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INTRODUÇÃO. A gravidez e a maternidade são momentos especiais na vida de 

qualquer mulher, uma vez que por meio destes eventos sociais, a mulher passa a 

representar o papel de mãe (STRAPASSON; NEDEL, 2010). Entretanto, o parto é 

descrito como uma experiência única, mesmo em mães multíparas, podendo deixar 

tanto lembranças positivas quanto negativas, que serão sentidas pela mulher, nos 

mínimos detalhes, por toda a vida (LOPES et al., 2005).  

Embora a assistência obstétrica tenha melhorado muito no Brasil nos últimos 

20 anos, o país ainda contabiliza um considerável índice de morbimortalidade 

materna e infantil, principalmente devido à imprudência dos profissionais envolvidos 

na escolha dos procedimentos obstétricos. A violência obstétrica pode ser 

compreendida como a negativa dos direitos da mulher gestante, acometendo seu 

bem-estar biopsicossocial, pela adoção de procedimentos considerados pouco 

humanos na assistência ao parto (CIELLO et al., 2012).  

Entende-se que, desde a institucionalização do parto, a mulher vem perdendo 

o direito sobre o próprio corpo, vivenciando o processo de parturição na maioria das 

vezes imobilizada, com as pernas abertas, e assistida por profissionais 

desconhecidos, estando em desacordo como que lhe garantido pela Lei Federal 

11.108/05 (DINIZ, 2005).  Sendo assim, sabendo que a vivência do parto pode 

colaborar para o desenvolvimento de sentimentos ambivalentes, torna-se necessário 

tornar a experiência do parto o mais positiva possível, contribuindo para a 

minimização da violência obstétrica através do esclarecimento e correta orientação 

dos profissionais de Enfermagem envolvidos neste processo (STRAPASSON; 

NEDEL, 2010).  

 

OBJETIVO. Investigar na literatura o impacto psicossocial sofrido pela gestante 

após a ocorrência de atos de violência obstétrica, e as possíveis ações de 

enfermagem para prevenir e combater a violência obstétrica.  

 

METODOLOGIA. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em 

artigos científicos indexados em bancos de dados.  Optou-se por este tipo de 

método, pois o mesmo fornece bases para melhora da Prática Baseada em 

Evidências (PBE), possibilitando a incorporação das evidências na prática clínica, 

sendo esta realizada a partir de publicações científicas (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008).  



 

DESENVOLVIMENTO. A justificativa pela escolha do tema partiu da observação e 

constatação de que qualquer tipo de violência é passível de causar impactos 

negativos e promover traumas, principalmente durante a gestação e maternidade, 

repercutindo sobre o bem-estar do binômio mãe-bebê. Com base na justificativa, 

surgiu a questão norteadora deste estudo: Quais são as ações da equipe de 

enfermagem sobre os impactos biopsicossociais decorrentes da violência obstétrica 

sofrida pela gestante? Para elucidar este problema, foi realizada uma pesquisa por 

meio de bases de dados científicas: Literatura Latino Americana e do Caribe em 

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

Scientific Electronic Library Online (SciELO), onde foram utilizados os seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS): violência obstétrica, violência à mulher, 

e enfermagem obstétrica.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES. O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos 

nas buscas mediante a combinação dos descritores nas bases de dados LILACS e 

BDENF e na biblioteca virtual SciELO.   

 

Quadro 1. Resultado das buscas mediante emprego do descritor nas bases de 

dados LILACS e BDENF e na SciELO. São Paulo, 2017.  

 Violência Violência AND 
Obstetrícia 

Violência AND 
Obstetrícia AND 

Enfermagem 

SciELO 1809 15 6 

LILACS 8869 43 18 

BDENF 851 24 18 

Total 17.225 108 42 

 

Para seleção dos artigos foram estabelecidos os seguintes critérios de 

inclusão: artigos originais ou de revisão, publicados em português, com recorte 

temporal de janeiro de 2010 a março de 2017, que abordassem a violência 

obstétrica.  Como critérios de exclusão, adotou-se artigos em duplicidade e artigos 

que não tratassem do tema central desta pesquisa.  Após a definição dos critérios de 

inclusão, obteve-se um total de 42 artigos, que foram submetidos à leitura dos 



títulos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, chegou-se à amostra final de 13 

artigos.  Os artigos resultantes desta seleção foram analisados na íntegra, de onde 

emergiram três categorias temáticas, que nortearão a discussão do presente estudo. 

São elas: “Impacto psicológico da violência obstétrica”; “Impacto social da violência 

obstétrica”; “Ações de enfermagem no combate a violência obstétrica”. Com este 

trabalho, espera-se apresentar informações importantes que possam nortear os 

profissionais envolvidos nos procedimentos obstétricos, evitando a imposição de 

sofrimentos desnecessários à mulher parturiente.  
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