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RESUMO: A violência obstétrica é definida como quebra de vínculo e de 

confiança da mulher com a equipe responsável em seu período de parto, 

fazendo com que a mulher fique constrangida, podendo ter algum tipo de 

agressão verbal, violência física e ameaços à vida. OBJETIVO deste estudo foi 

avaliar a percepção da violência obstétrica por puérperas. METODOLOGIA: Foi 

realizado um estudo observacional com metodologia qualitativa, utilizando a 

técnica de grupo focal. O grupo foi constituído com 08 puérperas do 1 ao 40º 

dia pós parto. Foi utilizado como material de apoio para organizar a dinâmica, 

favorecendo a clareza, placas com letras grandes e legíveis contendo palavras-

temas: “o que é violência obstétrica:”, “episiotomia”, “alimentação no parto”, 

“cesárea”, “acompanhante”, “medicação”, “movimentação no período do parto”, 

“exame de toque recorrente”. “ruptura ou descolamento de membrana sem 

consentimento”, “posição do parto”, “informações necessárias”, “insegurança”, 

“ameaças”, “palavras que não entendiam”, são palavras disparadoras para que 

pudessem contar um pouco da vivência do último parto, desencadeando o 

dialogo entre todos.  A análise dos dados foi realizada pela análise de conteúdo 

temática considerando três categorias: Categoria temática nº 1: Compreensão 

e percepção das puérperas sobre a violência obstétrica. Categoria temática nº 

2: Desconhecimento sobre ações realizadas no período intraparto; Categoria 

temática nº 3: Alimentação no período intraparto. RESULTADOS Constamos 

nesta pesquisa que as mulheres no momento do parto, ainda, são submetidas 

às ações desnecessárias e que podem contribuir para lesões físicas e 

psicológicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS A experiência vivida por elas neste 

momento pode deixar marcas indeléveis, positivas ou negativas, para o resto 

das suas vidas. Os profissionais e instituições de saúde devem ser capacitados 

e estarem preparados para que possam atender essas mulheres e familiares 

no momento do parto de modo que possa oferecer um ambiente acolhedor de 

forma que o nascimento seja natural e seguro, pois para elas e suas famílias o 

momento da gravidez e do parto, em particular, é único na vida e carregado de 

fortes emoções. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Segundo a OMS (2014), inúmeras mulheres sofrem abusos no momento 

de seus partos, ameaçando a suas vidas com atos desrespeitosos e 

prejudicando sua integridade física e mental. 

 A violência obstétrica é a imposição de intervenções danosas à 

integridade física e psicológica das mulheres nas instituições e por profissionais 

em que são atendidas, bem como o desrespeito a sua autonomia. É a quebra 

de vínculo e confiança da mulher com a equipe responsável em seu período de 

parto, fazendo com que fique constrangida, podendo ter algum tipo de 

agressão verbal, violência física e ameaços à vida. (OMS, 2014)  

Esta violência passa pelo abuso de medicalização e patologização dos 

processos naturais do trabalho de parto, que causem a perda de autonomia e 

da capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua 

sexualidade.  

A incidência de episiotomia (corte entre a vagina e ânus) nos partos via 

vaginal no Brasil é de 53,5% e a recomendação da OMS é não ultrapassar os 

10%, o direito ao acompanhante no trabalho de parto, é essencial para passar 

segurança e encorajar em um momento tão especial, o uso de ocitocina 

sintética para agilizar o trabalho de parto e o corte dos pelos pubianos 

(tricotomia). (OMS 2014; FRUTUOSO 2013)  

Estudos que avaliem a percepção por puérperas em relação à violência 

obstétrica poderá contribuir para a humanização da gestação e parto. 

OBJETIVO 

Avaliar a percepção de violência obstétrica por puérperas de Unidade 

Básica de Saúde. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, a qual utiliza o 

grupo focal como técnica para coleta de dados. 

Segundo GOMES (1999), optamos por utilizar a técnica de grupo focal 

para compartilhar ideias, informações e revelar a percepção das puérperas 

sobre os tópicos em discussão.  

DESENVOLVIMENTO 



Inicialmente foi realizado contato com a Secretaria Municipal de Saúde, 

e com a gestora da Unidade Básica de Saúde, que autorizaram a realização da 

pesquisa. Em segundo momento foi realizado convite as puérperas nas 

consultas puerperais (primeira consulta do bebê e da mãe após o parto), onde 

foram informadas quanto ao objetivo da pesquisa, data, horário e local. No dia 

anterior a realização do grupo focal, foi ligado para a puérpera lembrando para 

aquelas que concordaram em participar. 

Para aplicação da técnica de grupo focal, foram formados dois grupos de 

puérperas. O primeiro foi realizado dia 08 de maio de 2017 na UBS XII de 

setembro em Jaguariúna, SP, contando com 5 mulheres. O segundo foi dia 22 

de agosto de 2017 contando com três puérperas. 

Iniciamos o trabalho com apresentação de cada participante, em seguida 

explicamos o objetivo e pedimos permissão para gravar e anotar a conversa, 

foi lido o termo de consentimento livre e esclarecido, e enfatizado que a 

participação não era obrigatória, e a qualquer momento a puérpera podia entrar 

em contato e pedir para retirar–se da pesquisa. Após, as falas foram transcritas 

e organizadas como documentos da pesquisa. A duração dos encontros foi em 

média de 70 minutos, respeitando o horário de inicio e termino. 

Foi utilizado como material de apoio para organizar a dinâmica, 

favorecendo a clareza, placas com letras grandes e legíveis contendo palavras-

temas: “o que é violência obstétrica:”, “episiotomia”, “alimentação no parto”, 

“cesárea”, “acompanhante”, “medicação”, “movimentação no período do parto”, 

“exame de toque recorrente”. “ruptura ou descolamento de membrana sem 

consentimento”, “posição do parto”, “informações necessárias”, “insegurança”, 

“ameaças”, “palavras que não entendiam”, são palavras disparadoras para que 

pudessem contar um pouco da vivência do último parto, desencadeando o 

dialogo entre todos, fazendo com que participassem de forma ativa do grupo 

focal. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de Jaguariúna-UNIFAJ nº 027/2015. 

Análise dos dados: A organização e análise dos dados tiveram por base 

o método de análise de conteúdo (Bardin, 1997), que, conforme referem 

Rodrigues e Leopardi (1998), é uma ferramenta que facilita o processo de 

inferências, oriundas dos dados obtidos no estudo, a partir de seu 

desmembramento em unidades de significância e seu reagrupamento 



analógico, tendo em vista os três seguintes polos cronológicos: primeira fase: 

pré-análise, segunda fase: realizou- se a conclusão da preparação do material 

para a análise, terceira fase: procedeu-se, embasados em literatura pertinente 

à temática em estudo, ao tratamento e interpretação dos resultados, a partir 

das categorias emergidas dos dados obtidos, tendo-se em vista os objetivos da 

pesquisa. Optou-se pela técnica de análise temática, voltada para o sentido do 

objeto em questão, cujos significados foram expressos diretamente através da 

linguagem verbal. Salientamos que, para a formação dessas categorias, foram 

considerados os sentidos e significados do termo violência obstétrica para 

essas puérperas, o referencial teórico e consenso dos autores. 

Categoria temática nº 1: Compreensão e percepção das puérperas 

sobre a violência obstétrica; 

Categoria temática nº 2: Desconhecimento sobre ações realizadas no 

período intraparto;  

Categoria temática nº 3: Alimentação em seu período intraparto. 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Apresentamos os resultados segundo as categorias que foram 

levantadas após leituras das respostas obtidas no grupo focal.  

Categoria temática nº 1: a compreensão e percepção das puérperas 

sobre a violência obstétrica: 

  “Eu acho que é uma coisa que eles fazem sem a nossa 

permissão." 

“Eu nunca ouvi falar sobre este tipo de violência” 

Nos últimos anos, a relação entre a falta de qualidade da assistência e 

os desfechos maternos adversos está sendo destacada globalmente, assim 

podemos observar que a violência ocorre mundialmente mais é pouco 

conhecida e/ou reconhecida pelas mulheres. Pesquisa “Mulheres brasileiras e 

gênero nos espaços público e privado”, divulgada em 2010 pela Fundação 

Perseu Abramo. Segundo Venturine (2010), uma em cada quatro mulheres 

sofre algum tipo de violência durante o parto. Esse número, provavelmente, é 

ainda maior. Grande parte das mulheres não tem conhecimento dos seus 

direitos e não sabem ao certo o que pode ou não, ser considerada uma 

violência obstétrica. 



Categoria temática nº 2: desconhecimento sobre ações realizadas 

no período intraparto.  

Algumas ações que foram realizadas no período intraparto para algumas 

são rotinas no momento do parto. Quando apresentamos as palavras “Corte 

por baixo”-“Episiotomia”, “Indução” “Contrações fortes” “Acompanhante” muitas 

disseram que é comum isso. 

“Não, eu não sabia na gravidez dele, eu li uma reportagem no facebook, 

o corte que eles dão no parto normal, é uma coisa que eles não perguntam, o 

certo eram eles perguntarem se quer ou não”.  

“No meu parto eles cortaram e até hoje eu tenho que sentar meio de 

lado, porque dói muito”. 

“Dizem que é para ficar mais fácil para passar a cabeça do bebê”. 

A episiotomia é um procedimento cirúrgico, mais frequente. As 

evidências científicas disponíveis recomenda uso seletivo da episiotomia, as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde, estabeleceu um máximo 

de 15% (OMS 1996), estima que entre 80% a 90% das brasileiras são cortadas 

durante o parto normal. O Ministério da Saúde desenvolveu a Diretrizes 

Nacionais de Assistência ao Parto Normal, com o propósito, entre outros, de 

adequar a assistência ao parto a uma prática baseada em evidências 

científicas (BRASIL 2017).  

..................................”e sobre aquele soro que eles colocam para aumentar a 

contração, e também não perguntam, eles colocam.” 

“nossa aquele fez doer muito, parece que estavam arrancando na unha”. 

A indução do parto consiste em estimular artificialmente as contrações 

uterinas coordenadas e efetivas antes de seu início espontâneo, levando ao 

desencadeamento do trabalho de parto em mulheres a partir da 22ª semana de 

gravidez (ACOG, 2009). Atualmente, as principais indicações para indução do 

trabalho de parto são a gestação prolongada, pré-eclâmpsia e ruptura 

prematura das membranas, além do óbito fetal, que não foi o caso destas 

puérperas (SOUZA 2010). O manejo dessas pacientes deve ser cuidadoso, 

observando-se as principais contraindicações, os potenciais riscos e as 

precauções. 



“... a gente sente mais segurança, porque quando você vai ter um filho não 

sabe o que vai acontecer, e o risco que podem ocorrer também você pode 

morrer na hora do parto seu bebe nascer, e morre tendo uma pessoa que você 

confia e da sua família você fica mais segura, se eu morrer como vou saber o 

que aconteceu, se eu desmaiar vai ter que ter alguém acordado para falar o 

que aconteceu. Muitas famosas têm em casa falam que a dor é forte, é bem 

menos podem comer.” 

“... eu acho que eu me sentiria muito mais segura se eu tivesse com alguém, 

como a primeira gestação que eu perdi, eu era menor de idade, eles deixam 

entrar, e eu fiquei internada na unicamp, porque eu tinha ido fazer os exames e 

descobriram que tava morto, quando injetaram o remédio pra eu sentir as 

contração, eu tava com a minha mãe, porque eu senti as dor do parto tudinho, 

só que minha mãe tava comigo, ela me levou pra debaixo do chuveiro, lá eu 

fiquei mais confortável e saiu mais rápido.” 

Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), na rede 

própria ou na conveniada, são obrigados a permitir a presença de um 

acompanhante da parturiente durante todo o período de trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato. 

O acompanhante deve ser indicado pela própria parturiente. Essa 

obrigação decorre da Lei Federal n.11.108/2005 (a chamada Lei do 

Acompanhante), que promoveu a significativa alteração na chamada Lei 

Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/1990), que, por sua vez, se propõe a oferecer 

condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, assim como 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes prestados pelo 

SUS. 

Os benefícios da participação de um acompanhante durante o processo 

têm sido amplamente apontados nas literaturas nacional e internacional.  

As razões para a negação deste direito são a falta de adequação do 

ambiente e de sensibilização dos profissionais de saúde.  

Durante a transcrição e desenvolvimento do trabalho, avaliamos a falta 

de conhecimento de violência obstétrica relatada por elas pela inexistência de 

informação. As opiniões foram naturais e sem constrangimento, onde elas se 

sentiram a vontade de expor os problemas vividos durante o parto, 



compartilhando conosco o agravo de não ter a informação adequada, onde 

causaram danos emocionais e físicos para as mesmas. 

Consolidado em nosso meio, o nascimento no ambiente hospitalar se 

caracteriza pela adoção de várias tecnologias e procedimentos com o objetivo 

de torná-lo mais seguro para a mulher e seu filho ou filha. De fato, os avanços 

da obstetrícia contribuíram com a melhoria dos indicadores de morbidade e 

mortalidade materna e perinatais em todo o mundo. Entretanto, as mulheres e 

recém-nascidos são expostos a altas taxas de intervenções, como a 

episiotomia, o uso de ocitocina, a cesariana, aspiração entre outras. Tais 

intervenções, que deveriam ser utilizadas de forma parcimoniosa, apenas em 

situações de necessidade, são muito comuns, atingindo um grande número de 

mulheres que são assistidas em hospitais no país. Esse excesso de 

intervenções deixou de considerar os aspectos emocionais, humanos e 

culturais envolvidos no processo, esquecendo que a assistência ao nascimento 

se reveste de um caráter particular que vai além do processo de adoecer e 

morrer. A experiência vivida por eles neste momento pode deixar marcas 

indeléveis, positivas ou negativas, para o resto das suas vidas (BRASIL 2017). 

Categoria temática nº 3: alimentação em seu período intraparto.   

Segundo WEI (2011), Durante o processo de parturição, o dispêndio de 

energia é o equivalente ao exercício físico moderado contínuo e, no caso do 

trabalho de parto prolongado associado ao jejum, há o aumento progressivo de 

cetonas urinárias. 

O jejum obrigatório pode causar intervenções negativas, fazendo com 

que uma cesariana seja solicitada, podendo ter uma recaída na cascata de 

intervenção, isso mostra a importância da alimentação no momento do parto.  

Durante a pesquisa, foi feita a seguinte pergunta: Em relação à 

alimentação, durante o trabalho de parto, foi oferecido chá, bolacha, ou 

perguntaram se gostaria de comer algo?  

“...deu treze horas antes da cirurgia, só fui comer depois de 8 horas do parto.”  

“...o meu foi água, fiquei sem tomar água por 6 horas.”  

“..eu fiquei 19 horas em jejum.”  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Constatamos nesta pesquisa que as mulheres no momento do parto, 

ainda, são submetidas às ações desnecessárias e que podem contribuir para 

lesões físicas e psicológicas. A experiência vivida por eles neste momento 

pode deixar marcas indeléveis, positivas ou negativas, para o resto das suas 

vidas. 

Os profissionais de saúde e instituições de saúde devem ser 

capacitados e estarem preparados para que possam atender essas mulheres e 

familiares no momento do parto de modo que possa oferecer um ambiente 

acolhedor de forma que o nascimento seja natural e seguro, pois para elas e 

suas famílias o momento da gravidez e do parto, em particular, é único na vida 

e carregado de fortes emoções.  
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