 2014). 

É preciso considerar a humanização do cuidar na assistência obstétrica às 

parturientes, a qual envolve ouvir, analisar e interpretar as linguagens verbais e não verbais, 

que certamente permitirão compreender as expectativas e percepções da mulher.     

Tendo em vista a importância do princípio da integralidade nas ações de saúde como 

determinante de uma assistência humanizada, desconsiderar a mulher como cidadã e o parto 

como um evento cultural valorizado, favorece a caracterização de uma violência na 

assistência obstétrica. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

Desde os primórdios da Humanidade a violência tem se manifestado de todas as 

formas, em todos os momentos da história, desempenhando papel de grande importância no 

contexto sócio-histórico dos países, influenciando costumes, condutas, normas e valores 
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próprios de cada organização social. Assim, a violência é designada como uma problemática 

universal, globalizada, diversificada, complexa, crítica, assustadora, de caráter endêmico, 

constituindo fenômeno multifatorial de ordem social, econômica, estrutural, institucional, 

política, cultural e espiritual (PENNA, 2005; ONU, 2002), podendo ser entendida como todo 

ato violento praticado pelo uso ou abuso da força ou do poder, tirania ou opressão, agindo 

sobre uma pessoa ou grupo (FERREIRA, 2009). 

Sendo assim, essa temática é fundamentada na sua gravidade, magnitude, 

vulnerabilidade e no impacto social que causa, acarretando diversos prejuízos à saúde dos 

indivíduos nela envolvidos, seja como perpetrador da violência ou vítima dela, determinando 

um dos maiores e piores legados da sociedade contemporânea, afetando a população sem 

distinção de classe social, etnia, sexo ou religião. A literatura científica afirma que 

determinantes sociais e econômicos, como baixa escolaridade, desemprego e exclusão social, 

dentre outros, além de aspectos ligados ao comportamento e à cultura, como racismo, sexismo 

e homofobia, estão correlacionados diretamente com a violência, comprometendo a saúde e o 

bem-estar da sociedade (PENNA, 2005).  

Nesse sentido, a violência ganha notoriedade nas políticas públicas e nos estudos 

científicos a respeito, principalmente na década de 90, que destacam a sua dramaticidade e 

seus efeitos negativos na saúde da população. Por essa razão, deve ser compreendida como 

um fenômeno representado por ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, que 

ocasionam danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a si próprios ou a outros 

(BRASIL, 2012a).  

É importante ressaltar a violência na assistência obstétrica, que pode acontecer 

durante o processo parturitivo, a qual rompe com o protagonismo feminino, causando 

importantes danos à saúde da mulher, extensivos ao concepto. 

Cabe aqui relembrar que o universo do nascimento é construído pela mulher ainda 

durante a gestação, construção essa que se reveste de sentimentos, sonhos, desejos e 

transformações em relação ao próprio corpo, à sexualidade e principalmente às expectativas 

diante do novo. Nesse sentido, é importante que os profissionais de saúde responsáveis pela 

atenção obstétrica, estabeleçam o vínculo e o apoio indispensáveis à mulher, a fim de 

promover uma atenção diferenciada, inibindo possíveis conflitos e respeitando uma 

assistência livre de violência de qualquer tipo.  

É consenso que o parto bem assistido torna-se uma experiência ímpar no universo 

feminino (BARROS, 2009), constituindo forte e enriquecedor potencial de sua saúde sexual e 
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reprodutiva; enquanto a violência durante o processo parturitivo, favorece a desapropriação 

dos direitos relacionados com a sua saúde reprodutiva e a vivência do seu universo. 

Mesmo diante dessa elucidação, ainda hoje é possível constatar que essa violência 

perpassa pela prática dos profissionais de saúde. Desse modo, apesar de o conceito de 

Humanização do Parto e Nascimento ser reconhecido e preconizado por entidades como a 

Organização Mundial de Saúde; a Organização Panamericana de Saúde (OPAS); o Ministério 

da Saúde; o Sistema Único de Saúde (SUS); o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN); a 

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO); a Rede de 

Humanização do Parto e Nascimento (REHUNA); a Federação Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia (FEBRASGO) e também por grupos de debates civis e da sociedade em prol dos 

direitos das mulheres, o processo parturitivo é passível de ser constituído por  iniciativas 

violentas e desumanas que desrespeitam os direitos humanos e reprodutivos da mulher no 

parto. 

É notório que no mundo inteiro a violência vem se constituindo um dos principais 

problemas da sociedade, apresentando diversas facetas que afetam, de modo diferenciado, 

principalmente a população feminina no caso da violência na assistência obstétrica. Contudo, 

essa modalidade de violência contra a mulher nas maternidades brasileiras, tem sido objeto de 

denúncia desde 1980, e a partir da década de 90, por sua relevância, adentrou no âmbito 

acadêmico, tornando-se uma discussão mais ampla com enfoque na saúde pública 

(STRAPASSON; NEDEL, 2013). 

 Entretanto, revendo o “Estado da Arte” nos últimos dez anos, percebe-se um 

quantitativo reduzido de produções científicas brasileiras a respeito, com apenas vinte e cinco 

publicações principalmente nas áreas de conhecimento da Antropologia, Filosofia, Ciências 

Sociais, sendo que na Enfermagem e na Medicina, essas poucas pesquisas representam um 

grande avanço na reflexão e na produção de conhecimento acerca da questão.  

A busca nas bases de dados como a Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Medical 

LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (MEDLINE), coleção ScientificEetronic 

Library online (SciELO) exigiu a utilização de distintas terminologias, como violência 

obstétrica, violência no parto, violência institucional, violência de gênero, abuso obstétrico, 

desrespeito e abuso, assistência desumana, violação dos direitos humanos e reprodutivos no 

parto, a fim de permitir, pela recorrência, a identificação da problemática que necessita de 

maior ênfase no seu cumprimento por estar prevista nas políticas públicas voltadas para a 

garantia dos direitos das mulheres.    
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Nesse sentido, essas produções científicas apontaram para o direito anulado da 

mulher, quanto ao acompanhante, ao acesso a maternidade de livre escolha, com o desrespeito 

à sua autonomia e ao empoderamento feminino durante a assistência obstétrica, na relação de 

poder baseada na etnia, condição social e relação de gênero que, por intermédio da coação de 

práticas dos profissionais de saúde, valoram a medicalização e a intervenção em seus corpos. 

Essa invasão e manipulação dos corpos femininos perpassam pelo pensamento da realização 

dos procedimentos a respeito dos quais as mulheres não são informadas, destarte inibindo a 

sua participação no poder decisório, além da utilização de práticas prejudiciais à saúde 

materna e do concepto, conforme as “Boas Práticas do Parto” da Organização Mundial de 

Saúde, como medicação do corpo, episiotomia, amniorrexe precoce, fórceps profilático, 

cesariana e manobra de Kristeller, consideradas modalidades de violência na assistência 

obstétrica (MA, 2012; AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011; ABENFO, 2009; WOLFF; 

WALDOW, 2008; RUANO; 2007; DINIZ et al., 2007; TEIXEIRA; PEREIRA, 2006; 

MCCALLUM; REIS, 2006; LEAL et al., 2005; NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005; OMS, 

1996).    

Contudo, é válido ressaltar que a utilização de intervenções no processo parturitivo 

torna-se uma questão de necessidade quando a mulher e principalmente o seu concepto 

entram em risco de morte. Assim, alguns procedimentos como a episiotomia, cesariana e 

ocitocina injetável constituem “necessidade de direito”, pois a sua utilização torna-se a 

promoção e manutenção de vida. Desse modo, a necessidade de utilização está respaldada nos 

protocolos assistenciais das unidades de saúde, mas não se pode deixar de mencionar que a 

violência da assistência obstétrica está diretamente interligada no emprego das intervenções 

sem a avaliação crítica, além de impedimento da mulher na participação, ou seja, do poder 

decisório e informado.  

Porém, para uma mudança avaliativa do parto e nascimento, torna-se necessário o 

reconhecimento do tema por estudiosos, como a sua inclusão nos currículos da área de saúde, 

em especial no de Enfermagem, que ainda não se concretizou, o que está evidenciado no 

baixo quantitativo de produções científicas, e pode ser explicado pela dificuldade de 

acadêmicos e profissionais de saúde em lidarem com situações de violência. Dentre estas 

dificuldades, estão a falta de uma linguagem comum em relação ao tema, bem como a falta de 

conceitos que vinculem o conhecimento em saúde ao de outras áreas, como a jurídica, por 

exemplo (PENNA, 2005).    

Ressalta-se que as produções e publicações científicas divulgando novos saberes e 

práticas acerca da violência, em especial durante o processo parturitivo, é que determinam sua 
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magnitude, com isso legitimando os debates sobre sua existência e importância. Para tanto, 

cabe às instituições de ensino o aprofundamento das reflexões acerca desta problemática a fim 

de constatar a importância de sua inclusão nos currículos, tornando-se objeto de atenção ao 

longo da formação profissional, assim corroborando o conhecimento científico e o 

pensamento da autora (Op.cit., 2005). 

Embora a formação dos profissionais de saúde ainda seja calcada em um paradigma 

centrado no sistema “médico-hospitalar” e na tecnologia, em que o objeto de atenção não é a 

integralidade da mulher, e sim as suas partes (nesse caso, o “útero”) e os seus sinais e 

sintomas, na busca do diagnóstico e da cura da doença, ainda assim essa assistência obstétrica 

permite uma atenção fragmentada à mulher, olhando-a como “objeto” de desejo da atuação 

dos profissionais de saúde.  

Desse modo, mesmo sendo poucos os estudos que abordam a temática, se 

comparados com a literatura científica sobre a violência contra a mulher de uma forma geral, 

Aguiar (2010, p. 15) aponta para o fato de que a violência nas maternidades resulta, em 

grande parte,  

 

“Da própria precariedade do sistema de saúde, que também restringe 

consideravelmente o acesso aos serviços oferecidos, fazendo com que muitas 

mulheres em trabalho de parto passem por uma verdadeira peregrinação em busca de 

uma vaga na rede pública do serviço de saúde, com sério risco para a própria vida e 

a de seu concepto por falta de atendimento em tempo hábil”. 

 

Por outro lado, o desconhecimento e o desrespeito aos direitos sexuais e 

reprodutivos, além dos direitos humanos da mulher, possibilitam a imposição de normas e 

valores morais depreciativos levadas a efeito por alguns profissionais de saúde, também são 

apontados como importantes fatores de formação da complexa trama de relações que 

envolvem as atitudes de violência com as mulheres (AGUIAR, 2010).  

Majoritariamente, esses maus tratos relacionam-se com uma assistência 

discriminatória quanto ao gênero, entrelaçados com questões de classe social e etnia 

subjacentes à permanência de uma ideologia que naturaliza a condição social e reprodutora da 

mulher com seu destino biológico, marcando indelevelmente uma pseuda situação de 

inferioridade física e moral que permite que o seu corpo e sua sexualidade sejam objetos de 

controle por parte da sociedade e da prática médica (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011).   

Acredito, portanto, que a melhor compreensão desse fenômeno social poderá 

contribuir na busca de meios para a concretização de uma assistência mais humanizada no 

processo parturitivo, e ainda, que o aprofundamento dessa discussão possa servir de 
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contraponto ao diálogo frente às dificuldades de um programa assistencial que estabelece, 

dentre outros, o direito de toda mulher ter acesso ao atendimento digno e de qualidade no 

decorrer do seu período gravídico-puerperal (BRASIL, 2002). O sentido do termo 

“Humanização”, adotado pelo PHPN, é o de equidade/cidadania. Contudo, mesmo 

considerando-se os inúmeros artifícios na utilização desta terminologia, qualquer que seja o 

seu sentido, sua efetiva concretização é impossível frente a uma prática atravessada pela 

violência (AGUIAR, 2010).  

Para alguns profissionais, pode parecer difícil encarar o parto como um evento 

natural e fisiológico e, por conseguinte, permitir que seja vivenciado como tal, isto é, como 

um direito da mulher, com liberdade, amor, ternura, intimidade, privacidade, livre da 

assistência obstétrica maléfica ao processo fisiológico. 

Dentro de várias abordagens que poderiam nortear a pesquisa, alguns 

questionamentos destacaram-se: A assistência obstétrica no processo parturitivo caracteriza-

se como violência, na perspectiva das mulheres/puérperas? Quais as ações, situações e 

atitudes desenvolvidas no processo parturitivo que são caracterizadas como violência, na 

perspectiva das mulheres/puérperas? E, de que maneira a assistência à mulher no processo 

parturitivo constitui violência, considerando as ações preconizadas pela Política de 

Humanização do Parto e Nascimento?     

No alcance do aprofundamento do objeto do estudo desta pesquisa, desenvolvemos 

os seguintes objetivos: 

 

 Identificar o perfil sóciodemográfico e obstétrico das mulheres/puérperas assistidas na 

maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima 

 Caracterizar a violência vivenciada durante a assistência obstétrica apontada pelas 

mulheres/puérperas no processo parturitivo a partir de suas perspectivas.  

 Analisar os aspectos determinantes para a ocorrência da violência na assistência 

obstétrica a partir da perspectiva das mulheres/puérperas, durante o seu processo 

parturitivo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

Justifica-se o estudo pelo fato de que a questão da violência na assistência obstétrica 

vem ganhando a cada dia maior visibilidade a partir de diferentes campos, a exemplo dos 

movimentos de mulheres, das corporações de profissionais de saúde, dos centros de pesquisas 
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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 nas maternidades.  

Nessa linha de raciocínio, a proposta de criação da Rede de Humanização do Parto e 

Nascimento, em 1993, teve como base cinco objetivos, sendo o principal deles incentivar as 

mulheres a aumentar sua autonomia e poder de decisão sobre seus corpos nos partos 

(MALHEIROS et al., 2012). Os autores apontam que tais objetivos vêm sendo alcançados por 

meio da progressiva participação feminina ao reivindicar a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados ao parto e ao nascimento. Depreende-se, pois, que a autonomia sustentada passa por 

um processo no qual a mulher vem, paulatinamente, adquirindo poder decisório. 

Considerando que o quantitativo de mulheres em acompanhamento no parto e 

nascimento na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, tem aumentado 

gradativamente na rede do SUS, a rede hospitalar que lhes dá suporte deve estar não só 

preparada, mas, sobretudo, qualificada para promover uma atenção eficaz que assegure a 

humanização do nascimento, otimize as boas práticas no processo parturitivo e favoreça o 

modelo de incentivo ao parto natural, assim contrariando o pensamento de muitos 

profissionais de saúde que optam pela realização de intervenções e técnicas desnecessárias 

durante esse processo.  

Essa afirmação é evidenciada nos dados do Ministério da Saúde que, em 2010, 

registrou uma proporção de 52% de partos cesáreos no SUS e na rede suplementar, índice que 

chega a 82% dos partos realizados (BRASIL, 2011a), inibindo o poder de decisão e a 

autonomia da mulher na escolha do modelo de parto, mostrando a violência simbólica 

resultante de uma relação desigual de poder entre o profissional de saúde e a mulher em 

trabalho de parto, além de imprimir o imaginário do parto como um evento cirúrgico. 

Não é demais lembrar que a atenção ao processo parturitivo, nesse contexto, é 

marcada por intensa medicalização, pelas intervenções desnecessárias e potencialmente 

iatrogênicas, com práticas abusivas de cesarianas, e que nesse cenário ocorrem ainda o 

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

autonomia, fatores que contribuem para o aumento de riscos maternos e perinatais (BRASIL, 

2011b).  

Considera-se que uma das alternativas para a promoção do parto normal é a mudança 

de mentalidade e valores da sociedade brasileira e das relações estabelecidas no contexto 

hospitalocêntrico, cuja figura principal e unânime é o médico. Isso pode ser modificado com a 

ascensão da enfermagem obstétrica no incentivo e otimização das práticas de humanização, 
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oferecendo à mulher essa abordagem do processo, com autonomia do seu corpo e de seu 

direito, que são utilizados em prol da promoção do parto fisiológico. Nesse sentido, o 

desrespeito e a violência podem ser atenuados, já que as relações de poder entre equipe de 

saúde e parturiente tornam-se mais equânimes. 

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.  

Considerando a magnitude da problemática em questão, é importante desvelar o 

fenômeno propriamente dito, e não se restringir a apresentar fatos relacionados à violência na 

assistência obstétrica, visto que é imprescindível sensibilizar os profissionais de saúde em 

relação a esse processo.   

A propósito, nos últimos anos, a Enfermagem Obstétrica tem aumentado o interesse 

em evidências 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 em relação ao parto. 

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

 

No que tange ao foro acadêmico de discussão, a problemática do estudo fundamenta-

se na reflexão e na discussão acerca da violência na assistência obstétrica, a fim de promover 

a geração de novos conhecimentos, estudos e discussão de seus resultados em relação a esse 

tipo de violência, contribuindo para novas informações aos órgãos de interesse da Obstetrícia, 

trazendo elementos necessários para a formulação de Políticas Públicas voltadas para a 

melhor qualificação profissional e o enfrentamento da violência, abrindo espaço para 

investigações que visem a superação deste problema.   

Este debate deverá ocorrer junto aos órgãos de formação e setores de educação 

permanente dos hospitais que forem cenários do estudo, juntamente com a Universidade 

Federal Fluminense, e os participantes do estudo, com o objetivo de conscientizar os 
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profissionais de saúde quanto ao respeito às condutas assistenciais no processo de parir e 

gestar. 

Todavia, a temática necessita da aproximação entre a pesquisa científica de qualidade 

nos serviços de saúde, no que diz respeito às maternidades públicas da Região Metropolitana 

II do Estado do Rio de Janeiro, e as pesquisas na área da Saúde da Mulher, na perspectiva da 

violência na assistência obstétrica no processo parturitivo, aspecto extremamente importante 

para discutir condutas e saberes relacionados com a assistência profissional, visto que existe 

uma carência de estudos acerca da temática ora abordada, que limita o desenvolvimento de 

práticas obstétricas válidas e confiáveis. 

Sendo assim, a inovação do estudo está na busca de maior articulação com pesquisas 

em âmbito nacional, pois a violência na assistência obstétrica se constitui fenômeno recente 

na atualidade científica, tornando-se necessário romper com paradigmas assistenciais 

ultrapassados em prol de uma modificação na prática de atenção ao processo parturitivo nas 

maternidades públicas, a fim de que seja possível programar ações assistenciais voltadas para 

a saúde da mulher, tendo como foco a humanização dessa assistência. 

O estudo traz ainda como benefício, um olhar sobre a assistência no processo 

parturitivo realizado, possibilitando um redesenho da arte de cuidar no período gravídico-

puerperal, buscando um cenário de qualidade em serviço para as mulheres, tendo em vista 

contribuir para um debate sobre a assistência ao processo parturitivo a partir da própria 

perspectiva das mulheres/puérperas. 

Espera-se, portanto, que os resultados desta pesquisa, além de se prestarem a subsidiar 

propostas de ação para os serviços e para as instâncias normatizadoras, possam contribuir para 

a conscientização das mulheres sobre o seu papel de mulher/cidadã no processo de gestar e 

parir, e para o avanço na conquista dos seus direitos, focando na qualidade dos serviços 

oferecidos pelas instituições prestadoras do cuidado direto à mulher no processo parturitivo.  

No que diz respeito ao ensino, os resultados do estudo estarão voltados para mostrar o 

real diagnóstico do painel da saúde da mulher, do atendimento que recebem nas maternidades 

e da violência à qual, por vezes, são submetidas, considerando que se trata de um quadro que 

precisa ser modificado urgentemente, a partir de uma formação profissional que leve em conta 

a sua dignidade como ser humano, a qualidade da interação entre ela e a equipe de saúde, 

inclusive no que se refere às decisões terapêuticas, colocando-a como figura principal no 

processo parturitivo.  

É importante que o discente desde logo seja alertado para todos os aspectos que 

envolvem o processo parturitivo, a fim de que no futuro, no âmbito laboral, possa atuar como 
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enfermeiro consciente das boas práticas e apto para o desempenho de suas funções, tendo em 

vista que a finalidade precípua da profissão escolhida é o cuidado.    
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A assistência obstétrica tem sido objeto de estudo e de muitas análises e reflexões no 

âmbito da saúde da mulher, com enorme consideração e contribuição para as Políticas 

Públicas e o “cuidar” dos profissionais de saúde, em especial para a Enfermagem Obstétrica, 

principalmente no que tange às mudanças paradigmáticas da assistência ao processo 

parturitivo, perpassando pelo resgate da mulher em suas demandas sexuais e reprodutivas. 

Esse argumento introduz as diretrizes e princípios das Conferências e Tratados Internacionais, 

cuja valoração da mulher é o objetivo, com o propósito de imprimir uma atenção livre de 

violência, a qual deve ser o foco das atuais políticas públicas.   

Trazer à discussão uma temática como a violência na assistência obstétrica, remete à 

importância de um breve resgate histórico da assistência ao parto, e à uma contemplação 

voltada para as mudanças advindas no país com vistas à proposta da Humanização da 

Assistência ao Parto e Nascimento, principalmente a partir da década de 80 (BRASIL, 2002). 

Cabe também refletir acerca dos direitos das mulheres, da sua história e da sua relação com o 

parto, aspectos que inibiram a sua participação nesse evento como resultado do processo 

institucional, culminando na legitimação da assistência obstétrica e da valorização do 

paradigma tecnológico, assim contribuindo para fazer sobressair à violência de que trata este 

estudo. 

 

2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PARTO NA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA 

BRASILEIRA: MODELO INTERVENCIONISTA E MEDICALIZADO 

 

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

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

vivência plena da sua reprodução. Essas transformações sustentaram uma modificação 

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

obstétrica, que se formalizou com a institucionalização do processo parturitivo e da mulher 
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em prol da máxima de um saber hegemônico instituído, configurando uma assistência 

obstétrica intervencionista e medicalizada.  

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 acontecimento natural das primeiras civilizações ao qual foram agregados 

inúmeros significados culturais que, através de gerações, sofreram diversas transformações 

(WOLFF; MOURA, 2004). 

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

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

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

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

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

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

(SEIBERT et al., 2005). 

Essas mulheres eram preferidas por questões humanitárias e psicológicas, além do 

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

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

possibilitando 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”.  

 

Então, até o século XII, a participação masculina no processo do parto era reduzida, 

contrária aos padrões culturais dominantes da época, levando a um atraso no desenvolvimento 

da atividade médica ligada à mulher. A assistência à parturiente era 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 (SEBERT et al., 2005).  

Dessa forma, a assistência era considerada uma atividade desvalorizada e, portanto, 

poderia ser deixada aos cuidados femininos, pois não estava à altura do poder do médico, “o 
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homem da arte”. Além disso, eram pouco familiarizados em assistir o parto (NAGAHAMA; 

SANTIAGO, 2005). A concepção do fenômeno fisiológico contribuiu para manter a medicina 

distante do cenário da parturição, além do significado fora dos padrões de normalidade da 

época (WOLFF; MOURA, 2004). 

Portanto, desde o início dos tempos, apesar de as mulheres terem seus corpos 

programados para a reprodução da espécie, a assistência e os costumes que envolvem a 

parturição tem variado ao longo dos anos, nas mais diversas culturas, principalmente em 

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

Contudo, a partir do século XVI, a utilização do fórceps obstétrico pelo cirurgião 

inglês Peter Chamberlain, influenciou a aceitação e o domínio do homem no processo 

parturitivo (SEBERT et al., 2005). Especificamente na classe médica, surge o conceito de 

risco para o processo do parto, tornando imprescindível a presença do profissional médico na 

arte da parturição e permitindo a inserção do modelo intervencionista, que instituiu a 

responsabilidade e a autoridade médica com a supervalorização da tecnologia 

(NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Em decorrência, a mulher perdeu a autonomia sobre o 

próprio corpo e o direito de escolha, deixando de agir e participar ativamente do momento 

mais sublime de sua vida reprodutiva, muitas vezes sendo inibidos os seus aspectos 

fisiológicos normais, e isso possibilitou um novo desenho na atenção à saúde reprodutiva da 

mulher.   

A assistência obstétrica pela categoria médica deu-se inicialmente na Europa, nos 

séculos XVII e XVIII, estendendo-se 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). 

Essa atenção, com uma assistência intervencionista, promoveu o declínio da profissão de 

parteira, permitindo a expressão concreta da intervenção masculina nos cuidados à mulher, 

além de propiciar o parto horizontal sob a influência de François Mauriceau, da Escola 

Obstétrica Francesa. Esses fatos simbolizaram a arte obstétrica médica, influenciando a 

aceitação da disciplina técnica e científica, consolidando definitivamente o conceito do 

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

Acostumamo-nos, por muito tempo, a reproduzir uma assistência tecnocrática que, 

segundo Serruya, Lago e Cecatti (2004a), obedecia a uma padronização no cuidado, e tal 

como nos modelos fabris, os “produtos” deveriam seguir uma linha de produção e, portanto, 

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

prática da assistência ao parto consolida-se como exercício monopolizado dos médicos, sendo 

legitimado e reconhecido (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).  
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Diante do novo momento histórico, por volta do século XIX, distinguiu-se a defesa 

da institucionalização do parto e a criação das maternidades.  

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

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

Etimologicamente, significa a coisa estabelecida (LINS; CECÍLIO, 2008). No entanto, o 

termo “instituição” designa um estabelecimento, talcomo uma unidade hospitalar.  Para os 

autores, a noção de instituição vai se modificando na medida em que os indivíduos vão se 

tornando sujeitos da história e da construção social, pensamento este promovido por René 

Barbier (2002). 

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

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

atores sociais (SEBERT et al., 2005), e somente após a II Guerra Mundial o parto foi 

expressiva e integralmente 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). 

A segurança da mulher no contexto do nascimento tornou-se necessária para a 

sociedade médica. Contudo, essa vivência de um modelo de parturição em prol da redução 

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

impedindo-a de ser a autora do processo parturitivo ao deixá-la em segundo plano, resultando 

em que a classe médica, com as suas intervenções, assumisse o “papel” principal na cena do 

nascimento.  

Assim, a institucionalização foi acolhida na saúde materna, pois os serviços médicos 

alegavam que isso traria maior segurança na atenção obstétrica. Portanto, este cuidado não era 

peculiar às mulheres, mas sim a importância do nascimento para a sociedade (WOLFF; 

MOURA, 2004; BARROS, 2009).  

Surge no país um novo momento de nascimento, com padrão institucionalizado, e a 

figura médica toma o lugar da mulher na essência principal do processo de parturição, pois a 

incorporação à medicina de novos conhecimentos e habilidades nos campos da assepsia, 

cirurgia, anestesia, hemoterapia e antibioticoterapia, diminuíram os riscos hospitalares de 

forma significativa e ampliaram as possibilidades de intervenção, resultando no aumento 

progressivo de operações cesarianas (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005), mas fez com que a 

mulher perdesse a seu papel como autora do processo de nascimento.   

Desse modo, a institucionalização do parto tornou-se necessária para que a 

mortalidade materna e infantil começasse a declinar, e a partir disso, os índices de 
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mortalidade infantil realmente diminuíram. Esse fato em especial, contribuiu para a aceitação 

da hospitalização pela sociedade, diante da argumentação de que ter filhos em hospitais era 

mais seguro para as mulheres (SEBERT et al., 2005). Contudo, 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. 

O declínio da Razão de Mortalidade Materna (RMM) no Brasil, pode ser observado 

no índice de 46% entre 1990-2007. Entretanto, a saúde materna ainda é preocupante, pois, em 

1990, a RMM corrigida foi de 140 óbitos por 100 mil/nascidos vivos, caindo para 75, em 

2007. Então, apesar dessa redução, a partir de 2001 observa-se uma diminuição da velocidade 

em sua queda (BRASIL, 2010). Isso contribuirá para que o país não alcance a meta firmada 

com a Organização das Nações Unidas (ONU) como parte do 5º Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) - “melhoria da saúde materna", que seria a redução em 

três quartos da RMM até 2015, tendo como referência o nível estimado para 1990, o que 

representa valor igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil/nascidos vivos, principalmente pelo 

elevado índice de cesarianas e intervenções obstétricas (BRASIL, 2010). Mas é preciso 

reconhecer a necessidade, em algumas situações, da utilização de intervenções como a 

cesárea, que se constitui procedimento cirúrgico com a abertura da parede abdominal para a 

liberação do concepto (MONTENEGRO; FILHO, 2011), que contribuiu significativamente 

para esse aumento nos índices de mortalidade materna. 

É importante destacar as principais indicações para o emprego 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).   

Desse modo, as indicações para a realização de uma cesariana requerem 

embasamento científico, visto que essa assistência cirúrgica sem o devido fundamento de 

utilização, deve ser claramente discutida e avaliada pela equipe de saúde no momento do 

parto, uma vez que o Ministério da Saúde só recomenda tal prática desde que comprovada a 

sua necessidade indiscutível e a sua eficácia. Segundo a Maternidade Ativa (2012), em 90% 

dos partos cesáreos eletivos, o concepto é extraído ainda imaturo, visto que a gestação não se 
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completou realmente, o que contribuirá para promover complicações importantes em sua 

saúde futuramente. 

A falta de informação à mulher a respeito do modelo do parto, torna-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 (CREMESP, 2004). 

Nesse contexto, a escassez de informações, a divulgação e a publicidade envolvida na 

imagem da cesariana como um evento cirúrgico seguro, devem ser discutidas por serem 

relevantes para a mulher, assim evitando a banalização do procedimento. A imagem da 

cesárea que é divulgada sem restrições na mídia brasileira, considera-a um bem de consumo; 

então, essa é a representação do parto transmitida para a sociedade: “um evento sem dor, com 

segurança, conforto e por intermédio da cesariana” (MA, 2012).    

E é desse modo que a mulher vive imersa em uma cultura pró cesárea e de negação da 

sua condição de cidadã, na qual a inexistência da possibilidade de opção relativa ao local de 

parto não mais lhe causa espanto nem revolta. No entanto, 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 (VICTORA et al., 

2011). 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. 

Mesmo assim, o Brasil continua sendo um dos países que registram a maior taxa de 

cesarianas no mundo. Em relação ao total de partos, as informações provenientes do Sistema 

de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), mostram que os percentuais de cesárea 

aumentaram de 40%, em 1996, para 46,5%, em 2007, sendo o Sudeste a região com maior 

proporção de partos por cesárea, seguido das regiões Sul e Centro-Oeste (BRASIL, 2010). A 

taxa de cesariana foi agravada em 2009 passando a 58% no Estado do Rio de Janeiro, e no 

ano de 2010 obteve uma prevalência de 52% no país, valores que se contrapõem às 

recomendações da ONU, como já foi citado (BRASIL, 2012c). 
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É preciso ter em mente que o parto cesáreo expõe as mulheres e os bebês a maiores 

riscos, que incluem lesões acidentais, reações à anestesia, infecções, embolias obstétricas, 

nascimentos prematuros e morte perinatais e maternas. Sendo assim, as recomendações do 

Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde são no sentido de que a proporção 

de cesáreas não ultrapasse os 15% do total de partos, e que o procedimento seja realizado 

apenas quando há risco comprovado para a mãe ou para o bebê (BRASIL, 2010). 

Sabe-se que no processo parturitivo, geralmente impera a privação das mulheres de 

protagonizá-lo, além de serem submetidas à medicalização do parto e a uma série de 

intervenções desnecessárias, que poderão ter impacto negativo sobre sua saúde, fazendo com 

que se tornem reféns desse modelo. Pelo viés da reprodução, a medicalização do corpo 

feminino transformou a gravidez em doença, e o parto, em um evento cirúrgico. A 

medicalização tornou-se responsável por interferências desnecessárias e pelo deslocamento da 

mulher do seu papel de protagonista, ante a exaltação do poder médico. 

Assim, as mulheres passaram a vivenciar esse modelo “intervencionista e 

medicalizado” como resultado da institucionalização, obedecendo ao conceito de “risco 

materno” que tornou o parto em um evento patológico, o qual rompeu com o direito que a 

mulher tinham em relação ao parto, permitindo anular simbolicamente o seu pensamento, a 

sua autonomia e a sua vivência do processo de partejar. 

Nesse sentido, é consenso que a Obstetrícia brasileira foi influenciada pela Escola 

Obstétrica norte-americana, fundamentada no modelo intervencionista, isto porque a gestação 

e o parto são considerados, nos Estados Unidos da América, problemas médicos que requerem 

supervisão técnica a fim de evitar o risco à saúde materna e fetal, exigindo intervenção em um 

contexto médico hospitalar com avançada tecnologia, diferentemente do que ocorre no Brasil 

(ARMELLINI, 2000).  

O modelo intervencionista de assistência obstétrica que ainda permeia a maioria das 

maternidades públicas do Brasil, chama a atenção sobre as condutas abusivas adotadas sem 

evidência científica, empregadas durante o processo parturitivo sem a devida participação da 

mulher. Esse modelo tem posto em risco não somente a sua integridade física, mas 

principalmente, causado danos muitas vezes irreversíveis à sua condição emocional (MOURA 

et al., 2007). Todavia, ainda hoje a assistência à mulher constitui fenômeno intervencionista, 

com os instrumentos e técnicas no cenário obstétrico através da cesariana e da episiotomia, 

além da medicalização do parto e negação da vivência da mulher em um evento social e 

fisiológico e a exaltação da hegemonia médica na arte de partejar. 
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Essa exaltação da hegemonia do médico como profissional responsável por ordenar e 

normalizar questões referentes ao corpo feminino, não são recentes. Foram ambas construídas 

passo a passo, estando profundamente entrelaçadas com a construção da medicina como área 

de saber científico (COSTA et al., 2006). E com o nascimento da medicina moderna se dá a 

gradativa valorização do saber médico, compreendida como estratégia biopolítica, ou seja, a 

medicina como saber científico no bojo do surgimento da sociedade capitalista investiu no 

somático, no biológico, no corporal. É um "controle social que começa no corpo, com o 

corpo” (FOUCAULT, 2012). O corpo é uma realidade biopolítica, e a medicina, uma 

estratégia biopolítica. 

Desse modo, Wolff e Moura (2004, p. 281) explicam que, com o fim da 

feminilização do processo parturitivo: 

 
“Deu-se a entrada dos médicos e de seus instrumentos em cena, sendo visto este 
processo como ato privativo do saber médico, o que levou as parteiras para segundo 

plano e marginalizou a comunidade de mulheres que marcavam o fenômeno. A 

mudança proporcionou a inclusão de rotinas cirúrgicas, como a episiotomiae o 

fórceps profilático”. 

 

Percebe-se que o processo de medicalização social transforma o papel social do 

médico e da medicina, mas também assegura a construção das doenças (“nosologia”) e do 

corpo médico, que passa a se organizar profissionalmente. A consolidação do ensino 

universitário garante a competência e regula a atividade técnica pela instalação de um código 

moral, resultando na separação dos charlatões e das pessoas que faziam uso de práticas 

empíricas, como as parteiras (COSTA et al., 2006).     

Assim, a medicalização do parto é uma forma especial de medicalização da sociedade, 

e esse fenômeno imprime a expansão da área de atuação da medicina em vários setores da 

vida social, causando mudanças comportamentais e podendo se constituir em uma atenção 

intervencionista contra pessoas. É o resultado da invasão da medicina burocrática, tecnificada 

e monopolizante sobre os domínios da vida social (PROGIANTI; LOPES; GOMES, 2003).  

Os autores utilizam os conceitos de Bourdieu (2012) e classificam o específico 

fenômeno de medicalização do parto como sendo resultado da violência, na qual o poder de 

fazer ver e de fazer crer, de produzir e de impor uma visão, depende da posição ocupada pelo 

agente no espaço social. Desse modo, o poder dos profissionais de saúde fez com que as 

mulheres acreditassem numa assistência medicalizada que sustenta um complexo médico 

industrial, e essa prática gerou necessidades que foram incorporadas ao comportamento 

feminino de usuárias do sistema de saúde brasileiro.    
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Nesse sentido, o grande desafio governamental seria a discussão do modelo 

intervencionista e medicalizado, buscando resgatar o papel da mulher como protagonista do 

momento do parto, assim evitando uma cascata de intervenções que têm descaracterizado o 

processo natural parturitivo como fenômeno fisiológico, levando-o à uma situação de risco e 

demarcando um controle sobre os corpos femininos.  

Além disso, durante o processo parturitivo, a dor pode ser sinônimo de necessidade de 

medicalização do corpo feminino, representando uma tentativa de manter a dominação 

masculina sobre o processo natural de parir, além de imprimir no imaginário da mulher a idéia 

de algo insuportável, de sofrimento a ser evitado. Esse é o discurso da atual assistência 

obstétrica brasileira, na qual esse pensamento permite também a inserção da cesariana como 

alternativa para a inibição da dor no parto. 

A dor no parto pode ser considerada como subordinada à significação fálica, e o valor 

deste sintoma depende da singularidade, da individualidade e da cultura de cada mulher. 

Assim, nas civilizações urbanas ocidentais, a dor é algo desagradável e evitável, enquanto em 

algumas culturas africanas e asiáticas, a dor é desejada e significa um momento de passagem 

da maternidade (MACEDO, 2007). Contudo, historicamente o parto está relacionado ao mito 

de ser algo intolerável e muito doloroso. Sendo assim, suportá-lo é quase um sinônimo de 

"dar à luz". A mulher sabe disto desde muito jovem, e espera que o parto seja permeado pela 

dor para que, posteriormente, o alívio venha junto com o prazer da chegada do filho (RUANO 

et al., 2007). 

De certa forma, essa dor é vista pelas mulheres como o marco inicial da maternidade, 

e que o “preço a ser pago” por esta poderia ficar “quase esquecido” após o prêmio, que seria 

a chegada do filho. No imaginário de muitas mulheres, uma boa mãe é aquela que sofre as 

dores do parto com a finalidade de cumprir o seu papel. Isto pode ser uma hipótese de que 

este seria um fator motivador ao parto, de que a dor não seria causa impeditiva à procriação, 

permitindo, assim, a postergação da espécie (DAVIM; TORRES; DANTAS, 2008).   

O medo de sentir dor, o “sofrimento”, é muito difundido entre as mulheres nos dias 

atuais. Em algumas, a dor do parto é bastante intensa, sofrida, desgastante e aterrorizante, o 

que faz com que tentem driblá-la optando pela analgesia e pela cesárea para aliviar o 

sofrimento. Com isto, a cesariana tornou-se frequentemente solicitada pormuitas mulheres e 

praticada na obstetrícia moderna, eletivamente, o que para muitos estudiosos da temática 

acarretou um problema de saúde coletiva (RUANO et al., 2007). 

Essa representação é uma construção ontológica, epistemológica, psicológica, social, 

cultural e histórica. Abarca todas essas dimensões já que, do ponto de vista fenomênico, são 
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dimensões simultâneas do sistema representacional. Quando as pessoas se engajam em 

processos de comunicação, elas ao mesmo tempo produzem os meios simbólicos que 

constroem uma representação particular de um objeto - seja ele concreto, físico ou abstrato, 

que entra na estrutura de outras representações de um quadro social, cultural e histórico 

(DAVIM; TORRES; DANTAS, 2008). Nesse contexto, os referidos autores afirmam que essa 

representação é: 

 
“Um processo ontológico porque possui uma identidade; é epistemológico na 

medida em que permite o reconhecimento: o saber sobre o objeto. É psicológico pela 

estrutura que se manifesta como processo psíquico suscetível aos estados da paixão, 

da ilusão e do desejo, e é um processo social porque o intersubjetivo é sua condição 

de possibilitar sua matéria advinda da inteligibilidade da história e da cultura”. 

 

Então, a utilização de anestésicos para a inibição do processo doloroso do parto, 

constitui representação da medicalização do corpo da mulher. Contudo, deve ser oferecida 

como uma alternativa para a intolerância dos seus impulsos dolorosos. O que não pode haver 

é a discriminação e o desrespeito na assistência obstétrica, por questões sociais e étnicas, 

perpetuados através da imposição de julgamento pelos profissionais de saúde para a sua 

utilização, como podemos observar em Leal, Gama e Cunha (2005), ao afirmarem que 

mulheres negras e pardas, de baixo grau de escolaridade, são as que em maior proporção não 

recebem o oferecimento dessa alternativa para as dores do parto. 

Nesse processo de medicalização do corpo, as mulheres de classe social mais elevada 

almejam o parto tecnocrata e sem dor, em virtude do significado que atribuíram ao próprio 

corpo, e também para demonstrar o seu poder aquisitivo, tornando-se mais vulneráveis à 

medicalização do corpo e da dor do parto, símbolos construídos principalmente em 

maternidades particulares. Desse modo, a significação do parto passa a ser a confirmação de 

sua condição social privilegiada, com a eliminação da dor pela medicalização (MACEDO, 

2007).   

Nessa perspectiva, como já referido, o ato de dar à luz, antes uma experiência 

profundamente subjetiva e de vivência familiar, transformou-se em experiência no âmbito 

hospitalar, em momento privilegiado para o treinamento de acadêmicos e residentes de 

medicina e também das obstetrizes; agora, o parto torna-se institucionalizado, medicalizado, 

despersonalizado e intervencionista, com uma assistência cotidiana do saber-poder-fazer 

masculino (WOLFF; MOURA, 2004; WOLFF; WALDOW, 2008). Ressalta-se que com esse 

novo momento da história do processo parturitivo, começavam a imperar as relações de poder 

e a anulação simbólica do direito de escolha da mulher. 
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No campo da institucionalização, que perpassa por uma assistência respaldada em 

políticas, protocolos, regulamentos e normas institucionais dos serviços de saúde, isso 

repercute diretamente na saúde da mulher ao vivenciar a intervenção e a medicalização do 

parto.   

Assim, no processo de institucionalização, Lins e Cecílio (2008, p. 487) reafirmam o 

conceito de instituição retratado no movimento institucionalista francês, que se funda em três 

momentos: 

 
“O momento da “universalidade”, tendo como conteúdo os sistemas de normas, os 
valores que orientam a socialização, a ideologia, o instituído; o momento da 

“particularidade”, no qual o seu conteúdo resume-se em determinações materiais e 

sociais que negam a universalidade dada no primeiro momento: é o momento 

instituinte; e o momento da “singularidade”, de negação da particularidade, em que 

o conceito de instituição tem por conteúdos, as formas organizacionais, jurídicas ou 

anônimas necessárias para atingir determinado objetivo ou finalidade - é o momento 

da institucionalização”.   

 

O momento da universalidade é acentuado no Direito: a Constituição, as Leis, as 

normas em geral representam-no, sendo os valores máximos instituídos por atores sociais que 

representam a organização, cujo poder tem a finalidade de imprimir regras e normas 

institucionalizadas. O momento da particularidade é inerente ao pensamento antropológico, 

no qual a negação da universalidade se faz imperativa: é a valorização dos sujeitos que, nas 

condições materiais concretas, negam o instituinte, com a sua autonomia de escolha, como o 

respeito à sua subjetividade. E o momento da singularidade é caracterizado pelo marxismo e, 

mais recentemente, pelo movimento institucionalista francês. Para os marxistas, as 

instituições são formas singulares, estruturadas por relações de força e poder nelas em disputa 

(LINS; CECÍLIO 2008). 

Esse pensamento remete à reflexão de que o processo ao qual as instituições 

submetem os indivíduos, em especial as mulheres durante o processo parturitivo, rompe com 

o protagonismo da mulher, pois imprime regimentos e regulamentos que anulam os seus 

diretos sexuais, reprodutivos, e de cidadã, e inibem uma atenção qualificada, cuja finalidade 

não está aliançada nos direitos e desejos das mulheres, mas visa contribuir com o processo de 

controle social e dominação da sociedade.  

Então, nessa linha de raciocínio, o processo de institucionalização do parto permeia a 

introdução de normas e regras institucionais, como os princípios e regulamentos da sociedade 

para os indivíduos, com leis, regras e normas morais; esse estabelecimento de conduta 

institucional oprime o direito da mulher como ser humano, ensejando o caráter simbólico da 

atuação da prática dos profissionais de saúde, em especial da classe médica. 



35 

 

 

Esse fato social introduzido pelas instituições de saúde com normas e rotinas 

assistenciais do saber-fazer, do poder hegemônico médico, das intervenções sem evidência 

científica, além dos princípios institucionais, são dotados de existência exterior às suas 

consciências individuais. E com a inserção de normas e regras na assistência à parturição, a 

mulher perde o seu protagonismo e o direito instituído por tais fatos sociais, o que é 

constatado por Balaskas (2012, p. 112), segundo relato a seguir:  

 
“O parto era algo natural e instintivo, basicamente em função ao natural do 

organismo de maneira espontânea e voluntária, fazendo parte integrante da vida 

sexual e reprodutiva da mulher, fundamentada na manifestação natural e ininterrupta 

de uma série de acontecimentos fisiológicos”.  

 

Assim, faz-se necessário refletir sobre a necessidade de uma mudança do processo 

parturitivo, a fim de promover a anulação de um modelo intervencionista e medicalizado, e do 

poder hegemônico instituído nas relações institucionalizadas, e contribuir com o respeito, 

autonomia e o “empoderamento feminino” nas questões relacionadas com a assistência 

obstétrica. Essa reflexão e as medidas dela decorrentes, contribuiriam para fornecer à mulher 

uma atenção qualificada, garantindo os seus direitos enquanto cidadã e mulher. Então, há 

algum tempo, vários atores sociais vêm repensando a assistência obstétrica à mulher no Brasil 

(SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004a). É no bojo dessas mudanças que introduzo a 

necessidade de maior participação da mulher no processo decisório do nascimento. 

Ademais, essas regras fomentam as relações institucionais com conceitos básicos 

para compreensão da organização das instituições como núcleos de poder: hierarquia - como 

marca de subordinação, ordem - que garante a estrutura, e disciplina - que assegura as 

relações sociais (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Nesse sentido, afastar o 

empoderamento da mulher é inibir o seu poder de decisão inerente ao parto.  

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 
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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. 

 

2.2 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: DISCUTINDO A TERMINOLOGIA 

 

Embora, sejam poucas pesquisas que abordem a temática, se comparados com a 

literatura cientifica sobre a violência contra a mulher de uma forma mais abrangente, alguns 

apontam uma violência especifica para as mulheres nas maternidades. Essa violência está 

articulada com as condutas e práticas assistenciais no processo do parto e nascimento, além de 

submeter à mulher a falta de recursos, e restringe ao acesso aos serviços de saúde, fazendo 

com que a mulher/parturiente perpetua uma intensa peregrinação em busca de uma vaga na 

rede pública com sérios riscos maternos e fetais (AGUIAR, 2010; AGUIAR; D’OLIVEIRA, 

2011). Inicialmente essa modalidade de violência será articulada como violência institucional, 

entretanto, entendemos como referencial os movimento de mulheres, como as Conferencias e 

Tratados Internacionais dos direitos sexuais e reprodutivos, propondo a violência inerente a 

esse processo de nascimento: a violência obstétrica.  

No tocante a violência institucional deve ser percebida como práticas e condutas 

inadequadas de relacionamento e assistencial, cometidas contra grupos vulneráveis, nesse 

caso mulheres/gestantes/parturientes/puérperas. Nisto essa abordagem conceitual da violência 

institucional está diretamente ligada aos direitos humanos e ainda pouco difundida pela 

sociedade e pesquisas científicas.  

Assim, o Ministério da Saúde (2012a) compreende a violência institucional como: 

 

“Toda conduta ou prática exercitada nas instituições prestadoras de serviços 

públicos como hospitais e postos de saúde, sendo perpetrada por agentes que 

deveriam proteger as mulheres vítimas de violência garantindo-lhes uma atenção 

humanizada, preventiva e reparadora de dados”. 

 



37 

 

 

É importante mencionar que o debate acerca da violência institucional está diretamente 

relacionado aos Direitos Humanos, pois é incompatível com a construção de uma sociedade, 

que respeite plenamente à dignidade da pessoa humana. Então, o movimento de direitos 

humanos e de mulheres, como o movimento feminista tem adentrado nas questões de respeito 

dos diretos do parto e nascimento e repudiando a violência institucional, que instituíram uma 

mudança da terminologia, denominando: Violência Obstétrica. Essa terminologia está mais 

estritamente relacionada nas questões de violência do processo parturitivo, extremamente 

necessária para um maior aprofundamento e delimitação para discorrer sobre as práticas 

executadas contra as mulheres, e nesse estudo será adotada essa conceituação de Violência 

Obstétrica. 

Então, a Violência Obstétrica é engajada nos movimentos sociais de mulheres, e ainda 

não apresenta uma legislação especifica no Brasil, entretanto em outros países como 

Argentina e Venezuela apresentam uma legislação específica na atenção ao parto e 

nascimento, com a Lei de violência de gênero, e a Lei orgânica sobre direitos humanos das 

mulheres livre de violência que ampara os direitos das mulheres.  Devemos informar que a 

violência de gênero tem realizado diversas formas de discussão no país, e afirmando que além 

da violência física, psicológica, social, sexual, a violência de gênero inclui a violência 

institucional, econômica e obstétrica (AIU, 2010). 

No que diz a respeito da delimitação Violência Obstétrica perante a Lei de violência 

de gênero na Argentina: 

 

“Demarca 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” (AIU, 2010). 

 

Nesse sentido, para o entendimento da denominação da abordagem que será utilizada 

no estudo, D’Gregorio (2010) aborda em seu editorial, e do mesmo da Lei orgânica sobre 

direitos humanos das mulheres livre de violência que institui a Violência Obstétrica sendo: 

 

“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”. 
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Nesse contexto, esta violência é compreendida como todo ato ou omissão intencional, 

pelos profissionais de saúde, que cause dado ou denigre a imagem da mulher durante o parto e 

puerpério, como a negligencia de uma atenção médica. Dessa forma, a mulher que for 

obrigada parir em uma posição supina e com as pernas levantadas, com a realização do parto 

em posição vertical; alterar o processo natural do parto mediante da utilização de técnicas de 

aceleração, sem o consentimento voluntário, expresso e informado da mulher, além d prática 

da cesariana, quando existem condições para o parto normal (GIRE, 2013). 

Contudo, a respeito da violência Raiter; Ferreira (2013) retratam em seu projeto 

fotográfico, que a temática pode se manifestar: 

“Pelo impedimento de ter um acompanhante no parto, na falta de liberdade para 

escolher onde e como parir, na privação de água e alimentação, na falta de um 

carinho no momento da dor, no protagonismo que não foi permitido. Muitas 

mulheres sofrem caladas essas e outras violências vividas no corpo e na alma em um 

momento de suas vidas em que deveriam se sentir plenas, respeitadas e renascendo 

junto a seus filhos. Mulheres rompem o silêncio e têm suas histórias retratadas em 

partes de seus corpos, em uma linguagem que as trata de forma serializada, anônima 

e sem considerar sua individualidade, assim como fazem os protocolos médicos nas 
maternidades públicas e privadas brasileiras”. 

 

Essa problemática é uma forma especifica de violação dos direitos humanos e 

reprodutivos das mulheres, incluindo os direitos de igualdade, informação, integralidade, 

saúde, autonomia reprodutiva, livre de discriminação, no âmbito de atenção ao parto e 

puerpério nos serviços de saúde públicos ou privados, além de configurar como violência 

institucional e de gênero (GIRE, 2013). 

Nesse ponto de vista, etimologicamente “autonomia” tem o seu entendimento 

embutido na independência do próprio indivíduo; aptidão de gerencia de sua própria vida, 

valendo dos seus desejos e vontades; liberdade para usar leis próprias; liberdade moral e 

intelectual; ou ainda a faculdade do ser humano de se autogovernar de acordo com os seus 

padrões de conduta moral sem que haja influência de outros aspectos exteriores. Então sua 

origem linguística, portanto evidencia a ideia de liberdade de escolha e a capacidade de 

exercício ativo de si. O vocábulo “liberdade” apresenta sua delimitação de fazer ou de não 

realizar qualquer coisa, de escolher; independência; direito de proceder conforme nos pareça 

(FERREIRA, 2009). Desse modo, a autonomia da mulher como a liberdade perdem-se e não 

encontram-se durante seu processo de internação, visto que o desrespeito aos seus direitos 

impera nas unidades públicas, perpassando pelos profissionais de saúde as condutas e práticas 

instituídas nas maternidades. 

A problemática da violência obstétrica tem sido objeto de estudo em diversas 

pesquisas, que tem apontado o uso arbitrário de profissionais de saúde acerca de sua 
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autoridade e controle dos corpos e da sexualidade, como uma das fontes de violência 

institucional a que são submetidas às mulheres nas maternidades (AGUIAR, 2010). As 

distintas denotações de violência gerados nos serviços de saúde vão desde a negligência, 

discriminação social, violência verbal (tratamento grosseiro, ameaças, reprimidas, gritos, 

humilhação intencional) e violência física (incluindo não utilização de medicação analgésica 

quando tecnicamente indicada) até o abuso sexual (BARROS, 2009; D’OLIVEIRA; DINIZ; 

SCHRAIBER, 2002). 

Sobretudo, os procedimentos e intervenções desnecessários, em face de evidência 

cientifica atuais. Assim, os efeitos danosos que essas práticas podem contribuir, resultando 

numa cascata de intervenções, como a medicalização do parto, com o propósito para acelerar 

o trabalho do parto, como o acompanhamento da parturiente, amniorrexe precoce
1
, a 

episiotomia
2
 e o uso do fórceps

3
 de rotina sem indicação clínica, entre outros (AGUIAR, 

2010; DINIZ; CHACHAM, 2006; RATTER, 2009, DINIZ, 2005).  

O uso inadequado de tecnologia acarreta um conjunto de risco e sequelas, pois a 

utilização do fórceps acarreta o aumento de risco de lesão perineal, que por sua vez está 

associada à incontinência anal e urinária, disfunção sexual, pós-parto doloroso, alem de risco 

de infecção e dificuldade materna na formação de vinculo com o bebe e na amamentação. Já a 

episiotomia pode levar a complicações que vão desde a dor no local até cicatrizes e 

deformidades que requerem correção cirúrgica (AGUIAR, 2010; AGUIAR; D’OLIVEIRA, 

2011; DINIZ; CHACHAM, 2006). 

A atenção ao parto e nascimento é marcada pela intensa medicalização, pelas 

intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas, com práticas abusivas. Nesse 

cenário, ocorre ainda, o isolamento da gestante de seus familiares, a falta de privacidade e 

desrespeito à sua autonomia, essa gama de fatores contribui para o aumento de riscos 

maternos e perinatais (BRASIL, 2011b).  

A medicalização do corpo feminino é compreendida como um dispositivo social que 

relaciona questões políticas ao cuidado individual do corpo da mulher, normalizando, 

regulando e administrando os aspectos da vida relacionados à reprodução feminina 

                                                        
1 É a rotura precoce das membranas coriônica e amniótica do trabalho de parto.   
2 Inserção realizada no corpo perineal para facilitar o parto e a saída do concepto. É indicada em situações de 

retardamento, parada da descida, para uso de fórceps ou vácuo extrator, tendo a sua utilização profilática é 

discutida. 
3 Instrumento utilizado para apreensão, tração, e ocasionalmente, rotação do polo cefálico fetal e correção de 

assinclitismos. Os modelos variam de forma e tamanho, mas são basicamente constituídos de dois ramos que se 

articulam após serem introduzidos sequencialmente na vagina, de acordo com a posição do pólo cefálico. Cada 

ramo constitui-se de colher, cabo, haste e articulação e tem duas curvaturas, a cefálica que abriga a cabeça fetal e 

a pélvica que se relaciona com o canal do parto. 
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(NAGAHAMA; SANTIAGO 2005). A medicalização do parto é uma forma especial de 

medicalização da sociedade. O fenômeno de medicalização da sociedade foi definido como 

sendo a expansão da área de atuação da medicina em vários setores da vida social, causando 

mudanças de comportamento e podendo se constituir em uma violência contra pessoas. É o 

resultado da invasão da medicina burocrática, tecnicista e monopolizante sobre os domínios 

da vida social (PROGIANTI; LOPES; GOMES, 2003). 

Naturalmente, no imaginário da sociedade a parturição é sinônimo de dor, que pode 

ser potencializada por medidas que o iatrogenizam, como: solidão, imobilização, uso abusivo 

de ocitócicos, episiotomia, fórceps e execução de técnicas não recomendadas como a  

manobra de Kristeller
4
 (RATHER, 2009). 

Outras formas de violência são mencionadas por D’Gregorio (2010) como:  

 

“Forçar a mulher a dar luz em decúbito dorsal, com as pernas elevadas quanto os 

meios necessários para realizar um parto vertical estão disponíveis; impedir o 

contato pele a pele imediato do bebê com a sua mãe sem uma causa médica, 

evitando o vínculo precoce e bloqueando a possibilidade de adaptação ou 

amamentação logo após o nascimento; alterar o processo natural em partos de baixo 

risco por meio de técnicas de aceleração, sem a obtenção de consentimento 

voluntário, expresso e informado da mulher; nascimento via cesárea quando o parto 

natural é possível, sem obter consentimento voluntário expresso e informado da 

mulher”. 

 

A atenção institucional do parto, como a violação dos direitos humanos e reprodutivos 

das mulheres, constituem com ironias, insultos, ameaças, humilhações, manipulação de 

informações e negação da assistência, indiferença frente as suas necessidades, como o 

desrespeito da dignidade da pessoa humana, além da utilização de tecnologias inadequadas 

configuram práticas comportamentais, assistências de relações desiguais de poder (GIRE, 

2013). 

Entretanto, muitas vezes a violência no processo parturitivo não é percebida, tendo em 

vista que oobjetivo da instituição de saúde é “prestar serviços aos cidadãos", sendo associadas 

aocaráter de proteção dos indivíduos. Contudo, a definição de onde começa e termina a 

violência e os maus tratos, principalmente no que se refere à utilização de tecnologias, é 

bastante complexa e difícil, levando a inúmeros questionamentos que pretendemos explorar 

melhor na construção da análise dos dados. 

                                                        
4
É a manobra ou técnica de expressão do fundo do útero, utilizada durante as contrações no trabalho de parto, a 

qual visa empurrar o concepto em direção ao canal vaginal. Realizado pelo auxiliar do obstetra juntando as duas 

mãos no fundo do útero sobre a parede abdominal, com os polegares voltados para frente, tracionando-se o fundo 

do útero em direção a pelve. No exato momento em que ocorre uma contração uterina durante o parto. 
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Em sua pesquisa D’Oliveira; Diniz; Schraiber (2002) articula uma problemática 

cometida por profissionais de saúde na gravidez, parto e aborto, que compreende a 

negligencia dos serviços, na adesão e qualidade da assistência ofertada. As autoras sugerem 

que os fatores responsáveis por esse fenômeno incluem o processo de socialização de 

profissionais de saúde, seja durante a formação e treinamento profissional, como no exercício 

de suas atividades nos serviços de atenção ao parto, além da organização do serviço e o 

acirramento da violência estrutural e dentre as manifestações de brutalidade em nossa 

sociedade. Existem quatro forma de violência focada na pesquisa, divididas em: negligencia; 

violência verbal; violência física, incluindo nessa categoria a não utilização de medicação 

analgésica quando a mulher a solicita, ou quando for tecnicamente indicada; violência sexual. 

Esses reais fenômenos são apresentados com violação dos direitos humanos, rompendo com 

os direitos a mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos inerente ao processo de nascimento 

(HOTIMSKY; AGUIAR; JUNIOR, 2012). 

Em uma investigação realizada por uma ação conjunta, com uma blogagem coletiva 

realizada no dia internacional da mulher em 2012, colocou no ar o “Teste da Violência 

Obstétrica”, para averiguar uma avaliação do atendimento obstétrico no Brasil, qual foi 

respondido de forma voluntária por 1.966 mulheres, que confirmou os resultados da pesquisa 

da Fundação Perseu Abramo. Apesar de não apresentar um valor científico, os resultados 

mostraram que 51% das mulheres estavam insatisfeitas com o processo de seu parto, e apenas 

45% foram esclarecidas sobre todos os procedimentos obstétricos praticados nos seus corpos. 

A pesquisa aponta para a realização de repetitivos exames por diferentes pessoas, utilização 

ocitocina para acelerar o trabalho de parto, além de episotomia, amniotomia, lavagem 

intestinal, e manobra de manobra de Kristeller, constatando resultados semelhantes com 

outros estudos (FRANZON; SENA, 2012).  

Dados semelhante encontrados em Mato Grosso, numa pesquisa qualitativa da 

vivência de mulheres da periferia de Cuiabá que se submeteram ao parto normal em 

instituição pública. As autoras do estudo, para a violência institucional velada na assistência 

as mulheres e ressalta o discurso autoritário e rude por parte dos profissionais de saúde, tanto 

médicos como de enfermagem, mesmo entre as profissionais do gênero feminino que também 

tiveram partos normais. Porém, isso não demonstra a solidariedade no entendimento do 

universo feminino, mais sobrevêm a dominação e poder hegemônico do profissional de saúde. 

Além de práticas perpetradas como tratamento grosseiro com violência verbal e psicológica, a 

contenção das mulheres por motivo de uma posição de lhe beneficia-se, realização de exames 
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repetitivos, a experiência do medo da dor no parto, o medo de morrer, qual transmitido pela 

corporação médica, como um evento inseguro (TEIXEIRA; PEREIRA, 2006). 

No Rio Grande do Sul, um estudo realizado em um hospital escola por Wolff; 

Waldow (2008) sobre as representações sociais de mulheres sobre a assistência no trabalho de 

parto e parto, constatou elementos como o não-cuidado, como a indiferença, frieza, 

insensibilidade, não havendo envolvimento do cuidar, apontando para uma necessidade de 

mudança de postura e atitude por parte dos profissionais de saúde. A falta de privacidade é 

enunciada como um fator importante quanto ao desrespeito, causando constrangimento, 

vergonha e inibições nas realizações de procedimentos como o toque vaginal, além do 

exercício da autoridade e do poder quanto às questões de sua participação no processo de 

nascimento, incluindo elementos de frustração, fraqueza, submissão e impotência diante do 

profissional de saúde e reforçado pelo domínio médico, permitindo a aceitação e o silêncio 

das mulheres. Em condições semelhantes Zambaldi; Cantilino; Sougey (2009) apontam que o 

atendimento mecânico, frio, arrogante, técnico, sem empatia e envolvimento prejudica a uma 

assistência eficaz, além da falta de comunicação e informação da equipe de saúde.  

Em uma pesquisa realizada por Figueiredo et al (2004) no Rio de Janeiro com 28 

profissionais de enfermagem a área do ensino e do serviço apontou para a invasão do corpo 

constituindo uma violência velada, em nome da técnica e procedimento, como a mulher 

estivesse doente, através de excessivos toques vaginais, tricotomia, lavagem intestinal. Dessa 

forma o profissional de saúde detém o poder sobre os corpos das mulheres, indicando o que 

vai fazer ou até mesmo invadindo-o sem a sua permissão, qual invade a sua privacidade, que 

legalmente instituído por entidades e serviços com normas e rotinas assistenciais em nome da 

legitimidade profissional. Essa violência é instituída com técnicas e condutas de poder sobre o 

corpo da parturiente, o olhar é sempre para o útero e esquece o “marido grávido” e sua 

família. Além de vivenciar o descuidado como o modo que é exposto a sua intimidade e 

sexualidade ao parto, sendo contida e calada, é um corpo totalmente controlado tanto no seu 

aspecto exterior como em sua estrutura interior. Assim, agora o corpo é esvaziado, e a mulher 

é abandonada, que há um descuido de um corpo vazio, que parece não interessar mais 

ninguém, reproduzindo a estética do novo, a novidade, e a mulher torna-se sozinha e 

abandonada. 

Em um estudo qualitativo com 21 entrevistas com mulheres das maternidades públicas 

da zona oeste da cidade de São Paulo retrata da assistência ineficaz com a falta de manejo da 

dor, negligência, dificuldade de comunicação com os profissionais de saúde, exames e 

procedimentos sem o livre consentimento e aprovação, vinculando a dominação e o poder dos 
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profissionais de saúde sobre as mulheres, garantindo a obediência e a hierarquia do processo, 

exposição desnecessária da intimidade e sexualidade, repreensão dos sentimentos e angustias, 

discriminação racial e social, e, sobretudo o tratamento grosseiro marcado pela impaciência 

ou indiferença, com falas de cunho moralista e desrespeitoso. As autoras apontam para a 

redução do papel social da mulher “mãe”, ou seja, a mulher perde-se a sua identidade, além da 

utilização de jargões como: “Tá gritando por quê? Na hora de fazer você não chorou”, na 

tentativa de conter a parturiente. Isso demonstra a banalização da violência naturalizada com 

jargões e condutas pautadas em estereótipo de classe e gênero, que favorece a invisibilidade 

da violência contra a mulher no processo de nascimento (AGUIAR. D’OLIVEIRA, 2011). 

Dados semelhantes foram encontrados por Castro; Clapis (2005) em sua investigação 

em uma maternidade no interior de São Paulo, com 17 enfermeiras obstetras que apontou para 

a necessidade de intervenção dos altos índices de interferências durante o parto, como excesso 

de exames vaginais, rotura artificial das membranas, episiotomia, administração de ocitocina, 

posições tradicionais. Além do impedimento do acompanhante pelos profissionais de saúde 

sendo uma conduta institucional que desrespeita o direito da mulher. Pois, o acompanhante é 

uma figura fundamental no processo, a qual permite passar segurança, confiança, sendo um 

elo entre a mulher e o profissional de saúde (WOLFF; WALDOW, 2008). 

Em outra investigação sobre a experiência de hospitalização da ótica dos pacientes 

internados em um hospital público de Fortaleza (Ceará) também comprova condutas de 

desprezo da paciente mulher, incluindo a paciente obstétrica. Os dados revelam sofrimento, 

desprezo e estigmatização, com descaso de mulheres em trabalho de parto e pós-parto que 

foram “largadas” sozinhas em instalações impróprias e deterioradas com banheiros 

infestados de insetos e salas desativadas. Contudo, o impressionante é a imposição de normas 

inquestionáveis e autoritárias, isso demonstra o domínio e o poder sobre os pacientes pelo 

serviço e dos profissionais de saúde, como a proibição de acompanhantes, mesmo previsto em 

Lei (GOMES, et al., 2008). A desorganização do serviço e o estigma de raça, classe social, 

gênero são evidente, isso reforça para melhor discrimina-los e domina-los.   

Corroborando com esse pensamento Leal; Gama; Cunha (2005), apontam que seu 

estudo realizado no município do Rio de Janeiro, no período de 1999-2001, com 9.633 

mulheres, a maior proporção de mulheres que não receberem assistência ao parto na primeira 

maternidade procurada “peregrinação”, foi de mulheres negras (31,8%) e pardas (28,8%), em 

comparação com mulheres brancas (18,5%). Esse mesmo grupo no parto normal recebeu 

menos anestésicos para o controle da dor no processo de trabalho de parto e parto com 21,8% 

e 16,4% respectivamente, além do fato das mulheres negras e pardas referirem um menor grau 
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de satisfação da assistência recebida da maternidade. Dessa forma, as questões de classe, raça 

e etnia tornam-se evidente e revela a violência no processo de nascimento nos grupos menos 

favorecidos, como de classes baixas e de etnia negra e parda.   

As questões de classe e etnia é um importante fator de na utilização de intervenções 

desnecessárias Brasil. O universo da cesárea é mais evidente em mulheres de classe médias e 

altas nas unidades particulares, e o setor público a ocorrência de parto vaginal com 

episiotomia (DINIZ; CHACHAM, 2006). Esse predomínio de parto vaginal no serviço 

público é influenciado pela implantação do Programa de Humanização do Parto e 

Nascimento, que exerce certo controle institucional sobre as cotas de parto normal. 

(AGUIAR, 2010). 

Na região metropolitana de Recife, a autora Dalsgaard (2006), em uma pesquisa 

realizada no período de 1997-1998, evidenciou vários relatos de tratamento grosseiro e 

desrespeitoso por parte dos profissionais de saúde, que definiam as mulheres como ignorantes 

e irresponsáveis, não obtendo controle acerca de sua sexualidade e reprodução. Desse modo, 

para muitas mulheres essa desvalorização e descaso que sofriam no serviço de saúde era uma 

motivação a mais para buscarem na cesariana eletiva um atendimento de melhor qualidade, 

além de significar a oportunidade de esterilização, após a qual elas não precisariam mais se 

submeter a maus tratos e humilhações, e retomariam o controle da fecundidade.   

Em uma pesquisa sobre a formação em obstetrícia em duas faculdades de medicina 

aponta para condutas assistências dos profissionais pautadas em juízos de valor 

compartilhados entre a equipe de saúde que resultas muitas vezes em atitudes de desconfiança 

em relação a mulher, desvalorização de sua queixa e tratamento hostil e/ou discriminatório 

com mulheres pobres, nordestinas, negras e estrangeiras, reduzidas a condição de “carente e 

folgadas”. Outra questão são as condutas violentas perpetradas através da dilatação do colo 

uterino, episiotomia, e anestesia sem qualquer evidencia cientifica para a sua utilização 

(HOTIMSKY, 2007). 

Em uma pesquisa com 11 mulheres em situação de gestação, parto e puerpério numa 

clínica de ginecologia e obstetrícia de um hospital público da região centro-oeste promoveu a 

análise e discussão da violência no processo de nascimento, e percebe-se que a não 

informação ou a informação negada está diretamente ligada as relações desiguais de poder 

perpetuando a dominação e expressa-se como violência. Dessa forma, o poder simbólico 

contribui com a magnanimidade acerca das práticas médicas, com a não informação da 

realização de determinado procedimento sem o livre consentimento da mulher, caracterizando 

uma violação de sua liberdade e poder decisório. Além do exercício do saber atrelado da 
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legitimidade da prática profissional, tendo a objetivação em prol de seu conhecimento. Então, 

o saber médico enraizado ao impor, mandar, e a submissão da mulher em obedecer, sem o 

devido questionamento. Essa reprodução perpassa na reprodução do corpo a valorização da 

intervenção e utilização de tecnologias com o fórceps, episiotomia, amniotomia. Essa situação 

envolve uma relação assimétrica de poder com uma violação simbólica do corpo através de 

ritos de exposição e anulação de sua autonomia retribuindo a falta de moral e ética 

profissional para o seu exercício e promovendo a violência simbólica (PEREIRA, 2004). 

Em uma investigação descritiva-exploratória com 19 mulheres num hospital publico 

da cidade de Feira de Santana (Bahia) apresentou em seus questionamentos a vivência das 

mulheres no processo de nascimento, e isso possibilitou desdenhar a atenção obstétrica 

respaldada na solidão, medo e desconfiança durante o trabalho de parto, com a falta de 

acolhimento do processo de internação, elemento essencial para a humanização da assistência, 

o afastamento de seus familiares, com ausência do acompanhante durante o trabalho de parto, 

parto, e pós-parto, além da administração de ocitocina para promover o aumento das 

contrações uterina e abreviar o trabalho de parto. Isso possibilita o aumento das dores durante 

o processo do parturitivo em decorrência dos ocitócitos e da solidão. Então, o suporte 

profissional e familiar é negado, além da ausência de laços de confiança e vinculo com as 

mulheres, representando a negação do direito de exercer a maternidade segura. Contudo, no 

período expulsivo ocorre um reestabelecimento das relações interpessoais que promove 

segurança e apoio a mulher, entretanto com intervenção desnecessária como: manobra de 

Kristeller, amniotomia e episiotomia (SANTOS; PEREIRA, 2012). 

Logo, podemos perceber que a violência no processo de parturição parece estar 

presente de forma consciente em todos os serviços de saúde apontados por esses estudos, 

assumindo características e modalidades diversas, de acordo com as particularidades de cada 

serviço e região estudada. Então, esse fenômeno discutido tem evidencia cientifica que 

perpassa pelos profissionais de saúde com práticas assistenciais e condutas profissionais 

respaldadas nas relações assimétricas, processo de dominação e promoção do poder e 

violência, além de práticas institucionalizadas pelos serviços de saúde constituindo a anulação 

dos direitos das mulheres durante o seu processo parturitivo. 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS NA SAÚDE DA MULHER: HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO  

 

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 
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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 (2011b), 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” (SOUZA; TYRRELL, 2011), 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.  

De acordo com o exposto, a atenção à mulher era voltada para as demandas da 

maternidade sob uma perspectiva higienista, visto que seu papel social repercutia diretamente 

nos aspectos de saúde com a formulação de Políticas Públicas. Assim, essas ações entram em 

discussão nos movimentos feministas para a promoção de um debate mais amplo das questões 

da saúde da mulher, não somente relativas ao seu papel social, como também à gravidez e ao 

parto.  

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, 2011b). 
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Dessa forma, o movimento ostentou intensa mobilização social visando as 

reivindicações de políticas em prol dos direitos das mulheres, propondo que fossem 

equânimes entre os gêneros e o enfrentamento do modelo do patriarcalismo, caracterizado 

como um sistema simbólico, que averiguava um conjunto de práticas cotidianas concretas que 

negavam os direitos das mulheres e reproduziam o desequilíbrio e a iniquidade entre os 

sujeitos, voltado para a supremacia do homem nas relações sociais e para a subordinação das 

mulheres na estrutura social. No entanto, apesar da legitimação dos direitos femininos em 

documentos internacionais, a mulher ainda se encontrava distante do seu real papel de 

transformação e de produção de Políticas Públicas.  

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 (ONU) 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. 

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.   

De tal modo, no início da 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 (SOARES, 2013), 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 (SUS) hoje 

vigente. 

Nesse sentido, as mulheres começaram a ganhar voz e a discutir os seus obstáculos 

através de movimentos sociais que destacaram suas dificuldades, tornando-as públicas junto 

aos governos que, por sua vez, promoveram uma articulação para a formulação de políticas 

específicas, garantindo-lhes direito e respeito em relação aos seus problemas de saúde.   
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Nessa perspectiva, em 1984, o Ministério da Saúde (2011b) 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” 

(SOUZA; TYRRELL, 2011); 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. 

Desse modo, as ações direcionadas para as mulheresnos anos 80, embora 

apresentassem uma evolução, ainda necessitavam de expansão para a população, como a 

capacitação de profissionais e a produção de serviços, a fim de que ocorresse a promoção de 

tais ações.Assim sendo, sobreveio a Conferência Mundial da Mulher, em Nairobi (Quênia), 

em 1985, evento que sinalizou melhorias, mesmo afetando apenas um pequeno quantitativo 

de mulheres.  

Nesse mesmo ano, no Brasil, houve a Conferência Internacional: Tecnologia 

Apropriada para o Nascimento, realizada em Fortaleza, no Ceará, sob os auspícios da 

Organização Mundial de 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). Nesse momento histórico, já se discutia como a assistência 

obstétrica interferia diretamente nos aspectos subjetivos da parturição, constituindo-se 

violência inapropriada e inesperada, que perpassava pela atuação dos profissionais de saúde. 

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

da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)/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 OMS 

classificou em quatro categorias suas recomendações sobre as práticas relacionadas ao parto 
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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.  

Esse documento teve a capacidade de inspirar muitas ações de mudança, ao 

recomendar a participação das mulheres no desenho e avaliação dos programas, a liberdade de 

posições no parto, a presença de acompanhantes, o fim dos enemas, a tricotomia, a abolição 

do uso de rotina da episiotomia e da indução do parto (DINIZ, 2005). 

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. 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). 

No ano seguinte, 1987, ocorreu o V Encontro Internacional de Mulheres e Saúde, 

realizado em San José, na Costa Rica, ocasião em que foram levantadas questões relacionadas 

com a mortalidade materna durante a gravidez, parto e puerpério, com uma frequência de 

98% dessas mortes por causas evitáveis. Nesse mesmo ano, a OMS promoveu a Conferência 

da Iniciativa de Maternidade Segura, realizada no Quênia, com o objetivo de reduzir a 

mortalidade materna. Dentre as recomendações dessa Conferência, foram desencorajadas 

várias práticas com alto nível iatrogênico, resultando na promoção do pacto contra a 

mortalidade materna e perinatal, e assegurando o respeito às recomendações da Carta de 

Fortaleza (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Em 1988, em meio às mudanças democráticas no Brasil e ao movimento da Reforma 

Sanitária, estabeleceu-se a Constituição Federal. Relativamente ao setor Saúde, surge a Lei 

Federal 8.080/90, que instituiu em todo território brasileiro a operacionalização do Sistema 
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Único de Saúde, trazendo como princípios norteadores a “Universalidade, a Equidade, a 

Integralidade e a Participação Social”, perpassando pela obrigatoriedade do Estado em 

garantir Políticas Públicas que visassem o acesso aos serviços e a redução dos riscos e agravos 

à saúde (BRASIL, 1990). 

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. 

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, 2005). 

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 vem sendo alcançados através da progressiva participação feminina, que 

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

imposição 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. 

Nesse mesmo ano (1993), durante a II Conferência Internacional de Direitos Humanos 

realizada em Viena (Áustria), declarou-se que “os direitos da mulher são direitos humanos” 

(SOUZA; TYRRELL, 2011). aclarando o repúdio e a condenação veemente de todas as 

formas de violência contra as mulheres, pois seus direitos são inalienáveis e constituem parte 

integrante e indivisível dos Direitos Humanos Universais firmados em 1948 pela ONU. 

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

citadas Conferências, o Ministro da Saúde decretoucomo 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).   
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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.   

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. 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: 

 

“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. Assim, a humanização compreende dois aspectos, sendo o primeiro se 

refere da 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 outro aspecto 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 (SOARES, 2013). 
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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; 

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 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, 2011b).   

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.  

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

a precariedade da assistência obstétrica através 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, 2011c). 

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, 2011c). 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. 

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

previsto em 2005 na Lei nº 11.108, 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. 

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 
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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 (SOARES, 2013), 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 durante o processo parturitivo sejam 

consolidadas. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

  Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa. 

Primeiramente, de acordo com o pensamento de Minayo (2012a), a metodologia ocupa lugar 

central no interior da sociologia do conhecimento, uma vez que faz parte intrínseca da visão 

social do mundo veiculada na teoria. O método constitui o próprio processo de 

desenvolvimento das etapas, e a metodologia estabelece o caminho do pensamento e compõe 

uma prática teórica pensada. 

  Em sua obra, Figueiredo (2008) assegura que descrever a metodologia do estudo 

requer um amplo conhecimento sobre diversos métodos, abordagens e tipos de investigação, 

que podem ser agregados para conduzir a pesquisa. Esses conhecimentos são essenciais para a 

construção adequada de uma pesquisa. Acerca das questões metodológicas de uma pesquisa, 

Minayo (2012b, p. 65) entende que:  

 

“A pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 

realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula 

pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não 

tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da 

investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 
condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas 

razões e seus objetivos”.  

 

  As pesquisas exploratórias são as que geralmente proporcionam maior familiaridade 

com o problema, ou seja, têm o intuito de torná-lo mais explícito. Essas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Essa modalidade 

consiste em investigações empíricas, porém, o intuito consiste na formulação de questões ou 

de problemas com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura 

mais precisa ou modificar e clarificar conceitos (FIGUEIREDO, 2008; FIGUEIREDO; 

SOUZA, 2011). 
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  A pesquisa descritiva pauta-se no principal objetivo: a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, que observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

suas características. Busca conhecer as diversas situações e relações que sucedem na vida 

social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do indivíduo 

como de grupos e comunidades mais complexas. A pesquisa descritiva desenvolve-se 

principalmente nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles dados e problemas que 

merecem ser estudados. (FIGUEIREDO; SOUZA, 2011).  

  Para delinear e aprofundar a questão da violência na assistência obstétrica, optou-se 

pela abordagem qualitativa, na qual não há pretensão de quantificar os dados, mas identificar 

fenômenos que traduzem essa concepção (MINAYO, 2012b), isto porque trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.   

  Esse enfoque foi considerado o mais adequado, na medida em que o estudo tem como 

pressuposto a necessidade de analisar, segundo a perspectiva das mulheres/puérperas, a 

violência na assistência obstétrica.  

  No entendimento de Martins e Bógus (2004, p. 48): 

 

“A abordagem qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que estuda; 

não se preocupa com generalizações populacionais, princípios e leis. O foco de sua 

atenção é centralizado no específico, no peculiar, buscando mais a compreensão do 

que a explicação dos fenômenos estudados. Isso não significa, que seus achados não 

possam ser utilizados para compreender outros fenômenos que tenham relação com 

o fato ou situação estudada”. 

 

  Nesse sentido, a abordagem qualitativa, de acordo com Minayo (2012a), é entendida 

como a aplicação ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 

percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 

como vivem, construindo seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Do mesmo modo, 

Figueiredo e Souza (2011) propõem e apóiam a apreciação da metodologia qualitativa, 

fundamentada em informações deduzidas das interações interpessoais e da coparticipação dos 

informantes.  

Ainda, à luz do pensamento de Crizóstomo, Nery e Luz (2007, p. 100), no que tange à 

Enfermagem, a pesquisa qualitativa: 
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“Permite a compreensão holística do homem, além de possibilitar a exploração e 

aprofundamento das situações da assistência. A adoção de modelos para cuidar, 
embasados nas crenças, nos valores e nas experiências vivenciadas pelo indivíduo, 

sugere uma fundamentação humanizada no processo saúde-doença”. 

 

 

3.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

   A localidade do estudo foi realizado no Município de Niterói do Estado do Rio de 

Janeiro. O cenário eleito da região foi o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), descrito a 

saber: 

 

 Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), hospital estadual de médio porte, de média e alta 

complexidades, sendo referência na assistência de gestação de alto risco. Localizado no 

município de Niterói, dispõe de setenta e dois (72) leitos obstétricos e possui unidade de 

terapia intensiva neonatal. 

Ressalta-se que a autorização concedida pelo responsável técnico da Instituição, 

permitiu o livre acesso ao espaço físico do respectivo cenário do estudo, bem como aos seus 

prováveis participantes, assim viabilizando o início da coleta de dados (ANEXOS I). 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Participaram do estudo quatorze (14) mulheres/puérperas assistidas na maternidade do 

Hospital Estadual Azevedo Lima. A recorrência dos depoimentos caracterizou o fenômeno de 

saturação dos dados, levando à suspensão de inclusão de novas participantes, visto que os 

dados obtidos passaram a apresentar certa redundância ou repetição, conforme avaliação do 

pesquisador, não sendo relevante, portanto, persistir na coleta de dados (FONTANELLA; 

RICAS; TURANO, 2008). 

Na pesquisa, foram considerados como critérios de inclusão: 1) mulheres em puerpério 

imediato; 2) mulheres/puérperas maiores dezoito (18) anos de idade; 3) mulheres que tiveram 

parto vaginal na maternidade escolhida; 4) mulheres/puérperas com permanência maior ou 

igual a doze (12) horas na unidade do alojamento conjunto; 5) mulheres/puérperas que não 

apresentassem qualquer alteração fisiológica e psicológica que inviabilizasse a sua 

participação. As mulheres que atenderam os critérios de inclusão, receberam o convite para 

participar da pesquisa.  
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Os critérios de exclusão estabelecidos foram os seguintes: 1) mulheres/puérperas que 

permaneceram na sala de pré-parto, enfermaria de gestantes, centro obstétrico e alojamento 

conjunto de alto risco; 2) mulheres/puérperas que tiveram parto cesáreo; 3) 

mulheres/puérperas que apresentaram um pós-parto patológico; 4) mulheres/puérperas em 

pós-abortamento; 5) mulheres de outra nacionalidade.  

Ressalta-se que as mulheres que se submeteram à cesariana, por necessidade 

obstétrica, foram excluídas do estudo, tendo por base a minimização dos possíveis riscos.   

 

3.3 ASPECTOS LEGAIS 

 

A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade Federal Fluminense sob 

protocolo CAAE: 06572113.2.0000.5243 (ANEXO II), como preconizado na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual estabelece as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. 

Nesta perspectiva, após a aproximação e seleção das mulheres/puérperas, com as 

informações pertinentes à sua participação no estudo, foi-lhes requisitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE I), documento que ratifica 

a ciência do sujeito em relação à pesquisa, a identificação dos pesquisadores e das instituições 

envolvidas, assim viabilizando o início da coleta dos dados.    

É importante informar que cada participante recebeu esclarecimentos sobre dúvidas 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa, sendo-

lhes garantida a liberdade de escolha em participar ou recusar-se a dar sua contribuição em 

qualquer fase da pesquisa. A privacidade e o sigilo quanto aos dados coletados foram 

assegurados pelo pesquisador, sendo todas identificadas pela letra P (Puérperas) seguida de 

um algarismo arábico (P1, P2, P3,..., P14), conforme a realização das entrevistas. 

A pesquisa não apresentou riscos diretos para os participantes, porém, subentendeu-se 

que poderia apresentar riscos indiretos quando e se elas identificassem que haviam sofrido 

violência na assistência obstétrica.  

Nesses casos, os setores de psicologia das unidades hospitalares estavam articulados 

com o pesquisador no sentido de realizar a consulta individualizada com essas mulheres, 

visando evitar que ficassem expostas de alguma forma, o que seria prejudicial à qualidade de 

vida daquelas que apresentassem algum tipo de problema. Nesse contexto, obteve-se uma 

carta de comprometimento dos setores de psicologia dos respectivos cenários do estudo, para 
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o atendimento individual dessas mulheres/puérperas (ANEXOS III), embora nenhuma delas 

tenha solicitado esse atendimento.   

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 

Nessa fase da pesquisa, segundo Lakatos& Marconi (2010), inicia-se a aplicação dos 

instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta de dados.  

Assim, como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturada individual, com tópicos temáticos (APÊNDICE II), elaborado a partir dos 

objetivos estabelecidos, com questionamentos básicos sobre o foco do estudo. Este tipo de 

entrevista combina perguntas abertas e fechadas, possibilitando ao entrevistado discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada (MINAYO, 2012a).  

O roteiro semiestruturado da entrevista constituiu-se de questionamentos básicos sobre 

a assistência obstétrica, ampliando o campo de questões para a ocorrência da violência, ou 

seja, a entrevista foi estruturada a fim de permitir a evolução espontânea do pensamento do 

participante. 

Em termos gerais, a entrevista parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo, à medida que se recebem as respostas do informante. Desta 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente sua linha de pensamento, com base nas 

suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 2006). 

Em função da temática da violência na assistência obstétrica, e com o intuito de 

adequar o instrumento de coleta e a abordagem junto às participantes, foi realizado um 

“estudo-piloto” com seis (06) mulheres/puérperas, que não integraram o total de entrevistadas 

na análise dos dados.  

O “estudo-piloto” exigiu a adequação do instrumento, em função de que, ao serem 

abordadas sobre o tema, as mulheres não se percebiam vítimas da violência, principalmente 

quando relacionada ao processo parturitivo. Então, no decorrer das entrevistas, ao 

começarmos a utilizar termos como “situações desagradáveis”, “desrespeito”, “preconceito”, 

“insatisfação” além do tema “violência”, os pensamentos das depoentes começaram a fluir 

com mais facilidade. 
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Desse modo, o pré-teste dos roteiros consiste na realização de entrevistas com os 

informantes previstos ou não no desenho do projeto, levando geralmente à modificação da 

lista de temas e da forma de abordar o assunto. Torna-se freqüentemente necessário dar 

explicações mais claras aos entrevistados sobre os tópicos que, na elaboração inicial, 

provoquem dúvidas, sendo recomendável acrescentar questões que se mostrem relevantes, do 

ponto de vista dos atores, surgidas nessas interações (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2010).   

A coleta dos dados sucedeu-se durante os meses de janeiro a março de 2014, com a 

realização da entrevista semiestruturada junto às mulheres/puérperas, pela pesquisadora e 

mais dois pesquisadores assistentes vinculados ao grupo de pesquisa na qual a pesquisadora 

está inserida. 

Primeiramente, as mulheres/puérperas foram abordadas pelos pesquisadores 

objetivando uma aproximação, a fim de prestar esclarecimentos acerca do estudo e da 

importância da contribuição de cada uma, bem como a respeito dos riscos e benefícios de seus 

depoimentos. Desse modo, posteriormente ao aceite e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, foi requisitada a autorização das mesmas para a coleta de dados de 

informações nos respectivos prontuários, a fim de identificar a caracterização do perfil sócio 

demográfico e a assistência obstétrica de cada uma. Em seguida, foram entrevistadas acerca 

de sua perspectiva da violência na assistência obstétrica no processo parturitivo. 

As entrevistas das depoentes foram gravadas em aparelho digital, mediante 

consentimento prévio de cada entrevistada, a fim de preservar a fidedignidade dos respectivos 

depoimentos. De acordo com Gil (2008), o método mais confiável para reproduzir com 

precisão as respostas obtidas em cada pergunta, é o registro a partir de anotações ou de 

gravação eletrônica, considerado o melhor método de preservar o conteúdo da entrevista. 

Contudo, é importante considerar que o uso de gravador só poderá ser feito com o 

consentimento do entrevistado.  

As gravações foram transcritas pela pesquisadora e os depoimentos, na íntegra, 

validados pelas entrevistadas para garantir a fidedignidade do que relataram. Essas gravações 

e os respectivos textos serão armazenados por um período de cinco anos, sob a 

responsabilidade da pesquisadora, e após esse prazo, serão destruídos, como prevê a 

Resolução CNS-466/12.  

Ressalta-se que a ideia inicial era entrevistar as mulheres em local tranqüilo e com 

privacidade, a fim de evitar constrangimentos, principalmente nas questões específicas sobre 

violência e, assim, facilitar o desenvolvimento da entrevista. Todavia, não se conseguiu que 

esse recurso fosse bem aplicado, isto a unidade não dispunha de um ambiente reservado para 
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as entrevistas, sendo estas realizadas em local improvisado pelo pesquisador, muitas vezes no 

próprio alojamento conjunto, sendo essa a limitação do estudo. 

 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Na análise dos resultados de um estudo, Lakatos e Marconi (2010) afirmam que o 

pesquisador entra em maior detalhe sobre os dados decorrentes da pesquisa, a fim de 

conseguir respostas às suas indagações, procurando estabelecer as relações necessárias entre 

os dados obtidos e as hipóteses formuladas, que são comprovadas ou refutadas, mediante 

análise. 

 Assim,a etapa de análise apresenta três finalidades: compreender os dados coletados e 

fazer descobertas a partir deles; confirmar os pressupostos ou não da pesquisa e/ou responder 

as questões formuladas; e ampliar o conhecimento sobre a temática pesquisada, articulando-o 

ao contexto cultural do qual faz parte (MINAYO, 2012a). 

 Inicialmente, foi realizada a análise estatística simples para a caracterização do perfil 

socioeconômico e obstétrico das mulheres/puérperas.  Logo após a transcrição das entrevistas, 

foram realizadas leituras freqüentes e aprofundadas dos depoimentos de modo a analisá-los 

tanto quanto ao conteúdo expresso como o presente nas entrelinhas “sublimado”.   

 Para tal, os dados foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo na 

modalidade temática que, é uma das modalidades mais aproveitadas por aqueles que aplicam 

a análise de conteúdo, além do fato de ser uma das mais adequadas à investigação qualitativa 

do material sobre a saúde. Diante dessa linha de raciocínio, essa análise consiste em descobrir 

os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, seja presença ou frequência de 

aparição pode significar alguma coisa para objetivo analítico escolhido (MINAYO, 2012a). 

 Outro aspecto da análise temática enfatizado por Minayo (2012b), ao abordar Bardin, 

é o trabalho de elaborar e selecionar os vários significados contidos numa frase retirada do 

texto. Além das unidades de registro, devem incluir as unidades de contexto, situando uma 

referência mais ampla e, posteriormente, a elaboração das categorias. 

 Em função de fazermos parte do cenário de investigação, buscamos ter maior atenção 

nas diversas fases da pesquisa, principalmente, na fase de análise dos dados. As diferentes 

fases da análise de conteúdo na modalidade temática (BARDIN, 2011) giram em torno de 

pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 
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 Na primeira etapa, foi necessário realizar a organização e leitura do material, buscando 

conhecer a estrutura, analisar e registrar as impressões sobre as mensagens dos dados, e assim 

definir as unidades de registro, unidade de contexto, trechos significativos e categorias, ou 

seja, sistematizar as ideias, a fim de conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas 

(BARDIN, 2011). 

 A regra de exaustividade contempla recursos trabalhados, no nosso caso, as 

entrevistas. Por sua vez, a regra de representatividade está relacionada à frequência e ao 

tamanho da amostra, bem como à identificação de conteúdo recorrente sobre determinados 

temas. 

 Na segunda fase a exploração do material devemos fazer a aplicação do que foi 

definido na fase anterior, havendo necessidade de fazer várias leituras do material para 

viabilizar a organização do seu conteúdo, tendo um rigor metodológico para a aplicabilidade 

dos planos e objetivos formulados, consistindo essencialmente em operações de codificações, 

decomposição ou enumeração, em função de regras previamente estabelecidas.  

 E por último, a terceira fase compreende uma análise quantitativa e qualitativa dos 

dados, seguindo o critério de escolha para a construção das categorias. Contudo, devemos 

valorizar as informações qualitativas acerca das características do fenômeno estudado - 

ideologias, tendências e outras determinações (BARDIN, 2011; MINAYO, 2012b). Essa 

última etapa é a de pertinência, cujos textos retidos devem ser adequados ao objeto e aos 

objetivos da pesquisa. 

 Desse modo, utilizamos a fase de unidade de registro (UR). Inicialmente, montamos 

um quadro de unidades de registro. Após algumas estratégias de organização, escolhemos a 

planilha ampliada, utilizando a colorimetria no Microsoft Word
®
, e agrupamos as unidades de 

registro afins, permitindo uma visão geral das unidades.  

 Nesse sentido, foram agrupados na categorização das unidades de registros dois eixos 

temáticos: um eixo relacionado a peregrinação e o outro relacionado ao acompanhante no pré-

parto, parto e pós-parto. Assim, o primeiro eixo temático foi construído a partir de seis 

unidades de registros, enquanto o segundo eixo foi construído diante de quatro unidades de 

registro. 

 Assim, foi possível a construção de duas categorias temáticas, a saber: A peregrinação 

da mulher: uma questão de violência na rede de saúde, a qual deu origem a duas 

subcategorias: Sentidos emocionais no campo da peregrinação obstétrica: um espaço 

instituído de violência; e a institucionalização da peregrinação na rede de maternidades da 

Metropolitana II: um caso de violência obstétrica sob ótica das mulheres. A segunda categoria 



63 

 

 

formada foi: Desinstitucionalização da lei do acompanhante: uma violação de direitos 

obstétricos, que deu origem a duas subcategorias: A violência obstétrica instituída a partir da 

desinformação do direito à lei do acompanhante; e a não presença do acompanhante como 

fator de violência obstétrica no campo dos sentimentos no processo de parturição. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Para caracterizar o perfil destas mulheres, foram realizadas entrevistas individuais, 

com perguntas semiestruturadas, realizadas com as que se colocaram à disposição para 

participar da pesquisa durante o período puerperal. Assim, inicialmente foi realizada análise 

estatística simples para a caracterização do perfil de mulheres que foram assistidas na 

maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima, região metropolitana II do Estado do Rio de 

Janeiro. Os dados podem ser observados em sua totalidade na Tabela I: 

 

Tabela 1 - Perfil socioeconômico das puérperas da maternidade do Hospital Estadual 

Azevedo Lima, região metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 

N=14 N (número) % (por cento) 

Faixa etária   

 

18 a 25 anos 

26 a 33 anos 

34 a 41 anos 

> 41 anos 

 

 

11 

3 

- 

- 

 

78,57% 

21,43% 

- 

- 

Etnia   

 

Branca 

Parda 

Negra 

Indígena 

Asiática 

 

 

3 

5 

5 

1 

- 

 

21,4% 

35,7% 

35,7% 

7,2% 

- 

Religião   
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Católica 

Protestante 

Espirita 

Afrodescendente 

Judaísmo 

Não possui 

Outros 

 

 

5 

3 

1 

- 

- 

5 

- 

 

35,7% 

21,4% 

7,2% 

- 

- 

35,7% 

- 

Escolaridade   

 

Analfabetismo 

Ensino básico incompleto 

Ensino básico completo 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

 

 

- 

- 

- 

3 

- 

6 

5 

- 

- 

 

- 

- 

- 

21,4% 

- 

42,9% 

35,7% 

- 

- 

Condição marital   

 

Casada oficialmente 

União estável 

Solteiro com parceiro fixo 

Solteiro sem parceiro fixo 

Divorciada 

Viúva 

 

 

5 

3 

5 

1 

- 

- 

 

35,7% 

21,4% 

35,7% 

7,1% 

- 

- 

Companheiro - atualmente   

 

Sim 

Não 

 

 

11 

3 

 

78,6% 

21,4% 

Tempo de relacionamento   

 

< 1 ano 

1 a 3 anos 

4 a 6 anos 

7 a 9 anos 

9 anos ou mais 

 

 

- 

8 

2 

1 

- 

 

- 

57,1% 

14,3% 

7,1% 

- 

Pai do seu atual filho   

 

Sim 

Não 

 

 

11 

- 

 

78,5% 

Ocupação   
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Estudante 

Do lar 

Operadora de caixa  

Vendedora ambulante 

Cozinheira 

Frentista 

Gari 

Desempregada 

 

 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

14,3% 

28,6% 

14,3% 

14,3% 

7,1% 

7,1% 

7,1% 

7,1% 

Ocupação com carteira assinada   

 

Sim 

Não 

 

 

4 

10 

 

28,6% 

71,4% 

Outra fonte de renda   

 

Sim 

Não 

 

 

4 

10 

 

28,6% 

71,4% 

Fontes de renda   

 

Pensão 

Aposentadoria 

Biscate 

Programas sociais 

Outros 

 

 

3 

- 

- 

1 

- 

 

21,4% 

- 

- 

7,1% 

- 

Renda familiar   

< 1 salário mínimo 

1 à 2 salários mínimos 

3 à 4 salários mínimos 

5 à 6 salários mínimos 

> 6 salários mínimos 

 

- 

6 

6 

2 

- 

- 

42,9% 

42,9% 

14,3% 

- 

Habitação   

 

Própria 

Alugada 

Mora com parentes 

Mora com os pais 

Mora com a sogra 

 

 

7 

3 

- 

3 

1 

 

50% 

21,42% 

- 

21,42% 

71% 

Cômodos na habitação   

 

1 à 3 cômodos 

4 à 5 cômodos 

6 ou mais cômodos 

 

 

2 

9 

3 

 

4,3% 

64,3% 

21,4% 

Habitantes na moradia   
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1 à 3 moradores 

4 à 6 moradores 

7 ou mais moradores 

 

 

5 

7 

2 

 

35,7% 

50% 

14,3% 

Fonte: Dados retirados do projeto de pesquisa sobre violência da assistência obstétrica no Hospital Estadual Azevedo Lima 

 

Desta forma, foram entrevistadas 14 mulheres/puérperas, onde em relação à idade, 

obteve uma predominância de 18 à 25 anos (78,57%), totalizando onze mulheres/puérperas. 

Quanto à etnia, cinco mulheres declararam serem pardas (35,7%), seguindo por mais cinco 

mulheres negras (35,7%), três mulheres brancas (21,4%), e uma declarou ser indígena (7,2%). 

         Quanto a religião, cinco eram católicas (35,7%), três eram protestantes (21,4%), uma era 

espírita (7,2%), e cinco declararam não ter religião (35,7%). 

          Em relação ao grau de escolaridade houve uma predominância de ensino médio 

incompleto com seis mulheres (42,9%), seguidas por ensino médio completo com cinco 

mulheres (35,7%), seguidas ensino fundamental incompleto com três mulheres (21,4%). 

        Quanto ao estado civil, cinco mulheres eram casadas oficialmente (35,7%), cinco 

mulheres eram solteiras, porém com um parceiro fixo (35,7%), três mulheres possuíam união 

estável - “morava junto” (21,4%), e apenas uma mulher era solteira e sem parceiro fixo 

(7,1%). Quanto a possuírem companheiro atualmente onze mulheres (78,6%) têm atualmente 

companheiro e três mulheres não possuíam companheiros no momento (21,4%). Tendo que 

oito mulheres possuíam tempo de relacionamento entre um a três anos (57,1%), duas 

mulheres possuíam tempo de relacionamento entre três a seis anos (14,3%), e uma mulher 

possuía de seis a nove anos de relacionamento (7,1%). Em relação se o seu companheiro era 

pai de seu filho atual todas as onze mulheres declararam que era pai do seu filho. 

Sobre a condição econômica das gestantes, quatro declararam serem do lar (28,6%), 

duas estudantes (14,3%), duas operadoras de caixa(14,3%), e duas vendedoras ambulantes 

(14,3%), uma cozinheira (7,1%), uma frentista (7,1%), uma gari (7,1%)e uma desempregada 

(7,1%). Sendo que, dez mulheres possuíam carteira assinada (71,4%) e quatro não possuíam 

carteira assinada (28,6%). Além disso, dez mulheres não possuíam outra fonte de renda 

(71,4%), e quatro mulheres possuíam outros tipos de renda (28,6%) como pensão (21,4%), e 

uma com programas sociais - bolsa família (7,1%).  

As rendas familiares predominantes foram de até dois salários mínimos e até quatro 

salários mínimos com seis mulheres em cada (42,9%), duas mulheres declararam receber seis 

salários mínimos (14,3%). A maioria das mulheres possui casa própria, totalizando sete 



68 

 

 

mulheres (50%), três possuem moradia alugada (21,42%) e outras três moram com os pais 

(21,42%), uma mulher declarou morar com a sogra (7,1%).  

Em relação a quantidade de cômodos na moradia, nove mulheres disseram que em sua 

casa possui até cinco cômodos (64,3%), três mulheres declararam possuir seis cômodos ou 

mais em sua casa (21,4%), e duas disseram que em sua casa possuem até três cômodos 

(14,3%). Sobre quantas pessoas moram junto com a puérpera, sete afirmaram morar com até 

seis pessoas (50%), cinco disseram morar com até três pessoas (35,7%) e duas disseram morar 

com sete pessoas ou mais (14,3%).  

Na tabela II descrita abaixo, podemos analisar o perfil obstétrico das quatorzes 

puérperas da maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima.  

 

Tabela 2 - Perfil obstétrico das puérperas da maternidade do Hospital Estadual Azevedo 

Lima, região metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, 2014.  

N=14 N (número) % (por cento) 

Gravidez planejada   

 

Sim 

Não 

 

 

8 

6 

 

57,1% 

42,9% 

Gestações   

 

1 gestação 

2 gestações 

3 gestações 

4 gestações 

5 ou mais gestações 

 

 

5 

5 

3 

1 

- 

 

35,71% 

35,71% 

21,54% 

7,1% 

- 

Tipo de parto   

 

Normal 

Cesariana 

 

 

14 

- 

 

100% 

- 

Abortamento   

 

Sim 

Não 

 

 

5 

9 

 

35,7 

64,3% 

Idade gestacional   

 

< 38 semanas de gestação 

38 à 39 semanas de gestação 

40 à 42 semanas de gestação 

> 42 semanas de gestação 

 

3 

8 

3 

- 

 

21,4% 

57,2% 

21,4% 

- 
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Filhos   

 

1 filho 

2 filhos 

3 filhos 

4 filhos 

4 ou mais filhos 

 

 

7 

5 

2 

- 

- 

 

50% 

35,7% 

14,3% 

- 

- 

Peregrinação   

 

Sim 

Não 

 

 

9 

5 

 

64,3% 

35,7% 

Pessoas que a levou na maternidade   

 

Mãe 

Pai 

Marido 

Sogra 

Outros (despachante de ônibus, amida, vizinha) 

 

 

2 

1 

4 

4 

3 

 

14,3% 

7,1% 

28,6 

28,6 

21,4 

Diagnóstico de internação   

 

Parto único, espontâneo, não especificado 

Ruptura prematura de membranas 

Gravidez prolongada 

 

 

11 

2 

1 

 

78,6% 

14,3% 

7,1% 

Dilatação do colo uterino na internação   

 

< 3 centímetros 

3 à 5 centímetros 

6 à 8 centímetros 

9 ou mais centímetros 

 

 

4 

8 

2 

- 

 

28,6% 

57,1% 

14,3% 

- 

Toque vaginal   

 

Sim 

Não 

 

 

14 

- 

 

100% 

Quantidade de toque vaginal   
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1 toque 

1 à 3 toques 

4 à 6 toques 

7 à 9 toques 

10 ou mais toques 

 

 

- 

2 

6 

5 

1 

 

- 

14,3% 

42,9% 

35,7% 

7,1% 

Ruptura prematura de membrana   

 

Sim 

Não 

 

 

12 

2 

 

85,7% 

14,3% 

Administração de ocitocina   

 

Sim 

Não 

 

 

10 

4 

 

71,4% 

28,6% 

Realização de enema   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Realização de tricotomia   

Sim 

Não 

 

- 

14 

- 

100% 

 

Administração de anestésicos - peridural ou 

raquidiana 

  

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Episiotomia/episiorrafia   

 

Sim 

Não 

 

 

14 

- 

 

100% 

- 

Fórceps obstétrico   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Acompanhante no pré-parto   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 
100 

Acompanhante no intra-parto   
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Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Acompanhante no pós-parto   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Realização de massagens   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

 

- 

100% 

Banho de aspersão ou imersão   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Aplicação de compressas quentes e frias   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Realização de técnica de respiração   

 

Sim 

Não 

 

 

1 

13 

 

7,1% 

92,9% 

Restrição de deambulação e mudança de posição   

 

Sim 

Não 

 

 

10 

4 

 

71,4% 

28,6% 

Restrição de alimentação e líquidos no pré-parto 

e intra-parto 

  

 

Sim 

Não 

 

14 

- 

 

100% 

- 

Musicoterapia/aromaterapia   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 

Bola suíça   

 

Sim 

Não 

 

 

- 

14 

 

- 

100% 
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Das entrevistadas, oito afirmaram que a gravidez foi desejada (57,1%), e seis 

afirmaram que a gravidez não foi desejada (42,9%). Quanto à quantidade de gestações, cinco 

mulheres disseram que foi sua primeira gestação, mais cinco apontaram que foi a segunda 

gestação (35,71%), três declararam que foi a terceira gestação (21,54%), e uma declarou que 

estava sendo a quarta gestação (7,15%). Dentre às quatorze puérperas, todas elas tiveram o 

parto normal. Cinco delas afirmaram que já sofreram abortamento (35,7%), e nove afirmaram 

que nunca passaram pela experiência do abortamento (64,3%).  

Em relação a idade gestacional, três puérperas tiveram uma idade gestacional menor 

que 38 semana (21,4%). Já oito puérperas tiveram 38 a 39 semanas de gestação (57,2%), e 

três puérperas chegaram a 42 semanas de gestação (21,4%). A maioria das mulheres possui 

apenas um filho, totalizando sete mulheres (50%), cinco mulheres possuem dois filhos 

(35,7%), e duas mulheres possuem três filhos (14,3%).  

Algumas mulheres passaram por peregrinação até chegar à maternidade de origem, 

onde das quatorze, nove sofreram peregrinação (64,3%) e cinco não tiveram problemas de 

peregrinação (35,7%).  

Quatro puérperas foram a maternidade acompanhadas pelo marido (28,6%), outras 

quatro foram acompanhadas pela sogra (28,6%), três delas não foram com ninguém da família 

(21,4%), duas foram com a mãe (14,3%) e uma foi na presença do pai (7,1%).   

Quanto ao diagnóstico de internação, a maioria totalizando onze mulheres foram 

diagnosticadas como o parto único, espontâneo, não especificado (78,6%). A maioria, 

totalizando oito mulheres tiveram dilatação de até cinco centímetros (57,1%), quatro tiveram 

dilatação menor que três centímetros (28,6%), e duas mulheres tiveram dilatação de até oito 

centímetros (14,3%).  

Em relação à assistência ao trabalho de parto e parto, todas puérperas afirmaram que 

foram realizados o toque vaginal, sendo que em duas puérperas foi realizado um a três toques 

(14,3%), seis puérperas tiveram de quatro a três toques (42,9%), cinco mulheres tiveram de 

sete a nove toques (35,7%), e uma mulher afirmou ter tido dez ou mais toques (7,1%).  

Das mulheres da pesquisa doze mulheres afirmaram que sofreram ruptura provocada 

das membranas pelo profissional de saúde (85,7%) e duas delas não passaram por esse fato 

(14,3%), dez das mulheres admitiram que foi usado ocitocina (71,4%) para acelerar o trabalho 

de parto, quatro delas afirmaram que não foi utilizado a ocitocina (28,6%).Nenhuma 

puérperas passou pelo procedimento de lavagem intestinal e tricotomia. Nenhuma delas 

fizeram o uso de anestésicos (100%). Em quatorze mulheres foram realizado Episiotomia/ 



73 

 

 

episiorrafia (100%). Quatorze mulheres disseram que não utilizaram o fórceps em seu parto 

(100%).  

As puérperas, não foram contempladas com acompanhantes no pré-parto, no parto e 

no pós-parto (100%).  

Em relação aos cuidados oferecidos à mulher como massagens, e banho de aspersão 

com a finalidade de alivio da dor nenhuma delas foram contempladas (100%), nenhuma delas 

recebeu alívio com aplicação de compressas quentes e frias. Uma delas foi orientada quanto à 

técnica de respiração (7,1%) as outras treze não obtiveram essa orientação (92,9%). Dez 

tiveram restrição de posição/deambulação durante o trabalho de parto (71,4%), e quatro não 

tiveram essas restrições (28,6%). Todas elas passaram por restrição de alimentos e líquidos no 

trabalho de parto e parto (100%). E nenhuma realizou musicoterapia, aromaterapia (100%), e 

nenhuma das mulheres foram contempladas com a técnica de bola suíça para favorecer a 

descida e a progressão do trabalho de parto (100%).  

 

4. 2 PRIMEIRA CATEGORIA 

4.2.1 A peregrinação da mulher: uma questão de violência na rede de saúde 

 A partir dos depoimentos das puérperas, encontramos uma gama de resultados que 

puderam ser subdivididos em subcategorias temáticas para melhor elucidação e compreensão 

da pesquisa. 

 A peregrinação foi uma problemática que foi apontada nos resultados da pesquisa, 

com a presença de nove mulheres que sofreram na rede de saúde em achar uma maternidade 

para ter o seu parto. Desse modo, esse resultado aponta para uma dificuldade no acesso as 

mulheres em seu processo de parir, contrapondo as recomendações Rede Cegonha, em que a 

mulher tem o direito de vinculação a unidade de referencia como ao transporte segura, caso a 

unidade não tenha a disposição de vaga para a sua vinculação (BRASIL, 2011). 

 Para uma atenção qualificada e humanizada no ciclo grávido-puerperal, é necessário, 

além de condutas acolhedoras, e sem intervenções desnecessárias, o fácil acesso ao serviço de 

saúde, com ações que integrem todos os níveis de atenção: promoção de saúde, prevenção de 

doenças e assistência à gestante e ao recém-nascido, desde o atendimento ambulatorial básico 

até o atendimento hospitalar para alto risco se for necessário. (CUNHA et al., 2010).  

 Assim, a mulher tem o direito de estar vinculada a unidade de referencia para a sua 

parturição, e a negação desse direito, como a negligencia da rede dos serviços de saúde na 

oferta de vagas, como a deficiência do transporte seguro quando esse for necessário por 
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escassez de vaga tornam-se uma negação do direito da mulher, constituindo uma violência da 

assistência obstétrica de ordem institucional (MA, 2012). 

 Distintas contribuições têm ajudado ao direito das mulheres, como o projeto da 

maternidade segura, cujo objetivo de redução da mortalidade materno e infantil. Além de 

fomentar o direito da mulher na acessibilidade aos serviços de saúde, ou seja, toda mulher tem 

o direito assegurado ao acesso à maternidade de referência para a sua parturição, constituindo 

um dos seus dez passos para a maternidade segura, promovendo uma assistência à mulher 

mais tranqüila, digna e acolhedora aos seus direitos, e contribuindo para que o parto 

transcorra nos seus aspectos fisiológicos “normais”, inibindo o estresse, preocupação e 

angustias e intervindo nas complicações futuras. (SANTOS, TYRREL, 2005).  

 Nesse sentido, podemos observar uma gama de sentimentos que acabam atrapalhando 

os seus aspectos fisiológicos do parto e ocasionando sentimentos negativos por conta da 

peregrinação, como: medo, angústias, temores pela deficiência do serviço hospitalar para a 

oferta da assistência ao parto e nascimento, e levando ao risco de intercorrências obstétricas. 

 O Ministério da Saúde recomenda que o parto ocorra na unidade de referência que a 

atenção básica recomendou, e que o profissional de saúde deve alertar dos seus direitos nessa 

perspectiva de acessibilidade, garantindo maior segurança emocional e certeza do seu 

atendimento. É uma condição que facilita o atendimento e possibilita aumento da cobertura 

(CUNHA et al.,  2010) 

Para uma melhor compreensão desta categoria, a mesma foi dividida em duas subcategorias, a 

saber: Sentidos emocionais no campo da peregrinação obstétrica: um espaço instituído de 

violência e Institucionalização da Peregrinação na rede de maternidades da Metropolitana II: 

um caso de violência obstétrica sob a ótica das mulheres. 

Desta forma foi possível iniciar a apresentação das reflexões a partir dos depoimentos 

das puérperas participantes: 

 

4.2.2 Sentidos emocionais no campo da peregrinação obstétrica: um espaço instituído de 

violência 

 

Para Domingues 2004, gravidez e parto são eventos marcantes na vida das mulheres e 

de suas famílias. Representam mais do que simples evento biológico, já que são integrantes da 

importante transição do status de "mulher" para o de "mãe". Embora a fisiologia do parto seja 

a mesma, em nenhuma sociedade ele é tratado de forma apenas fisiológica, pois é um evento 

biossocial, cercado de valores culturais, sociais, emocionais e afetivos. Com isso a mulher tem 
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necessidade de um cuidado diferenciado a fim de influenciar o bem-estar psicológico da 

mulher, bem como a adaptação e interação com o bebê. A humanização do parto promove 

situações que inibem o mal-estar da mulher e também reduzem riscos para ela e para o bebê. 

(DINIZ, 1997) 

Ao considerar o cuidado e o conforto durante o trabalho de parto, não se deve 

simplificar e considerar apenas o alívio da dor. Cuidar é olhar, enxergando; ouvir, escutando; 

observar, percebendo; sentir, enfatizando com o outro, estando disponível para fazer com ou 

para o outro. A condição essencial para que ocorra o conforto é proporcionar um ambiente 

favorável, ou seja, um ambiente em que a pessoa seja cuidada e sinta que está sendo cuidada, 

e segura, pois lhe foi oferecido/ofertado afeto, calor, atenção e amor e estes favorecerão o 

alívio, a segurança e o bem-estar. (CARRARO, 2006). 

Quando ocorre, por exemplo, a peregrinação, a mulher não se sente confortável e os 

sentimentos desagradáveis aparecerão podendo interferir no processo fisiológico do parto. A 

mulher se sente “jogada”, sem espaço, como se ela não tivesse direito de ter um atendimento 

digno. A angústia, o medo, a ansiedade, o estresse e o desespero em busca de um local seguro 

para ter seu filho tomam conta e acabam invadindo o psicológico todo de uma mulher que 

deveria estar gozando de um momento feliz e importante na vida. No entanto, a experiência 

de parto é muitas vezes pautada pela ocorrência de elevado mal-estar e emoções negativas, 

dado que a maior parte das mães relata ansiedade, falta de controle, perda da noção de tempo 

e de lugar e tristeza. À medida que o trabalho de parto progride, as contrações uterinas 

aumentam de intensidade e que a dilatação se torna mais elevada, os níveis de dor, raiva, 

medo, tristeza e cansaço são cada vez mais elevados, enquanto que são cada vez menores os 

níveis de energia e as emoções positivas. (FIGUEIREDO, 2003).  

A dor do parto nem fica mais em evidência, e não é o único medo que a mulher 

vivencia, elas também sentem medo do cuidado que receberão. Então, pode-se perceber que o 

cuidado e o conforto estão intimamente ligados e são primordiais durante o trabalho de parto e 

parto. (CARRARO,2006). Nos depoimentos abaixo, as puérperas narram os seus sentimentos 

negativos em suas falas, gerando indignação acerca da violência que sofreram através da 

peregrinação, prejudicando o processo fisiológico do parto: 

 

[...] Fiquei com muita raiva (...) na hora estava em trabalho de parto 

e não consegui atendimento, não me internaram, e foi muito ruim essa 

situação que passei [...](P2) 
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[...] Me senti humilhada! (...) a gente é um ser humano e não um 

bicho, um animal (...) então, acho que teria que ter me atendido(...) 

tinha que me atender [...] (P8) 

 

[...] Foi muito ruim esse situação, pois estava precisando de 

atendimento, mais não fui atendida naquele momento (...) me 

negaram atendimento e foi muito chato isso, me senti mal com isso. 

[...] (P13) 

 

 É fundamental o estabelecimento de vínculos entre a atenção ambulatorial e hospitalar, 

com vistas à redução da ocorrência do fenômeno da peregrinação das gestantes em busca de 

leitos obstétricos. Visando assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, a 

atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério e garantindo as mulheres sentimentos 

positivos para um parto fisiológico, e às crianças o direito ao nascimento seguro, crescimento 

e desenvolvimento saudável e evitar ocorrência de complicações maternas e fetais. (SANTOS, 

2010). 

 Desse modo, a promoção de sentimentos negativos como medo, raiva, mal estar, 

chateação, por intermédio do processo de peregrinação constitui uma violência de ordem 

institucional, onde a organização social dificulta, retarda ou impede as mulheres ao acesso de 

seus direitos constituídos, sejam em ações ou serviços de natureza pública ou privada (MA, 

2012). A peregrinação gera uma gama de sentimentos negativos na mulher durante a busca de 

uma maternidade, o que dificulta o seu processo fisiológico do parto, e que pode originar uma 

complicação materna durante o trabalho de parto e parto. Nesse momento, a mulher quer se 

sentir segura, e o serviço de saúde tem o “dever” de promover essa segurança para a mulher e 

o seu concepto para um trabalho de parto e parto satisfatório, sem sentimentos negativos 

ocasionados pela peregrinação. 

 Nesse sentido, nos depoimentos a seguir, percebe-se a dor e a raiva que as mulheres 

sentiram ao serem vítimas de falta de vaga e conseqüentemente da peregrinação, constituindo 

um fator de insegurança que leva a um desequilíbrio hormonal e emocional que interfere 

diretamente no processo de nascimento:  

 

 

[...]Foi horrível esse sentimento, pois podia ter o meu filho ali 

mesmo.[...] (P1) 

 

[...]Fiquei com muita raiva (...) Tinha que me atender [...](P4) 

 

[...] Me senti muito mal (...) ficou muito ruim, e até para alguém me 

visitar fica ruim, eles deveriam ter me atendido de alguma forma, 
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mais não tinha vaga e acaba sendo muito ruim essa situação [...] 

(P11) 

 

[...] Estava em casa e fui para a maternidade ser atendida (...) pois 

eles [profissionais] achavam que eu precisava ser atendida mais não 

tinha vaga, e achei um descaso comigo [...] (P14) 

 

 O Ministério da Saúde preconiza em suas ações que o processo parturitivo deve ser 

desenvolvido através da fisiologia da mulher, perpetuando o conforto e segurança durante o 

trabalho de parto e parto (BRASIL, 2011; CUNHA, et al, 2010). Contudo, durante a 

peregrinação da mulher em busca de uma vaga para ter o seu filho, sendo esse momento 

crucial para a segurança da mulher, em que o serviço de saúde descumpre os direitos 

instituídos da mulher quanto ao acesso ao leito obstétrico, que acarreta uma série de 

sentimentos negativos como raiva, medo, angustia, e frustação, que vão ao encontro do 

desiquilíbrio hormonal e emocional durante o trabalho de parto e parto, gerando complicações 

nesse período, em que deveria estar repletos de sentimentos positivos. 

 O Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), instituído pelo 

Ministério da Saúde através da Portaria/GM n. 569, de 01/06/2000, estruturou, entre os seus 

princípios, o de assegurar à gestante atendimento digno e de qualidade durante a gestação, 

parto e puerpério, e o de dar-lhe direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade na 

qual será atendida no momento do parto (BRASIL, 2000). E do mesmo modo, a Rede 

Cegonha também instituíem suas ações a qualidade na assistência materna, como aumentar a 

cobertura e o acesso aos serviços de saúde. Além disso, promove que a mulher deve estar 

vinculada junto a maternidade de referencia (BRASIL, 2011). Desse modo, a mulher tem o 

seu direito instituído por um programa do MS qual deve ser resguardado e respeitado. Assim, 

a peregrinação promove o desrespeito dos direitos das mulheres na parturição e perpetua a 

violência do serviço de saúde em que tem garantir a vaga para a mulher. Esse fato acarreta 

sentimentos negativos vivenciados durante o processo de trabalho de parto e parto, gerando 

uma insegurança que promove um desiquilíbrio hormonal e emocional durante a 

peregrinação, que pode ocasionar alguma complicação durante o trabalho de parto e parto.  

  

4.2.3 A institucionalização da peregrinação na rede de maternidades da Metropolitana II: um 

caso de violência obstétrica sob ótica das mulheres 

De acordo com a Lei nº 11.634/2007 a mulher precisa ter o conhecimento e ter à 

vinculação prévia com a maternidade na qual será realizado seu parto; a maternidade na qual 

será atendida nos casos de intercorrência pré-natal, o que dar-se-á no ato de sua inscrição no 
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programa de assistência pré-natal; e a maternidade à qual se vinculará a gestante deverá ser 

apta a prestar a assistência necessária conforme a situação de risco gestacional, inclusive no 

puerpério. A central de regulação de leitos do Sistema Único de Saúde analisará os 

requerimentos de transferência dasmulheres em caso de comprovada falta de aptidão técnica e 

pessoal da maternidade e cuidará da transferência segura da gestante. (BRASIL, 2007).   

É fundamental que as mulheres, gestantes e famílias conheçam e saibam como exigir 

esses direitos. Garantir o acesso e o acolhimento de todas as mulheres com início precoce do 

acompanhamento da gestação, desenvolvendo atividades de promoção a saúde e de 

prevenção, cura e a reabilitação dos problemas que eventualmente venham a ocorrem nesse 

período através de procedimento de busca ativa, visitas domiciliares, educação em saúde, 

recepção e registro, convocação de gestantes, dispensação e fornecimento de medicamentos, 

fornecimento de laudos e atestados médicos, verificação de dados físicos, rotina de consultas 

e da solicitação e acesso a exames complementares, em particular nas unidades de saúde são 

direitos assegurados à toda gestante (SILVA; AREIAS; MARTINHO; et al, 2013). 

Para que as políticas públicas que asseguram os direitos das gestantes sejam de fato 

garantidas, respeitadas e cumpridas é necessário que os profissionais envolvidos no processo 

assistencial estejam conscientes da necessidade de aliarem o conhecimento técnico e 

específico ao compromisso com o resultado satisfatório da atenção e da importância de 

promover e informar as mulheres sobre seus direitos para que elas possam conhecê-los e com 

isso, exigi-los. (SILVA; AREIAS; MARTINHO; et al, 2013). 

Porém, percebe-se ainda um número excessivo de mulheres sofrendo a violência de 

ordem institucional por intermédio da peregrinação, e para deslocar-se em busca de 

atendimento a maioria das mulheres usam meio de transporte próprio, ou seja, além da não 

internação, também não existe a preocupação para direcioná-la a outros serviços, aumentando 

o risco de mortalidade materna e perinatal, porém a garantia da continuidade entre o pré-natal 

e a assistência necessária no momento do parto e nascimento é estratégia bem reconhecida 

pelo impacto positivo na morbimortalidade materna e neonatal. Segundo as recomendações 

do programa cegonha carioca em seus objetivos é o oferecimento de serviço de atendimento 

móvel 24 horas para gestantes em trabalho de parto de sua residência para unidade de 

referência. Mas percebe-se que os serviços de saúde que prestam assistência durante o pré-

natal e aqueles que disponibilizam assistência ao parto parecem não estar integrados, não 

oferecendo referência e segurança às suas pacientes. (CUNHA, 2010). Os depoimentos a 

seguir confirmam esse pensamento:  
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[...] Passei em uma maternidade antes de vir para essa (...) foi 

horrível esse sentimento, pois podia ter o meu filho ali mesmo (...) foi 

horrível, pois não tem hospital perto, se tivesse o meu filho teria 

nascido perto de casa. [...] (P1) 

 

[...] Há eu não gostei do hospital foi horrível o atendimento aqui (...) 

estava em trabalho de parto perdendo liquido e falaram que era 

normal (...) não tinha vaga e ficaram me enrolando, e podia ter o meu 

filho ali mesmo no chão, igual a um bicho (...) não gostei do 

atendimento de lá [...] (P10) 

 

[...] É ruim, acho que poderia ter sido melhor, poderia ter me 

internado, me tratado melhor com a situação, pois poderia ter o meu 

filho ali mesmo ou pior a caminho de outro hospital, é um sentimento 

horrível não conseguir o que você precisa e queria ser internada para 

ter o meu filho [...] (P14) 

 

[...] tive que pegar um taxi correndo e vim direto para outro [...] (P6) 

 

 A criação do Sistema Único de Saúde objetivou alterar a situação de desigualdades, na 

assistência à saúde, da população brasileira, tornando obrigatório o atendimento público a 

qualquer cidadão, ofertando serviços na atenção primária, secundária e terciária. Dessa forma, 

as ações e os serviços públicos de saúde passam a integrar “uma rede regionalizada e 

hierarquizada”, organizada conforme as diretrizes da descentralização, o atendimento integral 

e a participação da comunidade (VIEGAS, et al., 2010). Além disso, a resolutividade dos 

problemas de saúde da população, deve estar presente nas ações do serviço de saúde, pois este 

está presente nas diretrizes do SUS. 

 Nessa perspectiva, a falta de apoio a mulher quanto ao acesso de recursos humanos e 

material, contribui para que não tenha resolutividade, pois a peregrinação durante o trabalho 

de parto e parto, a maternidade de referencia tem o dever de garantir a oferta do leito 

obstétrico quando a mesma não disponibiliza, por falta de vaga. Pois, a mulher deve estar 

informada de seus direitos, e durante a sua luta para ter um trabalho de parto e parto seguro, o 

serviço de saúde deve fornecer uma transferência segura para uma unidade, e não delegar essa 

responsabilidade para a mulher, que muitas vezes, essa responsabilidade é transferida para a 

mulher, e esse fato, torna-se uma violência de ordem institucional pelo serviço de saúde. 

Assim, na recepção da mulher, à maternidade deve dispor de todo aparato para a 

transferência da mulher. A transferência da mulher, em caso de necessidade, deve ser 

realizada após assegurar a existência de vaga no serviço de referência, em transporte 
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adequado às necessidades e às condições estabelecidas na Portaria GM/MS n. 2.048/2002 

(MA, 2012). 

Do mesmo modo, a Rede Cegonha em sua Portaria 1.459/11 aponta para a 

responsabilidade da unidade de saúde em garantir a vaga da mulher, e impedindo que a 

mesma permaneça no processo de peregrinação. Desse modo, o componente do sistema 

logístico - transporte sanitário e regulação assinala para a implantação do modelo "Vaga 

Sempre", com a elaboração; e a implementação do plano de vinculação da mulher ao local de 

ocorrência do parto, além do fato da implementação da regulação de leitos obstétricos e 

neonatais. Assim, a unidade tem a responsabilidade da vaga para a mulher através da central 

de regulação de leito, além do transporte seguro (BRASIL, 2011).  

Desse modo, o serviço de saúde, nesse caso, a maternidade, tem a obrigatoriedade de 

fornecer o apoio à mulher para a busca de vaga no município, e através da central de 

regulação de leitos, e o transporte seguro até a unidade em que tem a disponibilidade da vaga. 

Então, quando o serviço de saúde transmite essa responsabilidade para a mulher, constitui 

uma violência de ordem institucional, e esse fato tem que ser enfrentado pelas politicas 

públicas vigentes, e o comprometimento de gestores em garantir a vaga e impedir o processo 

de peregrinação da mulher. 

A dificuldade de acesso às maternidades é um dos principais fatores responsáveis pela 

mortalidade materna. A peregrinação das mulheres por várias maternidades à procura de vaga 

para internação fez com que a assistência ao parto seja prestada tardiamente, levando a 

complicações que culminaram na morte dessas mulheres e/ou filhos. (GOULART, 

SOMARRIBA, XAVIER,2005). Porém, isso trata-se de um desrespeito aos direitos humanos, 

visto que um dos eixos das políticas de atenção à saúde da mulher é a garantia de acesso das 

gestantes à maternidade na hora do parto. Essas políticas resultaram no compromisso de 

gestores da esfera federal, estadual e municipal relativo à sua implantação, incluindo as 

estratégias de superação de barreiras que dificultam o acesso da gestante à maternidade, 

evitando assim o risco de mortalidade materno infantil. (BARRETO, 2013). Os relatos a 

seguir mostram que essa realidade ainda não é vivenciada na região Metropolitana II do 

Estado do Rio de Janeiro: 

 

 [...] e a maternidade não queira me atender também por eu não 

morar perto, morava em outro município e não podia me atender, 

tinha que procurar a maternidade de lá, mais estava na casa de 

minha mãe, foi horrível [...] (P13 
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[...] E não tinha vaga, o hospital estava muito cheio, eu chamei a 

policia e a menina explicou que estava muito cheio, cheio mesmo, 

tinha gente até na cadeira (...) mas ficaram me enrolando, pois não 

queriam me atender, por morar em outro município, eu fiquei 

conversando sentada com as meninas, com as enfermeiras que me 

trataram muito bem aqui. [...] (P11) 

 

Pelo fato de não possuir um sistema de regulação e de utilização racional dos leitos 

obstétricos nas maternidades caso, como a maioria das parturientes vivenciaram o fenômeno 

da peregrinação em busca da atenção obstétrica na rede hospitalar. Assim, a responsabilidade 

municipal, no que tange à oferta de leitos nas maternidades para o atendimento das 

parturientes, é transferida para a mulher e sua família que, juntas, vivenciam a dor e o 

sofrimento pela negação de um direito legalmente constituído. (SANTOS, 2010).  

A rede de regulação são sistemas através dos quais se pretende regular as relações de 

complementaridade e apoio técnico entre todas as instituições hospitalares, e entre essas e os 

centros de saúde, de modo de garantir o acesso de todas as mulheres aos serviços e as 

unidades prestadoras de cuidado de saúde, sustentando num sistema integrado de informação 

(BRASIL, 2001). 

As politicas vigentes do país preconizam que a mulher deve estar vinculada ao 

município, e que o mesmo deve fornecer o apoio à mulher durante o processo departurição. 

Contudo, a mulher tem o direito constitucional de saúde, e a negação desse direito comporta 

anular o seu direito constituído, e esse fato, estabelece uma violência. Assim, o serviço de 

saúde não deve negar o direito da mulher, ou seja, a sua saúde, e a sua peregrinação 

ocasionada pela sua vinculação em outro município, permite o cancelamento de seu direto, 

constituindo uma violência de ordem institucional. 

Para que a realidade da violência de ordem institucional modifique, é necessário 

compreendê-la e denunciá-la, bem como assegurar que os casos em que ela aconteceu sejam 

sensibilizados e enfrentados. É também necessário que se cumpram as leis e normas vigentes 

do país, que garantem às mulheres o pleno exercício da cidadania, liberdade sexual e 

reprodutiva e direito à saúde. Por isso a grande importância das mulheres conhecerem seus 

direitos e exigi-los.   

 

4.3  SEGUNDA CATEGORIA 

 

4.3.1 Desinstitucionalização da Lei do acompanhante: uma violação de direitos obstétricos 
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 O deslocamento do local do nascimento, do domicílio para o ambiente hospitalar, 

implicou na mudança do paradigma do parto, que deixou de ser um evento feminino, doméstico 

e fisiológico, passando a ser vivenciado sob o ponto de vista patológico. Durante este processo, a 

presença de pessoas importantes para a parturiente foi sendo abolida, e a determinação sobre 

quem poderia ou deveria estar presente, passou a ser uma decisão institucional. (MONTICELLI, 

2003).  

 Com isso a mulher ficou a mercê dos profissionais e da instituição, uma vez que na 

história, o parto era de total momento familiar e a mulher se sentia protegida em sua casa. Com 

isso, em 1996, a Organização Mundial de Saúde estipulou as condutas e práticas a serem 

utilizadas no atendimento ao parto normal, ressaltando o direito à presença de um acompanhante 

(OMS, 1996). No Brasil, em 2005, com a aprovação da Lei 11.108, essa presença ficou 

garantida, assegurando à mulher a possibilidade de contar com um acompanhante de sua livre 

escolha durante o trabalho de parto, no parto e também no pós-parto imediato. (BRASIL, 2005).  

 Porém, estudos comprovam que apesar do benefício que um acompanhante trás à 

mulher no processo de parturição, sua implementação não tem acontecido em algumas 

instituições. Tal realidade parece relacionar-se com dificuldades apresentadas por gestores e 

profissionais de saúde, que alegam problemas de infra-estrutura e aparentam não reconhecer a 

presença do acompanhante como importante para o processo de humanização, ou ainda, por não 

compreenderem o papel exercido por esse sujeito noambiente hospitalar (NASSIF, 2009).  

 É lamentável esse pensamento de profissionais de saúde e atitudes de algumas 

instituições, uma vez que o acompanhante pode constituir mais do que simples presença se for 

permitida a sua participação ativa durante o processo parturitivo. Nesta condição ele deixa de ser 

considerado mero representante fiscalizador da assistência obstétrica, para assumir o status na 

rede social de provedor do suporte a parturiente.   

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma parturiente deve ser acompanhada 

pelas pessoas em quem confia e com quem se sinta à vontade. Uma síntese de estudos 

randomizados sobre o apoio por uma única pessoa durante o parto mostrou que o apoio físico, 

empático e contínuo, durante o trabalho de parto, apresentava benefícios, dentre eles: diminuição 

do percentual de anestesia/analgesia e o uso de ocitócicos, diminuição dos sentimentos de 

ansiedade, solidão e medo, menor traumatismo perineal, redução da probabilidade de dificuldade 

na maternagem, de interrupção precoce da amamentação, menos relatos de cansaço após trabalho 

de parto, trabalho de parto mais curto, menos escores de Apgar abaixo de sete e de partos 

operatórios (OMS, 1996). 
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 Então, a participação do acompanhante no processo de parturição envolve questões 

que ultrapassam sua entrada no ambiente do nascimento, deixa de ser apenas um benefício para a 

mulher e passa a ser um benefício para a instituição e para a saúde do bebê. Os profissionais de 

saúde precisam estar cientes de seu papel, capacitados e aptos a relacionar com esse novo cliente. 

As instituições precisam adequar, além do espaço físico, as normas e rotinas para que os 

benefícios se estendam a todos os envolvidos no evento do parto. 

 Para melhor ilustrar a categoria, a mesma foi subdividida em duas subcategorias: A 

violência obstétrica instituída a partir da desinformação do direito à lei do acompanhante; e a não 

presença do acompanhante como fator de violência obstétrica no campo dos sentimentos no 

processo de parturição. Das doze entrevistadas, nenhuma teve a oportunidade de ter um 

acompanhante nem no pré- parto, nem no parto e nem no pós-parto. Nas subcategorias através de 

depoimentos que irão ser mencionados, essa afirmativa será comprovada.  

 

4.3.2 A violência obstétrica instituída a partir da desinformação do direito à Lei do 

acompanhante 

 

 Como já mencionado, o Congresso Nacional Brasileiro, promulgou, em 2005, a Lei 

que garante às mulheres a presença do acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-

parto nos hospitais públicos e conveniados pelo SUS, acompanhante este que pode ser a mãe, o 

companheiro, a amigo, o pai. É de livre escolha da gestante. Portanto, observa-se um grande 

número de mulheres que não são contempladas com esse benefício que é de direito. As mulheres 

muitas vezes são inseridas nas instituições e ficam isoladas nas salas, cercadas por equipamentos 

técnicos e acompanhadas por profissionais da obstetrícia, sem nenhum apoio emocional, e ainda 

correndo o risco de sofrerem uma intervenção arriscada e desnecessária. (SANTOS; et al., 2008). 

Com isso, a presença de estranhos e o isolamento de pessoas queridas, estão diretamente 

relacionados com o medo, estresse e ansiedade. E esses fatores interferem no processo de parto, 

retardando-o e aumentando a chance de intervenções.  

 Através dos depoimentos das mulheres, percebeu-se que muitas delas desconhecem 

que possuem esse direito de ter um acompanhante no período de parturição. E nota-se que as 

áreas que mais deveriam informar a gestante sobre esse direito, que é o caso da Unidade de 

Saúde e profissionais de saúde, consideradas fontes fidedignas de informação, não o fazem de 

maneira eficaz ou não realizam. Com isso percebe-se que o direito à informação na área da saúde 

é um dos mais violados. A falta de informação da população sobre seus direitos humanos 

fortalece a prática obstétrica atual caracterizada pela despersonalização feminina, impessoalidade 
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e intervencionismo. A má relação do profissional de saúde com a gestante também pode 

comprometer a qualidade do parto e a segurança materna e perinatal.  (SANTOS; et al., 2008).  

 Então, nota-se nos depoimento a seguir que a desinformação dos direitos ao 

acompanhante. As mulheres acham que não têm direito, por serem maiores de idade e/ou por não 

ser o primeiro filho, e os profissionais, em momento nenhum informam o direito que a mulher 

possui, e isso é considerado uma violação de direito, constituindo uma violência de caráter 

institucional: 

 

[...] Por ser maior de idade não tenho direito a acompanhante no meu 

parto (...) Pois quando eles (profissionais) falam que não podem, acho 

que é normal, nem questiono. (P1) 

 

[...] Eu como tenho vinte e cinco anos também, não podia por ser de 

maior[...] (P7) 

 

[...] Desconfortável, não tendo a família ali com você (...) acho isso 

importante, pois ia ajudar, mais não pode como sou maior de idade, 

não podia foram o que falaram comigo [...] (P8) 

 

Embora a Lei n. 11.108/2005, que instituiu a obrigatoriedade dos serviços de saúde do 

SUS ou conveniados permitirem a presença de um acompanhante de livre escolha da mulher 

durante o período de pré-parto, parto e puerpério imediato, já esteja em vigor há nove anos, as 

mulheres a desconhecem completamente, ou seja, não são informadas sobre esse direito da 

mulher. 

Isso evidencia que pode haver uma deficiência de divulgação pela mídia, bem como 

nos serviços de saúde como mencionado anteriormente. Portanto, seria interessante que os 

profissionais de saúde, envolvidos na assistência obstétrica, orientem a mulher acerca dos 

seus direitos e estimulem a inserção do acompanhante sempre que possível, no pré-natal, 

fornecendo-lhe orientações sobre o processo de parturição e sobre o seu papel como provedor 

de apoio. (FRUTUOSO; BRUGGEMANN,2013). 

Mas infelizmente essa realidade é muito distante em algumas maternidades, inclusive 

na região metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, que ocorre o impedimento por parte 

dos profissionais de saúde, e o desconhecimento dos diretos das mulheres pela sua falta de 

informação. Diante disso observa-se, também, a necessidade de haver uma maior divulgação 

da "Lei do acompanhante", tanto pelos meios de comunicação do MS, como pelos 

profissionais e instituições de saúde. 
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A comunicação utilizada deve ser essencial para o entendimento dos direitos pelas 

mulheres, e as palavras agressivas, cuja entonação expressa superioridade e indiferença, 

geram circunstâncias inseguras de cuidado. Essa comunicação reproduz o tradicional 

comportamento de superioridade sobre a mulher e reforça as críticas a respeito das relações de 

cuidado (DORNFELD; PEDRO, 2011). Nesse sentido, quando os profissionais de saúde 

apontam que a mulher não tem o direito, por uma circunstancia institucional, a qual expressa a 

vontade e a superioridade do profissional de saúde e a violação do direito da mulher pela sua 

falta de informação de seu direito institucional. 

Nos depoimentos a seguir as mulheres entrevistadas agem com submissão ao que os 

profissionais de saúde impõem, pois ficam com medo de não serem bem assistidas com o 

tratamento, a relação de cuidado, e acabam ficando “quietas” e sem questionamento, de fato 

quais são os seus direitos: 

 

[...] Não tive direito a ninguém comigo (...) eu queria que gravasse o 

meu parto (...) não sabia que eu tinha direito a acompanhante, não me 

deram nenhuma informação sobre isso [...] (P1) 

 

[...] Acho que seria bem melhor com alguém comigo, mais não pode, 

foi o que eles [profissionais] falaram (...) fazer o que? [...] (P4) 

 

[...] Então, não deixaram ter a minha mãe ao meu lado, não deixaram 

ela entrar [...] (P12) 

 

 No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece os benefícios e a ausência de riscos 

associados à inserçãodo acompanhante, e recomenda que todos os esforços devem ser 

realizados para garantir que toda parturiente tenha uma pessoa da sua escolha para encorajá-la 

e dar-lhe apoio e conforto durante todo o processo do nascimento (FRUTUOSO; 

BRUGGEMANN, 2013). E, nesse ponto, o profissional de saúde deve garantir o seu direito 

de vivenciar o momento de sua parturição com o seu acompanhante de livre escolha, com 

informações de direito e não valorizar a sua autoridade e a relação de poder. 

 Porém, existem maternidades que não oferecem assistência obstétrica centrada nas 

necessidades da parturiente, não priorizando a sua individualidade e cultura, pelo contrário, 

submetem essas mulheres a rotinas estabelecidas pela organização. As instituições devem 

preocupar-se com as necessidades das mulheres como um dos princípios da assistência de 

enfermagem (MACHADO; PRAÇA, 2004).  

 As instituições devem se esforçar para que a Lei do acompanhante se cumpra de forma 

regular e sistemática, elas devem estar preparadas para receber esse acompanhante, seja 
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estruturalmente e prontos para receber o acompanhante com suas dúvidas e questionamentos. 

Nota-se uma rejeição em relação a profissionais no que diz respeito ao cumprimento da Lei do 

acompanhante, e essa rejeição pode ser atribuída pelo medo de se sentirem ameaçados de 

alguma forma, e questionados quanto a sua conduta como profissional(SANTOS; et al., 

2012). Desse modo, a comunicação é a base para a informação e deve ser expressado em prol 

dos direito das mulheres, em relação a Lei do acompanhante. Então, o profissional de saúde 

deve fornecer informações na questão do direito da mulher, para que possa prevalecer o seu 

direito e garantir a presença do acompanhamento.  

 Além disso, as mulheres retratam da submissão com os profissionais de saúde, pois o 

seu não questionamento repercute diretamente no poder do profissional e a mulher sujeita de 

direito, perde-se seu direito instituído, e o profissional prevalece a sua vontade e seu direito 

instituído. Desse modo, essa submissão da mulher, do não questionamento está intimamente 

ligada de que o profissional de saúde é o detentor do conhecimento que não poder 

questionado, e o mesmo atua através das relações de desigualdade, qual prevalece a sua 

vontade, perpetuando o medo, insegurança, vulnerabilidade que gera uma instabilidade 

emocional, essa violência constitui uma caráter psicológico e institucional. 

 Porém, mesmo sendo direito, as mulheres não são contempladas.Assim, mesmo sendo 

proativas como chamando o apoio policial, buscando de alguma forma a conquista de seu 

direito, a mulher não teve a vivência do seu direito. Nos depoimentos a seguir, percebe-se que 

as mulheres tentam correr atrás de seus direito, e ficam vulneráveis às instituições sofrendo 

assim uma violência de caráter institucional, podendo tudo isso interferir no parto, pois ela 

fica angustiada, amargurada, com sensação de que não estão fazendo o melhor por ela. E isso 

pode causar um agravo a saúde obstétrica: 

 

[...] No começo não, pois depois que tive o meu filho precisei de uma 

transfusão de sangue e minha mãe conseguiu uma autorização para 

ficar comigo, chamou até a policia e somente quando estava no 

quarto que ela [mãe] ficou comigo (...) mas na hora do meu parto não 

tinha ninguém comigo, estava abandonada[...] (P14) 

 

[...] Tentei chamar a policia para me ajudar na hora, mais não dei 

tempo, e desistir, pois estava em trabalho de parto, e somente na 

visita a minha mãe fica comigo, pois fiquei sozinha, e não tinha 

ninguém comigo[...] (P11) 

 

 O período grávido e puerperal traz diversas modificações no estado emocional e social 

da mulher, causando-lhe a sensação de insegurança e de ansiedade, diante da nova realidade 
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que lhe espera. O processo parturitivo fragiliza a mulher, colocando-a em situação de 

vulnerabilidade emocional, fato que intensifica a necessidade de companheirismo, atenção e 

afetividade (SANTOS; et al., 2012). Desse modo, a falta do acompanhante à mulher trás 

insegurança e medo, que pode ocasionar inúmeros agravos durante o trabalho de parto e parto. 

E para vencer esta etapa, a parturiente necessita de um suporte especial que vai além da 

equipe de profissionais de saúde, o que destaca a figura do acompanhante como uma 

ferramenta importante no processo parturitivo. 

 O acompanhante proporciona encorajamento e segurança à mulher, com isso há 

redução do tempo de trabalho de parto pela produção hormonal fisiológica do parto; gera 

sentimentos de satisfação, tranquilidade e felicidade. O simples fato de ter alguém de seu 

convívio neste momento torna a parturição uma experiência positiva, contribuindo para o 

fortalecimento do vínculo familiar (GONZALEZ; et al., 2012). 

 Nessa perspectiva, o encorajamento do acompanhamento eficaz durante do trabalho de 

parto e parto proporciona segurança e satisfação para a mulher, inibindo a insegurança, medo 

e estresse. Contudo, mesmo com a luta das mulheres em prol de garantir o seu direito de ter 

um acompanhamento, elas não obtiveram esse direito, pois já estava em trabalho de parto, 

necessitando de uma assistência imediata do profissional de saúde. Dessa forma, esse cuidado 

não foi atingido pelos participantes, em que tentaram garantir o seu direito institucional, mas 

não conseguiram alcançar, e esse fato constitui uma violência de ordem institucional, 

equivalente a fala do serviço de saúde em garantir o seu direito e inibir os agravos decorrentes 

do processo de insegurança da parturição. 

 Além disso, a solidão e o abandono da mulher são demonstrados como uma violência. 

Os aspectos emocionais de modo geral são negligenciados, o que reforça as noções de 

hierarquia, de modo que as necessidades de profissionais e instituições prevaleçam sobre as 

das mulheres. Paralelamente, o isolamento e abandono da mulher são típicos da experiência 

de um parto. Nesse sentido, o abandono e a solidão durante o trabalho de parto e parto está 

relacionada a dois fatores de violência, a psicológica, em que não recebeu o apoio em que ela 

necessitava, e a negligencia/abandono, que representa uma violação de um direito amparado 

por Lei, conhecida com Lei do acompanhante (SALGADO; NIY; DINIZ, 2013). Assim, a 

solidão e a negligencia pelo abandono da mulher, como a negação de seu direito constitui uma 

prática recorrente dos serviços e profissionais de saúde que devem ser enfrentados para que 

prevaleça o direito da mulher. 

 Desse modo, alguns depoimentos demonstram o conhecimento de seu direito em 

vivenciar o acompanhamento durante seu trabalho de parto, parto e pós-parto. Apesar do 
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conhecimento por parte das mulheres, esse fato não resultou em vivenciar o seu direito 

conquistado, conforme os depoimentos a seguir: 

 

[...] Eu achei isso um absurdo (...) pois, tem uma lei que não cumprem 

(...) para estar alguém do meu lado, acho isso importante, pois me 

ajudaria alguém ao meu lado, principalmente a minha mãe ou meu 

namorado [...] (P5) 

 

[...] Tem lei disso, minha mãe que é enfermeira disse, e não me 

respeitaram, achei que fui tratada como um ninguém, tenho os meus 

direitos [...] (P13) 

 

[...]Foi uma situação meio desagradável, pois tenho direito a um 

acompanhante, e não deixaram ter, isso foi muito ruim, pois tem uma 

lei que obriga, meu esposo tentou fazer algo, mais não conseguiu em 

tempo, me senti muito ruim, queria alguém comigo ao meu lado, me 

dado apoio, como no meu primeiro parto (...) e falam que não podem, 

que tem outras pessoas sem acompanhante e não poderia abrir 

exceção (...) isso me deixou bastante chateada, pois queria um pessoa 

ao meu lado [...] (P11) 

 

 O direito da mulher a um acompanhante durante o processo parturitivo é resultado de 

uma série de ações do Ministério da Saúde para melhorar a qualidade do atendimento às 

gestantes e humanizar o parto no país. A presença do acompanhante no parto e pós-parto nas 

maternidades atendidas pelo SUS é garantida por Lei Federal, mas percebe-se que não é 

respeitada. Acredita-se que é necessário um maior empenho do governo e profissionais de 

saúde em campanhas para divulgação deste direito, como também o desenvolvimento de 

atividades educativas direcionadas também a transmissão de informações relacionadas aos 

direitos adquiridos pelas mulheres, para que as mesmas tenham maior poder decisório, e 

maior participação no seu próprio processo gestacional. (SANTOS; et al., 2008).  

 Entretanto, apesar do conhecimento por parte das mulheres, esse fato não representou 

um direito conquistado, como a presença de seu acompanhante de livre escolha durante seu 

processo de parturição. A presença do conhecimento pelas mulheres não resultou no seu 

direito conquistado, mais continuou a perpetuar a vontade da instituição e dos profissionais de 

saúde, a qual restringem e impedem as mulheres de serem agraciadas pelo seu direito. 

 A estrutura física institucional inadequada constitui um dos principais fatores 

evidenciados pelos profissionais como obstáculo à presença do acompanhante. Essa 

deficiência estrutural diz respeito tanto ao pequeno espaço das instalações dos serviços 

obstétricos para comportar as mulheres e acompanhantes, como à falta de recursos materiais 

suficientes, tais como a ausência de poltronas para acomodar a pessoa que se propõe a 
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acompanhar a mulher (COSTA; CARVALHO; MACEDO, 2013). Apesar das maternidades 

do país terem problemas estruturais, e a escassez de recursos material, isso não deve ser 

empecilho em garantir o direito ao acompanhamento, pois a Lei do acompanhante está em 

vigor a nove anos, tempo razoável para adequação das normas para a promoção do direito da 

mulher. 

 

4.3.3 A não presença do acompanhante como fator de violência obstétrica no campo dos 

sentimentos no processo de parturição 

 

O transcorrer do trabalho de parto e parto é um momento carregado de expectativas e 

sentimentos que pode ser considerado significativo na vivência das mulheres. Com isso é 

importante que os sentimentos sejam positivos para um trabalho de parto mais tranquilo e 

prazeroso. Para que isso aconteça, o sistema de saúde deve oferecer à parturiente, atendimento 

humanizado. No que diz respeito à presença do acompanhante, o sistema de saúde deve 

informar à mulher desse direito ainda no pré-natal.  

Segundo Tedesco (l999), o parto é o momento marcante de todo o período gestatório. 

A grávida aguarda-o vivendo num mundo de ansiedade, ummisto de medo e insegurança pelo 

desconhecido e de confiança e prazer pelo recebimento do filho por ela gerado, nutrido e 

protegido. Por outro lado, o parto é conhecido como processo doloroso, pessoal e 

intransferível a ser vivido. Também intransferível é seu significado emocional e intensidade, 

que originam fatores bio-psico-social-culturais acumulados ao longo da existência, somando 

ao medo de parir. As mulheres necessitam de assistência tanto institucional quanto familiar.  

Diante de tantas mudanças e ansiedades, as mulheres solicitam e se sentiriam mais 

confortáveis com seus familiares e por isso, como foi dito, o Ministério da Saúde solicita um 

parto normal e humanizado com a presença de um familiar para que o afeto e o calor de uma 

pessoa querida possam amenizar essas transições, dores e inquietações. Porém, como já 

mencionado, essa realidade não acontece com as participantes do estudo. E as puérperas 

entrevistadas, narram a raiva e abandono que sentiram no momento do parto, e sabe-se quanto 

mais tensa e com amargura a mulher tiver, mais dor ela irá sentir:  

 

[...]É difícil, pois até para fazer alguma coisa como tomar um banho 

ou comer eu não posso (...)É ruim, pois eu não posso fazer as coisas 

sozinha. Foi horrível, horrível mesmo! [...] (P1) 

 

[...] Fiquei com muita raiva (...) acharia que a minha mãe ou meu 

namorado teria que estar comigo aqui, do meu lado, me ajudando (...) 
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Iria ser muito melhor, iria me ajudar, estar comigo (...) acho que 

seria bem melhor com alguém comigo, mais não pode, foi o que eles 

[profissionais] falaram (...) fazer o que? Se fosse no particular, iria 

ter a minha mãe do meu lado [...] (P4) 

 

[...]Eu achei isso um absurdo! (...)me senti sozinha, é nesse momento 

que a gente mais precisa (...) acho isso importante, pois me ajudaria 

muito alguém ao meu lado, principalmente a minha mãe ou meu 

namorado [...] (P5) 

 

[...] Fui abandonada!(...) Somente trouxeram para cá e pronto (...) 

Assim, ficou abandonada, tipo deixaram para lá [...] (P2) 

 

Nenhum membro da equipe de saúde seja médico, enfermeiro, pediatra, estará 

diretamente preparado para dar suporte físico e emocional à parturiente. E por isso, a presença 

do acompanhante durante o processo de nascimento, pode gerar vários benefícios. O cotidiano 

tem mostrado que a participação do acompanhante durante o processo de parturição não 

envolve outra questão senão o apoio emocional, que a equipe de saúde nem sempre tem 

condições e tempo para oferecer à parturiente. (LONGO, ANDRAUS, BARBOSA, 2010). 

Por outro lado, as demais necessidades assistenciais são de responsabilidade exclusiva da 

equipe de saúde. Nessa perspectiva compartilhar este momento do parto e nascimento, 

contando com a parceria do acompanhante, pode ser um facilitador do trabalho de parto para a 

parturiente. 

A presença do acompanhante contribui para o bem-estar físico e emocional da mulher 

e também age de forma positiva para que ela possa lidar com a dor e a tensão, contribuindo 

para uma boa evolução durante o trabalho de parto e diminuindo a quantidade de 

complicações durante o parto e puerpério (PALINSKI; SOUZA; SILVEIRA, et al., 2010).A 

existência do direito contribui para a segurança da mulher e promove o transcurso fisiológico 

do parto, com conseqüente melhora dos indicadores de saúde materna e do recém-nascido 

(JAMAS; HOGA; REBERTE, 2013). 

Desse modo, as mulheres descrevem sentimentos negativos em relação ao não 

acompanhamento durante o processo parturitivo em que devem ser implementado pelo 

serviço de saúde. Esse fato contribui com a inibição dos mecanismos fisiológicos do trabalho 

de parto e parto, favorecendo um trabalho de parto prolongado e possíveis complicações por 

conta da insegurança vivenciada pela falta do acompanhante, em que a mulher relata, e sem o 

apoio necessário a esse momento, o processo de nascimento torna-se mais inseguro e 

prolongado, pois esses sentimentos negativos como medo, solidão, abandono, raiva torna esse 

momento em um complicador dos aspectos fisiológicos da mulher durante a parturição.  
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Assim, a falta de um acompanhamento especializado torna-se o parto com um evento 

muitas vezes inseguro, e gerando o aumento dos estímulos dolorosos, e esse fato contribui 

para a violência, na perspectiva física, por conta de favorecer o estimulo doloroso à mulher 

durante o trabalho de parto e parto, além de ser uma violência de caráter institucional, por 

intermédio de práticas instituídas nas instituições de saúde, que anulam o direito da mulher e 

favorece um parto mais inseguro nos aspectos fisiológicos da mulher, e uma violência de 

caráter psicológica, pois gera insegurança e promove uma instabilidade emocional, 

favorecendo uma vulnerabilidade emocional. 

Ao ser escolhido um acompanhante, ele poderá participar das atividades de manejo da 

dor, oferecer apoio emocional que incluem: manter contato visual e físico, informações, 

elogios e incentivos. A equipe de saúde deve respeitar essa escolha e auxiliar no suporte 

quando necessário (LONGO, ANDRAUS, BARBOSA, 2010). Como já mencionado, a 

presença do acompanhante no parto e puerpério imediato, fazem com que as mulheres fiquem 

mais tranqüilas e seguras durante o processo, havendo diminuição do tempo de trabalho de 

parto e do número de cesáreas. Porém, nota-se que a inserção do acompanhante durante o 

parto e nascimento ainda é vista como uma questão complexa pela equipe de saúde devido à 

falta de uma delimitação clara e objetiva do seu espaço no contexto do parto. As puérperas 

entrevistadas podem melhor ilustrar da importância do acompanhamento, principalmente por 

causa da falta de apoio a dor do trabalho de parto e parto:  

 

[...] Foi ruim, mais não tem escolha (...) pois falam que não pode e o 

que você vai fazer? (...) nada, mais seria muito bom alguém ao meu 

lado, principalmente na hora das dores [...] (P9) 

 

[...]Me senti sozinha, jogada e que ia morre aqui nesse hospital (...) 

com muita dor e sozinha, é horrível isso (...) horrível (...) você senti 

aquela dor forte e pensa que vai morrer [...] (P6) 

 

[...]Foi uma situação meio chata, pois é bom você ter alguém para 

estar com você estar conversando, distraindo na hora da dor (...) ou 

vamos botar ia senti mais confortável (...) confortável dentro do 

possível, tendo a família ali com você [...] (P8) 

 

[...]Fiquei um pouco triste, queria que tivesse alguém do meu lado até 

porque estava sentindo muita dor e também estava com medo (...) 

como estava sozinha e não sei o que poderia acontecer algo comigo 

ou com o meu filho, e tivesse uma pessoa junto comigo para me dar 

um apoio seria uma força a mais para me ajudar nesse momento [...] 

(P11) 
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[...] Foi horrível (...) acho com a minha mãe seria melhor, ia ter 

alguém para apertar a mão, eu sei que não iria passar a dor, mais 

minha mãe estaria comigo, e ajudaria a suportar mais fácil [...] (P14) 

 

A presença do acompanhante favorece benefícios físicos e emocionais a parturiente, 

transmitindo segurança, o que contribui para que haja uma diminuição de complicações 

durante todo processo, como o uso abusivo de medicamentos, partos cesáreos, menos riscos a 

saúde bem como o tempo reduzido de hospitalização (PALINSKI; SOUZA; SILVEIRA, et 

al., 2010). 

A solidão e o medo presentes na sala de parto representam momentos de dor intensa, 

insegurança para as parturientes e de insatisfação com os trabalhadores da saúde, já que, para 

elas, ficar sozinha durante o processo parturitivo parece assustador e ameaçador, tendo em 

vista a possibilidade do nascimento de seu filho ocorrer sem a presença dos trabalhadores da 

saúde. Desse modo, um dos princípios para assistência humanizada ao parto é a inclusão do 

acompanhante durante esse processo, podendo ser este o companheiro da parturiente ou 

alguém da família, sendo esta inclusão considerada, neste estudo, como uma tecnologia de 

cuidado da enfermagem obstétrica (SANTOS; CARNEIRO; CARVALHO, 2012).Assim, o 

acompanhamento adequado transmite segurança que gera conforto e apoio durante o trabalho 

de parto e parto. 

Nesse sentido, essas situações negativas em que o não acompanhamento contribui 

proporciona a mulher insegurança, o que promove medo e o aumento dos estímulos 

dolorosos. Dessa forma, essa prática recorrente com as participantes do estudo, perpetuam 

uma violência de ordem institucional, além do caráter físico, que vai favorecer o aumento de 

complicações durante o processo, como o aumento de processos dolorosos e isso repercute 

diretamente na saúde e bem estar materno e fetal, sendo considerado como uma modalidade 

de violência. 

Assim, a possibilidade de desfrutar de situações de cuidado, apoio e conforto, 

principalmente aquelas oferecidas por pessoas com as quais ela possui vínculo, não foram 

contempladas pelas mulheres, e isso desfavoreceu a auto-estima e sensação de apoio que 

resultam em satisfação e segurança. E, deve-se ser repensada essa prática instituídas, pois a 

implementação da Lei do acompanhante trás diversos benefícios facilitadores do processo 

fisiológico do trabalho de parto e parto, além de resguardar o direito de um parto segura e 

facilitador para a segurança materna e fetal. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo partiu da inquietação a respeito da qualidade prestada às mulheres no 

momento do parto. Quais os tipos de violências mais comuns que as mulheres sofrem, e o que 

elas entendem que seja violência. Acho importante dar oportunidade para as mulheres que 

dependem do serviço, falarem tudo que sentem e acham. Afinal, o período gravídico é repleto 

de dúvidas e inseguranças e dar essa abertura para elas expressarem suas opiniões seria de 

tamanha importância. 

Estamos sempre vivenciando no mundo atual a questão da violência, onde afetam as 

pessoas de modo diferenciado, e no caso das mulheres na violência na assistência obstétrica, 

essa violência trás muitas complicações para o processo parturitivo. Através desse trabalho, 

pude perceber que violência não se trata só de violência física, mas também a violência que 

agride o interior da mulher. Esse tipo de violência pode acarretar danos tão sérios quanto à 

violência física.  

Nos resultados analisados, podemos perceber algumas modalidades de violência 

sofridas pelas mulheres da Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro na questão da 

peregrinação e do acompanhante. 

Na peregrinação as mulheres puderam ter uma experiência muito desagradável, 

constituindo uma prática rotineira nos serviços de saúde obstétricos, a qual contribui para a 

violência de ordem institucional e psicológica. 

O impedimento da Lei do acompanhante também perpassa como uma modalidade de 

violência, constituindo uma violência de ordem institucional, além dos aspectos físicos e 

psicológicos envolvidos, pois a presença do acompanhante gera conforto, segurança e apoio e 

o seu impedimento promove medo, angustia, insegurança que vão ao encontro de 

complicações durante o trabalho de parto e parto. 

Observamos também que ainda prevalece a palavra do profissional de saúde, onde a 

mulher continua sendo submissa e entregue aos cuidados, sem ter o direito de questionar, ou 



94 

 

 

seja, o que os profissionais mandam, elas acatam. Isso agride a mulher, faz com que ela se 

sinta violentada. 

Os depoimentos das mulheres a respeito da violência, nos impõe uma reflexão a 

respeito de como a assistência tem sido realizada, e compreender como que estas mulheres 

tem sido tratadas. E por isso se faz imprescindível que mais trabalhos como este surjam e 

mais mulheres sejam ouvidas, fazendo valer o direito delas de participarem ativamente de 

todas as questões relacionadas com a assistência prestada.   

Enfim, reafirmo que há uma necessidade grande de repensarmos acerca de uma 

assistência mais humanizada, livres de danos físicos, psicológicos, institucionais com foco na 

mulher e no concepto, onde essa mulher possa ser tratada dignamente e acima de tudo, 

darmos “voz” a essas mulheres, para que elas sejam protagonistas ativas do nascimento dos 

seus filhos, sem danos, e sem sentimentos negativos.  
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: Violência na 

assistência obstétrica no processo parturitivo da região Metropolitana II do Estado do Rio de 

Janeiro: percepção de mulheres/puérperas, que tem como objetivos identificar o perfil 

sóciodemográfico e obstétrico das mulheres/puérperas assistidas nas maternidades públicas da 

região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro; caracterizar a violência vivenciada 

durante a assistência obstétrica apontada pelas mulheres/puérperas no processo parturitivo a 

partir de suas perspectivas; analisar os aspectos determinantes para a ocorrência da violência 

na assistência obstétrica a partir da perspectiva das mulheres/puérperas, durante o seu 

processo parturitivo. 

Você receberá orientações acerca da temática, e as informações que prestar durante a 

entrevista, além de relevantes para que o pesquisador possa compreender e analisar o seu 

conteúdo, serão utilizadas com a garantia de sigilo e anonimato em qualquer fase do estudo, 

isto porque quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

preservada por meio de um pseudônimo escolhido aleatoriamente pelo pesquisador.Os dados 

coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição 

que você realizou seu parto.A presente pesquisa não apresenta riscos diretos, mas caso você 

entenda que sofreu violência na assistência obstétrica, se assim o desejar, poderá receber 

atendimento individual no Setor de Psicologia da Maternidade em que foi atendida. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de entrevista, além da coleta de seus dados junto do seu prontuário no 

setor da unidade. A entrevista será gravada em aparelho digital, com a sua autorização, 

possibilitando a sua posterior transcrição. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 

relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de 

enfermagem em área da saúde da mulher com foco na violência na assistência obstétrica. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o endereço do 

pesquisador responsável, e demais membros de equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 Graziela do Nascimento Moura- graduanda - EEAAC/UFF - Tel.: (21) 982060082 

 Diego Pereira Rodrigues - Mestrando do MACCS- EEAAC/UFF - Tel.: (21) 98771-4126. 

 Valdecyr Herdy Alves - Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF - Tel.: (21) 2629-9456                                     

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2013. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 

momento sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento. 

____________________________________________ 

Sujeito da Pesquisa. 

 

APÊNDICE II - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

 Informações do prontuário: 
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1) Idade? 

 

2) Escolaridade? 

 

3) Ocupação? 

 

4) Idade gestacional atual? 

 

5) Quantas gestações? 

 

6) Quantos partos? 

 

(   ) vaginal          (   ) cesáreo  

 

7) Quantas situações de abortamento? 

 

8) Horário de admissão na maternidade? 

 

9) Diagnóstico obstétrico na internação? 

 

10) Horário do parto? 

 

11) Durante a assistência do profissional de saúde foi realizado: 

 

(  ) Toque vaginal      (  ) Episiotomia/Episiorrafia     (  ) Ocitocina      (  ) Anestésico/peridural         

(   ) Lavagem Intestinal         (   ) Tricotomia        (   ) Ruptura artificial das membranas  (   )  

Fórceps           (   ) Outro: _________________________        

 

 Entrevista semiestruturada 

 

 Parte I: 

 

1) Qual a sua etnia (autodeclarada)? 

 

(   ) Branca         (   ) Parda          (   ) Negra          (   ) Indígena          (   ) Asiática 

 

2) Qual a sua religião? 

 

(   ) Católica    (   ) Protestante    (   ) Espirita     (   ) Afrodescendente      (   ) Judaísmo           (   

) Não possuo 

 

3) Qual a sua condição marital? 



110 

 

 

 

(   ) Casada oficialmente     (   ) União estável     (   ) Divorciada     (   ) Viúva     (   ) Solteiro 

sem parceiro     (   ) Solteiro com parceiro fixo     (   ) Solteiro sem parceiro fixo    (   ) Solteiro 

com mais de um parceiro. 

 

4) Você tem companheiro atualmente? (caso “não” vá para a questão 7) 

 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

5) Há quanto tempo você está com o seu companheiro? 

 

6) Ele é o pai do seu bebê? 

 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

7) Quantos filhos você tem? 

 

8) Você tem emprego com carteira assinada? 

 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

9) Tem outra fonte de renda? (caso “não” vá para a questão 11) 

 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

10)  Quais fontes? 

 

(   ) Pensão          (   ) Aposentadoria           (   ) Biscate           (   ) Programas sociais       (   ) 

Outros:________________________________ 

 

11) Qual a sua renda familiar? 

12) Qual a situação de sua moradia? 

 

(   ) Próprio   (   ) Alugada  (   ) Mora com os pais    (   ) Mora com parentes     (   ) Mora com 

amigos       (  ) Mora com a sogra    (    ) Outros: __________________________ 

 

13) Quantos cômodos têm o seu imóvel?  

 

14) Quantas pessoas moram na sua casa?    
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 Parte II: 

 

1) A gravidez atual foi planejada?   

 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

2) Por quê? 

 

3) Quem levou você a esta maternidade? 

 

4) Em quantas maternidades você passou até ser atendida nesta maternidade?(caso tenha 

sido a única maternidade, vá para a questão 6) 

 

5) Como você se sentiu com essa situação de peregrinação? 

 

6) Você se sentiu bem acolhida na maternidade? 

 

7) Você teve o direito ao acompanhante de sua escolha no trabalho de parto, parto e 

puerpério na maternidade?  

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

8) Com se sentiu com essa situação? 

 

9) Você recebeu cuidados durante a assistência do profissional de saúde tais como:  

 

(   ) Massagens     (   ) banho no chuveiro - “relaxante, alívio da dor”     (    ) Restrição de 

posição     (   ) Restrição de Alimentação      (   ) Restrição de Líquidos    (   ) Técnica de 

respiração  (  ) Aplicação de compressas quentes e frias  (   ) Musicoterapia  (   ) Bola suíça     

(   ) Aromaterapia   

 

10) Como você se sentiu com a falta de oferta de líquidos e comida? (caso não tenha sido 

oferecido) 

 

11) Com relação a restrição ao leito, com se sentiu quando foi impedida em mudar de posição 

ou deambular? (caso de restrição no leito) 
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12) Na assistência do trabalho de parto e parto você foi orientada quanto aos procedimentos 

como iria ser realizado? (caso “Sim” vá para a questão 14) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

13) Descreva com você se sentiu com falta de informação? 

 

14)  Quando colocaram o soro com a medicação em sua veia, explicaram para você o motivo? 

(caso“Sim” vá para a questão 16) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

15)  Como se sentiu com a falta de informação?  

 

16) Em relação a dor ofereceram anestésicos para alivio de sua dor?(caso“Sim” vápara a 

questão 18) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

17) Como você se sentiu com essa situação? 

 

18) Quando realizaram o exame de toque vaginal explicaram para você o motivo da 

realização?(caso“Sim” vá para a questão 20) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

19) Como se sentiu com a falta de informação? 

 

20) Explicaram para você como seria o processo de trabalho de parto e parto? 

 

21) Descreva essa experiência? 

 

22) Os profissionais de saúde que assistiram você no seu trabalho de parto e parto se 

identificaram para você, falando qual era a sua profissão, seu nome? (caso “Não” vápara 

a questão 24) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

23) Explique como se sentiu com essa falta de informação quanto aos profissionais? 

 

24) Os profissionais de saúde da maternidade ao assistirem você no trabalho de parto e parto, 

se dirigiam a você pelo seu nome? (caso “Sim”vá para a questão 26) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 
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25) Descreva essa experiência? 

 

26) Você se sentiu sozinha ou isolada durante o período de seu trabalho de parto?(caso“Não” 

vá para a questão 28) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

27) Explique como foi essa experiência de isolamento? 

 

28) Você em algum momento do seu trabalho de parto e parto sentiu-se desrespeitada? 

(caso“Não” vá para a questão 30) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

29) Explique o que aconteceu? 

 

30) Gritaram ou bateram em você em algum momento de seu trabalho de parto e parto/ 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

31) Como foi essa situação para você? 

 

32) Você em algum momento do seu trabalho de parto e parto sentiu algum tipo de 

preconceito durante a assistência do profissional de saúde dessa maternidade? (caso“Não” 

vá para a questão 34) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

33) Descreva essa experiência? 

 

34) Descreva como foi seu trabalho de parto e parto nesta maternidade? 

 

35) Como foi para você a sua posição para ter o seu bebê? 

 

36) Como você se sentiu em relação ao corte e os pontos realizados? 

37) Pediram a você para fazer força durante o seu parto?(caso “Não” vá para a questão39) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

38) Explique como você se sentiu? 

 

39) Empurraram a sua barriga na hora do seu parto?(caso “Não” vá para a questão 41) 
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(   ) Sim         (   ) Não 

 

40) Explique como se sentiu com essa situação? 

 

41) O que achou mais difícil em seu trabalho de parto e parto? 

 

42) Que tipo de assistência você gostaria de ter recebido no momento de seu trabalho de parto 

e parto? 

 

43) Você poderia descrever alguma situação vivenciada no seu trabalho de parto e parto que 

causou insatisfação?  

 

44) Em algum momento você percebeu que vivenciou algum tipo de violência? (caso“Não” 

vá para a questão 46) 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

45) Descreva essa experiência? 

 

46) O que você gostou na assistência recebida no trabalho de parto e parto? 

 

47) O que você não gostou na sua assistência de trabalho de parto e parto dessa maternidade? 
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