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1. RESUMO 

O período gestacional é uma fase importante na vida das mulheres, e requer 

um cuidado humanizado e qualificado pelos profissionais de saúde, baseado em 

evidências científicas. Atualmente, a violência obstétrica apresenta-se como um 

grave problema de saúde pública, sendo que aproximadamente 25% das mulheres 

referem sofrer violência durante o período gestacional, em especial no momento do 

parto. Dada esta magnitude, o presente trabalho buscará identificar a produção 

cientifica nacional sobre violência obstétrica na área da enfermagem, e analisar os 

principais aspectos levantados por esta produção. A pesquisa se delineará por meio 

da revisão integrativa de literatura. A busca foi realizada na literatura científica dos 

últimos cinco anos (2009 a 2014), em uma importante base de dados do sítio da 

Biblioteca Virtual em Saúde - LILACS; e em uma biblioteca eletrônica- SCIELO. Os 

descritores utilizados foram: Violência contra a mulher; Enfermagem obstétrica; 

Pesquisa em Enfermagem. Foram encontrados 13 artigos de acordo com os critérios 

de inclusão, que encontram-se em fase de análise e discussão nas seguintes 

categorias: Vivenciando a violência obstétrica; e Enfrentando a violência obstétrica. 

O estudo pretende lançar a luz sobre a violência obstétrica e as bases científicas 

encontradas neste âmbito, bem como identificar caminhos para superá-la e qualificar 

o cuidado na gestação, parto e puerpério, legitimando o enfermeiro como agente 

transformador das práticas em saúde. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A assistência de enfermagem mais humanística à parturiente e seu bebê 

tem sido apresentada pela literatura com relevante influência na alteração de 

paradigma nesta área. O cuidado prestado pelo enfermeiro obstétrico é visto como 

um fator que influi diretamente na forma de assistência ao parto, podendo ser 

considerado menos medicalizado, ou seja, almejando um melhor atendimento às 

parturientes com a redução do número de intervenções cirúrgicas e 

medicamentosas desnecessárias, respeitando a sequência natural do parto e 

nascimento, as expressões do corpo e o instinto materno de cuidar do seu bebê na 

hora mais decisiva de sua vida (FARIAS, 2010). 

 

3. OBJETIVO  



Identificar a produção científica na área da enfermagem sobre a violência 

obstétrica, e analisar os principais aspectos levantados por esta produção. 

 

4. METODOLOGIA  

Para o alcance do objetivo proposto, selecionou-se como método de 

pesquisa a revisão integrativa de literatura, que inclui a análise de pesquisas 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática 

clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

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

com a realização de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). As 

seguintes etapas foram delimitadas: identificação do problema; seleção dos artigos; 

categorização dos estudos; interpretação dos resultados e síntese do conhecimento 

produzido (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os critérios de inclusão adotados pelo presente estudo foram: a publicação 

possuir como temática a violência obstétrica; trazer os principais aspectos 

envolvidos nesta violência; ser produzidos por enfermeiros; estar disponível 

eletrônica e gratuitamente na íntegra; ser classificado como artigo original; estar 

divulgado em português. Foi realizada uma busca na literatura científica dos últimos 

cinco anos (2009 a 2014), em uma importante base de dados do sítio da Biblioteca 

Virtual em Saúde - BVS – BIREME: LILACS e em uma biblioteca eletrônica: 

SCIELO. Utilizou-se a terminologia em saúde consultada nos DeCS pelos quais se 

identificaram os respectivos descritores: Violência contra a mulher; Enfermagem 

obstétrica; Pesquisa em Enfermagem.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na base de dados LILACS, foram encontrados 13509 artigos, sendo que 09 

foram utilizados por se adequarem aos critérios de inclusão. Quanto ao ano de 

publicação, foram encontrados em 2010 e 2011 dois artigos; em 2012, um artigo; em 

2013 três artigos; e em 2014 houve um artigo publicado. Na biblioteca eletrônica 

SCIELO, foram encontrados 1937 artigos, sendo que 04 foram utilizados por se 

adequarem aos critérios de inclusão. Quanto ao ano de publicação foram 

encontrados dois artigos em 2011 e 2012. 



Ao analisar a autoria dos estudos, constatou-se que 11 foram elaborados 

por pesquisadores da área da enfermagem, um publicado com a abordagem 

multiprofissional e um com parceria entre as áreas da enfermagem e medicina. 

Em relação às características da metodologia utilizada por estes estudos, 

dos 13 incluídos nessa revisão, verificamos que 09 artigos possuíam abordagem 

qualitativa. Dos artigos restantes, 04 possuíam abordagem quantitativa. Observando 

os sujeitos destes estudos, constataram-se que, dois artigos fizeram entrevistas com 

trabalhadores de um centro obstétrico, e os onze artigos possuíam uma grande 

variedade de indivíduos pesquisados, como: acompanhantes; vivências em hospitais 

públicos e privados; enfermeiros assistências; mulheres no puerpério imediato; Perfil 

obstétrico das mulheres; parturientes; partos normais; mulheres em maternidades 

publicas; puérperas na unidade de alojamento conjunto e relatos de mulheres que 

vivenciaram o trabalho de parto na instituição estudada. Os campos de estudo foram 

voltados para hospitais, maternidades e centros obstétricos. 

A análise das publicações selecionadas para atual estudo levou a duas 

categorias temáticas, de acordo com os resultados e conclusões por elas 

encontradas: Vivenciando a violência obstétrica; e Enfrentando a violência 

obstétrica. Tais categorias estão em processo de discussão. 
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