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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E SUA ASSOCIAÇÃO COM A EQUIPE DE 

ENFERMAGEM: Uma Revisão de Literatura 

  

OBSTETRIC VIOLENCE AND ITS ASSOCIATION WITH THE NURSING TEAM: A 

Literature Review  

  

ADRIANA DA SILVA SANTOS1  

CYNTIA MOANNA SANTOS NUNES1   

LAÍS SANTOS DE GÓES¹   

WBIRATAN DE LIMA SOUZA²  

     

RESUMO   

   

A violência institucional obstétrica é relacionada como uma violência praticada pelas 
equipes de saúde e consentida por mulheres em trabalho de parto, que se submetem 
a ela principalmente por desconhecerem o processo fisiológico do parto. Este estudo 
objetiva conhecer os tipos de violência obstétrica e a associação com a equipe de 
enfermagem. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter exploratório com 
abordagem qualitativa. A violência é compreendida como um problema de saúde 
pública. Existem vários tipos de violência, onde as principais são: física, 
psicológica/verbal, sexual e patrimonial. Entende-se por violência obstétrica qualquer 
ato exercido por profissionais da saúde no que cerne ao corpo e aos processos 
reprodutivos das mulheres. A assistência hospitalar ao parto deve ser segura e 
proporcionar a cada mulher os benefícios dos avanços científicos. São diversos os 
prejuízos causados pelos diversos tipos de violência, na saúde física e emocional das 
mulheres em trabalho de parto e parto ou mesmo ao binômio (mãe e filho). Portanto, a 
equipe de enfermagem deve estar em vigilância para diminuir ou exterminar os casos 
de violência obstétrica, pensando na parturiente como um todo, respeitando seu 
momento de parir, em sua integridade física e psicológica, não realizando 
procedimentos desnecessários durante todo o trabalho de parto e parto, considerados 
violência obstétrica, dando todo o apoio emocional e entendendo suas necessidades, 
como explicando todo o processo de nascimento lhe passando segurança e coragem.  

  

DESCRITORES: Violência. Parto. Enfermagem.  
  

  

ABSTRACT   

  
The institutional obstetric violence is related as a violence practiced by the health teams 
and consented by women in labor, who submit to it mainly because they are unaware of 
the physiological process of childbirth. This study had to know the types of obstetric 
violence and the association with the nursing team. This is an exploratory literature 
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review with a qualitative approach. Violence is understood as a public health problem. 
There are several types of violence, where the main ones are: physical, psychological / 
verbal, sexual and patrimonial. Obstetric violence is understood to mean any act by 
health professionals concerning the body and the reproductive processes of women. 
Hospital care at childbirth should be safe and provide every woman with the benefits of 
scientific advances. There are several damages caused by the various types of violence, 
in the physical and emotional health of women in labor and delivery or even in the 
binomial. Therefore, the nursing team should be vigilant to reduce or exterminate cases 
of obstetric violence, thinking about the parturient as a whole, respecting their moment 
of calving, in their physical and psychological integrity, not performing unnecessary 
procedures throughout labor And childbirth, considered obstetric violence, giving all 
emotional support and understanding their needs, as explaining the whole process of 
birth giving him security and courage.  
  
  
DESCRIPTORS: Violence. Childbirth. Nursing.  
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de Alagoas – UFAL, e Tutor da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência (LAUE) da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, e-mail:  
wbiratansouza@yahoo.com.br.   

   

 

1 INTRODUÇÃO  

  

Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como: “(...) uso da força 

física ou do poder real ou ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um 

grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em 

lesão, morte ou dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2002).  

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher – Convenção de Belém do Pará - conceitua a expressão violência contra a 

mulher como “[...] qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause ou passível 

de causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na 

esfera pública como na esfera privada” (ROMAGNOLI, 2015).  

Refletir sobre a violência contra mulheres, tendo como enfoque as relações de 

gênero, implica descortinar uma série de disposições sociais, de conceitos normativos, 
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de símbolos culturalmente disponíveis, enfim, de poderes desiguais entre mulheres e 

homens, construídos historicamente. Este tipo de violência contra as mulheres, podem 

acontecer em diversos cenários ou estágios da vida, sendo um momento importante o 

obstétrico, principalmente durante o trabalho de parto e parto.  

A violência institucional obstétrica é relacionada como uma violência praticada 

pelas equipes de saúde e aceito por mulheres em trabalho de parto, que se submetem 

a ela principalmente por desconhecerem o processo fisiológico do parto, por não serem 

informadas pelos profissionais de saúde sobre as melhores práticas de assistência, por 

temerem pela vida do bebê e pelo mau atendimento, pela condição de desigualdade 

entre médico e paciente (o médico é o detentor do conhecimento, da habilidade 

técnica) ou simplesmente por acreditarem que “é assim mesmo” (WOLFF; WALDOW., 

2008).  

Nesse contexto, a violência cometida contra as mulheres em serviços de saúde 

é subdividida em 4 tipos: violência patrimonial, violência verbal, violência física e 

violência sexual. A negligência trata-se da omissão dos profissionais para com as 

parturientes. A violência verbal refere-se a tratamento rude, ameaças, gritos, 

repreensão, humilhação e abuso verbal. A violência física é identificada como 

agressões, procedimentos violentos e, até mesmo não utilização da analgesia quando 

indicado. Já a violência sexual é a menos praticada nos serviços de saúde, sendo 

caracterizada por estupro ou abuso sexual (D’OLIVEIRA et al., 2002).  A integridade 

corporal das mulheres e seu bem-estar emocional parecem não ser desfechos 

relevantes para a saúde pública das mães; ainda são escassas as investidas sobre 

sua satisfação com a experiência de dar à luz. Em 2011, no entanto, uma pesquisa de 

opinião gerou grande repercussão nacional: 25% das brasileiras relataram ter sofrido 

algum tipo de abuso ou maus-tratos durante a assistência ao parto (FUNDAÇÃO 

PERSEU ABRAMO, 2011).  

  Esse estudo justifica-se pela necessidade de discussões amplas sobre a 

temática, por ser um tema pouco discutido e/ou disseminado entre os profissionais da 

saúde, em especial a enfermagem.  

  Assim, esta produção tem como objetivo de discutir os tipos de violência 

obstétrica e sua associação com a equipe de enfermagem.  

Diante da abordagem apresentada e discutida, busca-se responder a seguinte 

pergunta norteadora desse estudo que busca responder o objetivo: Quais os tipos de 

violência obstétrica estão associados à equipe de enfermagem?  
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2 METODOLOGIA  

  

  Este estudo trata-se de uma revisão de literatura de caráter exploratório com 

abordagem qualitativa.  

  A revisão de literatura objetiva demonstrar o que foi escrito sobre o tema. 

Consiste na análise e síntese das informações, visando definir as linhas de ação para 

abordar o assunto ou problema e gerar ideias novas e úteis (BOAVENTURA, 2011).  

 Segundo Malhotra (2001) a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é 

necessário definir o problema com maior precisão. Para Aaker, Kumar & Day (2004), 

a pesquisa exploratória costuma envolver uma abordagem qualitativa, tal como o uso 

de grupos de discussão: geralmente, caracteriza-se pela ausência de hipóteses, ou 

hipóteses pouco definidas.  

 Para esta revisão foram utilizados como meios de consultas, artigos científicos 

da base de dados virtuais: BDENF (Base de Dados de Enfermagem), SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), via portal BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), bem como 

revistas científicas e consultas complementares ao acervo da biblioteca central do 

Centro Universitário Tiradentes (UNIT-AL).  

Utilizaram-se como descritores os termos: ‘’Violência’’, ‘’Parto’’ e ‘’Enfermagem’’. 

Os descritores foram cruzados da seguinte forma: ‘’Violência” AND ‘’  

Parto’’, “Parto” AND ‘’ Enfermagem’’.  

Adotou-se como critério de inclusão artigos na língua portuguesa, publicados 

entre 2007 e 2016, na qual estivessem presentes uma ou mais tipos de violência 

obstétrica, excluindo-se artigos incompletos com títulos que não estavam diretamente 

relacionados ao tema da pesquisa e/ou que não contemplavam informações relevantes 

relacionados ao objeto de estudo.  

No LILACS, a busca resultou em 04 referências, sendo todos na língua 

portuguesa e 2 artigos com títulos que não estavam relacionados ao tema deste 

estudo.  

No SCIELO, a busca resultou em 11 referências, sendo selecionados 02. Os 

demais artigos não tratavam sobre o tema proposto.  
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No banco de dados BDENF, a busca resultou em 07 referências, sendo todas 

em língua portuguesa, 06 não tratavam do tema e apenas 01 selecionado. O resultado 

da busca pelos artigos está representado na tabela abaixo:  

  

Quadro 1: Pesquisa das bases de dados  

BASE DE DADOS  TOTAL DE 

REFERÊNCIAS  

ARTIGOS 

EXCLUÍDOS  

ARTIGOS 

SELECIONADOS  

LILACS  4  2  2  

SCIELO  11  9  2  

BDENF  7  6  1  

TOTAL  22  17  5  

  

  Assim sendo, foram encontrados no total de 22 artigos, sendo 4 selecionados 

na base de dados LILACS, 11 pela SCIELO e 7 pela BDENF, sendo excluído no total 

de 17 artigos, totalizando a amostra de 5 artigos.  

Mediante esta leitura da amostra do estudo, realizou-se uma análise, 

interpretação e contextualização sobre os seguintes títulos e subtítulos: violência, tipos 

de violência, violência de gênero, violência obstétrica, institucionalização do parto e 

assistência da equipe de enfermagem no trabalho de parto e parto.  

          Esses pressupostos foram descritos na fundamentação teórica, buscando-se 

responder a pergunta norteadora e objetivo do estudo, discutindo a associação dos 

tipos de violência obstétrica à assistência da equipe de enfermagem.  

   A pesquisa não foi submetida ao CEP – Comitê de Ética e Pesquisa via 

Plataforma Brasil, pois se trata de dados secundários de domínio público. 

     

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

          3.1 Violência  

  

  A violência é compreendida como um problema de saúde pública e pode ser 

definida como Minayo e Souza (1998) o fizeram: Qualquer ação intencional, perpetrada 

por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações dirigida a outrem, que cause 

prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e (ou) espirituais.  
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  A violência é uma questão social e, portanto, não é objeto próprio de nenhum 

setor específico. Segundo Minayo (2004), ela se torna um tema mais ligado à saúde 

por estar associada à qualidade de vida; pelas lesões físicas, psíquicas e morais que 

acarreta e pelas exigências de atenção e cuidados dos serviços médico-hospitalares e 

também, pela concepção ampliada do conceito de saúde.   

  

          3.1.1 Tipos de Violência  

  

  Existem vários tipos de violência, onde as principais são: física, 

psicológica/verbal, sexual e patrimonial.  

   No âmbito do Brasil, o Ministério da Saúde ressalta que violência física ocorre 

quando uma pessoa está em relação de poder com a outra, podendo causar ou tentar 

causar dano não acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma 

que possa provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. Abrange ainda 

agressões físicas ou a intenção de realizar tais agressões, como ameaçar de jogar algo 

ou de dar um soco (BRASIL, 2002).  

   A violência psicológica/verbal ocorre como o evento mais frequente durante a 

vida de mulheres. Pesquisa realizada por Kronbauer e Meneguel (2005) demonstrou 

que mulheres vítimas de violência psicológica podem sofrer efeitos permanentes em 

termos de autoestima e autoimagem, e tornarem-se menos seguras do seu valor e 

mais propensas à depressão.  

   Para o Brasil (2002), a violência psicológica é toda ação ou omissão que causa 

ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa que 

a sofre violência sexual.  

  Segundo o mesmo autor a violência verbal está associada a tipos de 

comentários utilizados com o intuito de denegrir a mulher e de negar o reconhecimento 

de seu estado particular, esse tipo de violência é muitas vezes usado durante o período 

do parto e a parturiente de forma inconsciente não identifica como uma violência. 

   Ainda segundo o mesmo autor, ainda que existam muitas e diferentes 

delimitações para essa forma de violência, a OMS define violência sexual como atos, 

tentativas ou investidas sexuais indesejados, com uso de coação e praticados por 

qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a vítima e em qualquer 

contexto, seja doméstico ou não. Inclui atos como estupros (penetração forçada) 

dentro do casamento ou namoro, por estranhos ou mesmo em situações de conflitos 
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armados. Também inclui assédios sexuais: atos e investidas, na forma de coerções e 

de pagamento ou favorecimento sexual nas relações hierárquicas (de trabalho ou 

escolares).  

   São ainda consideradas como violência sexual as práticas sexuais sem 

penetração, atos definidos no Brasil como atentados violentos ao pudor. Tais práticas 

incluem coerção, exibicionismo e voyeurismo, coerção à pornografia, prostituição 

forçada, mutilação genital forçada e tráfico de meninos, meninas e mulheres (HEISE, 

1999).  

   Entende-se por voyeurismo é de origem francesa e significa ‘aquele que vê’. No 

senso comum ela se refere a uma pessoa que obtém prazer ao observar os atos 

sexuais ou a intimidade de outra(s) pessoa(s). Este indivíduo tende apenas a observar 

o ato, sem participar ativamente. Na maioria das vezes, ele registra o que vê através 

de fotografias ou vídeo (SILVA,2014).  

   Porém, muitas mulheres não denunciam a violência sexual para a polícia por 

vergonha ou porque têm medo de serem humilhadas, de que não acreditem nelas ou 

de serem maltratadas de alguma forma. Os dados parciais fornecidos pelos institutos 

médico-legais, por outro lado, podem apresentar desvios em relação aos incidentes 

mais violentos de abuso sexual. A quantidade de mulheres que procuram os serviços 

médicos por causa de problemas imediatos relacionados à violência sexual também é 

relativamente pequena (HEISE, 1999).  

   A Lei nº 11.340 define a violência patrimonial contra a mulher como qualquer 

conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.  Em outras 

palavras, a violência patrimonial está nucleada em três condutas: subtrair, destruir e 

reter (DELGADO, 2016).  

  

           3.2 Violência de Gênero  

  

  A violência é uma violação dos direitos humanos que afeta milhares de mulheres 

de todas as idades, de variadas classes sociais, de diferentes regiões, grupos étnico-

raciais, graus de escolaridade e religião em todo o mundo. Dados do mapa da violência 

de 2012 indicam que o Brasil ocupa a sétima posição na incidência de homicídios de 

mulheres, num ranking mundial de 84 países. De 1980 a 2010, triplicou o número de 
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mortes, e foram assassinadas acima de 92 mil mulheres no Brasil, 43,5 mil só na última 

década (WAISELFIZ) (AMARAL et. al., 2001; VENTURI et al., 2004).  

          A informação ocupa uma posição de centralidade para que as mulheres tenham 

acesso aos serviços disponíveis na rede de atendimento, conheçam os seus direitos e 

se fortaleçam para superar o medo, a vergonha, o isolamento e o preconceito, que 

perpassam a dinâmica da violência. A insuficiência, a ambiguidade e a falta de 

consistência de informação, nas organizações, impedem a visibilidade e o 

dimensionamento da violência de gênero e dificultam a implantação de políticas 

públicas eficazes para garantir a vida das mulheres.  

   As desigualdades de gênero estão entrelaçadas e imbricadas por outras duas 

contradições básicas estruturantes de desigualdades sociais: a raça/etnia e a classe 

social, que se mesclam, cruzam-se e potencializam a configuração da violência 

(SAFFIOTI, 2004).  

  

           3.3 Violência Obstétrica  

  

   Entende-se por violência obstétrica qualquer ato exercido por profissionais da 

saúde no que concerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, 

exprimido através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas, 

medicalização e a transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos 

(JUAREZ et al., 2012).  

   Rattner (2012), discute os tipos de violência que ocorrem no cenário do trabalho 

de parto e parto e as divide em quatro categorias: violência verbal/psicológica 

(tratamento grosseiro, ameaças, reprimendas, gritos, humilhação intencional), a 

violência física (incluindo a não utilização de medicação analgésica quando 

tecnicamente indicada), violência sexual, práticas que constroem e fundamentam o 

imaginário popular que associa a experiência do parto a um momento traumático e 

doloroso e que provoca intensa angústia e ansiedade nas mulheres e raramente a 

violência patrimonial.  

   A mulher e seu corpo têm sido vistos como máquinas, onde o engenheiro é o 

profissional de saúde, em especial, o médico que detém todo o saber sobre ela, 

negligenciando informações, emoções, sentimentos, percepções e direitos da mesma 

no gestar e parir, sendo impedidas de ter a presença de acompanhante, de decidir a 

posição que querem ter seus bebês e de expressar suas emoções e sentimentos.   
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 Diante do suposto, fica claro que contrariando a Política Nacional de Humanização e 

mudando o foco da mulher para o procedimento, deixando-as mais vulneráveis à 

violência, silenciada pelos profissionais e pela própria parturiente. Porém, a amarga 

vivência e o trauma acompanham a mulher porta a fora da instituição.  

  

              3.4 Institucionalização do parto  

  

Inegavelmente, o parto é um momento único e inesquecível na vida da mulher, 

quando o cuidado despendido pelos profissionais deveria ser singular e pautado no 

protagonismo da mulher, tornando-o mais natural e humano possível. Distintamente de 

outros acontecimentos que necessitam de cuidados hospitalares, o processo de 

parturição é fisiológico, normal, necessitando, na maioria das vezes, apenas de apoio, 

acolhimento, atenção, e o mais importe humanização (ANDRADE et al., 2014).  

Segundo Deslandes (2004), humanizar diz respeito à prestação de uma 

assistência que tenha como prioridade a qualidade do cuidado garantindo o respeito 

quanto aos direitos do paciente, sua individualidade e cultura, bem como a valorização 

do profissional que presta a assistência, estabelecendo um ambiente concreto nas 

instituições de saúde, que regularize o lado humano das pessoas envolvidas no 

processo de cuidar (PESSINI, 2004).  

A humanização da assistência ao parto vem ao encontro dos desejos das 

mulheres de que a vivência do parto aconteça conforme suas perspectivas (DIAS et 

al., 2005).  

A assistência hospitalar ao parto deve ser segura e proporcionar a cada mulher 

os benefícios dos avanços científicos. Mas fundamentalmente, ela deve permitir e 

estimular o exercício da cidadania feminina, resgatando a autonomia da mulher no 

parto (MOURA, 2014).  

Portanto, respeitar a autonomia, a individualidade e a privacidade são condições 

imprescindíveis para que ocorra o parto humanizado (GONÇALVES et al., 2011).  

  

   3.5 Assistência da equipe de enfermagem no trabalho de parto e parto.  

  

  

Nesse sentido, faremos uma reflexão a partir da análise dos atos normativos 

que garantem legalidade à atuação dos profissionais da Enfermagem Obstétrica no 
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Brasil, estabelecendo correlações entre esses aspectos legais. Tal reflexão se dará a 

partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei 7.498/1986, de 

25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem; 

Decreto 94.406/1987, que regulamenta a Lei 7.498; Resoluções do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN), entre as quais o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem e Resoluções que tratam especificamente da Atuação das Enfermeiras 

Obstétricas; e Resoluções e Portarias do Ministério da Saúde e órgãos afins 

(SAMPAIO et al, 2014).  

Segundo o mesmo autor, a Lei 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da Enfermagem, entrou em vigor em 26 de junho de 1986. Na forma da 

lei, determinou-se que a Enfermagem fosse exercida privativamente pelo Enfermeiro, 

pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 

respeitados os respectivos graus de habilitação. Essa lei trouxe grandes avanços ao 

exercício da enfermagem brasileira e veio suprir lacunas da Lei 2.604/1955, que então 

regulava o exercício da enfermagem profissional. Entre os avanços, podemos destacar 

as atividades privativas do enfermeiro: planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; consulta de 

enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem (SAMPAIO et al, 2014). 

Segundo Sampaio (2014), essas atividades privativas na área assistencial 

caracterizam a autonomia profissional do enfermeiro, que até então estava mais 

circunscrito à administração dos serviços e ao ensino da Enfermagem. A Lei 

7.498/1986 também trouxe, entre as competências compartilhadas pelo enfermeiro 

com a equipe de saúde, a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e 

puérpera; o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; e a execução do 

parto sem distócia, os quais, até então, sob os ditames da Lei 2.604/1955, eram da 

competência das Obstetrizes e das Parteiras.  

Resolução COFEN nº 0479/2015 estabelece critérios para registro de títulos de 

Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais 

de Enfermagem, e dá outras providências.  

 

A Resolução COFEN n° 0516/2016 normatiza a atuação e a responsabilidade 

do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, 

parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de 

Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; 



14   

   

estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no 

âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras 

providências.  

A atenção adequada à mulher no momento do parto representa um passo 

indispensável para garantir que ela possa exercer a maternidade com segurança e 

bem-estar. Este é um direito fundamental de toda mulher. A equipe de saúde deve 

estar preparada para acolher a grávida, seu companheiro e família, respeitando todos 

os significados desse momento. Isso deve facilitar a criação de um vínculo mais 

profundo com a gestante, transmitindo-lhe confiança e tranquilidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001).  

Segundo o mesmo autor, o respeito à mulher e seus familiares é fundamental:  

chamá-la pelo nome (evitando os termos "mãezinha", "dona", etc.), permitir que ela 

identifique cada membro da equipe de saúde (pelo nome e papel de cada um), informá-

la sobre os diferentes procedimentos a que será submetida, propiciar-lhe um ambiente 

acolhedor, limpo, confortável e silencioso, esclarecer suas dúvidas aliviar suas 

ansiedades são atitudes relativamente simples e que requerem pouco mais que a boa 

vontade do profissional.  

Um bom exemplo de boas práticas obstétricas são os sete passos propostos 

pela “Cartilha do Projeto Gênero, Violência e Direitos Humanos”, no qual a 

Enfermagem Obstétrica moderna pode se espelhar: 1) Explique para a paciente, de 

uma maneira que ela possa entender o que você acha que ela tem o que você pode 

fazer por ela, e como ela pode colaborar. Promova o direito à condição de pessoa, de 

sujeito da relação; 2) Conheça e respeite as evidências científicas. Evite procedimentos 

invasivos, dolorosos e arriscados, a não ser que eles sejam estritamente indicados. 

Ajude a promover o direito das mulheres à sua integridade corporal e a usufruir dos 

progressos da ciência; 3) Apesar de suas condições de trabalho às vezes serem 

difíceis, trate a paciente com uma pessoa, com o devido respeito. Se você não tiver 

tempo para ouvi-la, procure trabalhar em parceria com seus colegas no serviço de 

saúde. Promova o direito à condição de pessoa, a estar livre de tratamento humilhante. 

4) Reconheça e promova o direito das pacientes ao acompanhante de sua escolha no 

pré-natal e no parto. As pesquisas mostram que esse é um dos procedimentos mais 

efetivos para melhorar a qualidade da assistência; 5) Promova o direito ao acesso ao 

leito e à equidade na assistência; 6) Informe a mulher sobre seus direitos relacionados 

à maternidade e à reprodução; e 7) Invista em você mesmo, busque mais satisfação e 
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realização no seu trabalho. Procure atualizar-se e reciclar-se. Você não está só: junte-

se a uma rede de assistência ao parto humanizado (SILVA et al.,2014).  

A manobra de Kristeller é uma manobra obstétrica executada durante o parto 

que consiste na aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de 

facilitar a saída do bebê. É realizada juntando-se 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 à pelve, no exato momento em que ocorre uma contração 

uterina durante o parto natural (REIS, 2005). 

Diante disso, a manobra de Kristeller, pode ser descrita segundo a imagem 

abaixo.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-LZ0lOFq3xTk/VMt-f8x41JI/AAAAAAAAL6I/OnL2rjx2YxE/s1600/Manobra_de_kristeller-1.jpg 

No âmbito das violências, uma das mais conhecidas da violência obstétrica é a 

manobra de Kristeller ainda está presente na assistência ao parto em conjunto com 

outras intervenções inadequadas realizadas em cadeia, como condução para mesa de 

parto antes da dilatação completa, imposição de posição ginecológica (que prejudica 

a dinâmica do parto e prejudica a oxigenação do bebê), comandos de puxo, mudança 

de ambiente, entre outros. Salienta-se que os próprios profissionais de saúde 

reconhecem que a manobra de kristeller é proscrita, porém, continuam a realizá-la, 

apesar de jamais a registrarem em prontuário (LEAL et al., 2012).  

A resolução COFEN n°095/2016 "veda a participação de profissionais de 

enfermagem na realização da manobra de Kristeller (COFEN,2016).  

Em relação à pressão do fundo uterino, não há evidência sobre seu uso ser 

benéfico. Os riscos potenciais do uso da manobra de Kristeller incluem a ruptura 

uterina, lesão do esfíncter anal, fraturas em recém-nascidos ou dano cerebral, dentre 

outros (LEAL et al.,2014).  

A obrigatoriedade em permitir a presença de um acompanhante, de livre escolha 

da mulher, durante o período de trabalho de parto e parto imediato, nas instituições de 

saúde brasileiras, é amparada pela Lei n. 11.108/2005. Essa conquista é resultado de 
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esforços de entidades, movimentos sociais e, principalmente, da campanha 

organizada pela Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (REHUNA) em prol 

do direito à presença de um acompanhante de livre escolha da mulher.  

A violência psicológica/verbal se configura através do tratamento grosseiro por 

parte dos profissionais com uso de gritos, assumindo uma postura de “perda de 

controle”, deixando a parturiente “apavorada” e insegura. Constatou-se a objetificação 

das mulheres, as quais tiveram o sentimento de terem sido tratadas como um “lixo, ou 

um animal” (MCCALLUM; REIS, 2006; GRIBOSKI; GUILHEM, 2006; MILBRATH et al., 

2010; SCHMALFUSS et al., 2010).  

  Lei nº 17.097, de 17 de janeiro de 2017, Dispõe sobre a implantação de medidas 

de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no 

Estado de Santa Catarina. 

 

4 DISCUSSÂO  

  

Identificou-se o não reconhecimento como legítimas das situações nas quais o 

ambiente externo e o estado emocional da mulher atuam dificultando o trabalho de 

parto e o parto, julgamento e culpatibilização da mulher, xingamentos, hostilidades e 

gritos, abuso verbal, humilhação das mulheres grávidas, palavras, expressões de 

ironia, comentários desrespeitosos, reprimendas e ameaças de abandono, 

corroborando com este contexto segundo Martins et al., (2016).  

          São diversos os prejuízos causados pela violência física, sexual, patrimonial e 

psicológica na saúde física e emocional das mulheres ou mesmo do binômio. As 

pesquisas evidenciam distúrbios gastrointestinais, lesões, doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez não desejada, sentimento de culpa, depressão, ansiedade e 

suicídios (OLIVEIRA et al. 2005; VILLELA, 2008).  

            Durante o trabalho de parto e parto, a mulher pode sofrer vários tipos de 

violência, que podem acarretar em sérios problemas durante todo o processo e essas 

mulheres que sofrem violência obstétrica desconhece sobre a tal.  

           Segundo Sena, Tesser (2017), a violência obstétrica é expressa desde: a 

negligência na assistência, discriminação social, violência verbal (tratamento 

grosseiro, ameaças, reprimendas, gritos, humilhação intencional) e violência física 

(incluindo não utilização de medicação analgésica quando tecnicamente indicada), até 

o abuso sexual. Também o uso inadequado de tecnologias, intervenções e 
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procedimentos desnecessários frente às evidências científicas, resultando numa 

cascata de intervenções com potenciais riscos e sequelas, pode ser considerado como 

práticas violentas.  

          Os tipos de violências sobre esse assunto se implica desde o não acolhimento 

da mulher durante o trabalho de parto e parto a deficiência psicológica até os 

procedimentos proibidos por lei. Durante o trabalho de parto e parto, a mulher e o bebê 

precisam ser priorizados em todo o momento, recebendo toda assistência necessária 

para um trabalho de parto e parto humanizado e isento de danos ao binômio.  

          A realidade dos partos no Brasil é a predominância do modelo extremamente 

medicalizado que ignora as evidências científicas. A grande maioria das mulheres são 

submetidas à diversas intervenções que foram realizadas sem maiores avaliações 

quanto à real necessidade de fazê-las, são privadas da liberdade de movimentar-se e 

de deambular durante o trabalho de parto, privadas de alimentação e hidratação, 

recebem medicação para acelerar o trabalho de parto (ocitocina) são submetidas à 

episiotomia, permanecem em posição de litotomia (deitada de costas) durante o parto, 

e ainda sofrem com a manobra de Kristeller, utilizada para empurrar o feto.  

           De acordo com Leal e Gama (2013) esses procedimentos, quando usados de 

forma indiscriminada provocam dor e sofrimento desnecessário na parturiente, e não 

são considerados pela OMS como procedimentos que devem fazer parte da rotina 

obstétrica.  

Em relação os tipos de violência obstétrica que estão associadas à equipe de 

enfermagem são: A Violência física são procedimentos sem justificativa clínica e 

intervenções “didáticas”, como toques vaginais dolorosos e repetitivos, cesáreas e 

episiotomias desnecessárias. Imobilização física em posições dolorosas, prática da 

episiotomia e outras intervenções sem anestesia, sob a crença de que a paciente “já 

está sentindo dor mesmo” (WOLFF et al., 2008).  

Violência sexual: esse tipo de violência invade a intimidade da mulher, durante 

o trabalho de parto e parto, e existe uma grande exposição da mulher que pode sofrer 

esse tipo de violência em qualquer momento durante todo processo de nascimento. 

Onde pode ocorrer manipulação sexual sem o consentimento da mesma. Ocorrendo 

violência sexual durante o trabalho de parto, manipulação das genitálias e mutilação 

no órgão sexual.  

Pode ocorrer uma manipulação vaginal desnecessária (realizada em demasia 

por inúmeras pessoas), desconfortável (às vezes, dolorosa) e constrangedora (motivo 
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de vergonha e humilhação), além da intrusão da privacidade, de dificultar e tornar 

desagradável um momento tão especial na vida da mulher, (no caso do exame 

vaginal), o lençol refaz uma cintura que distingue a parte alta da parte baixa (e 

vergonhosa) e coloca, por outro lado, em função da posição do exame: deitada na 

horizontal, de pernas abertas, expondo o sexo a mulher em sua total vulnerabilidade, 

submissa, passiva e prestes a parir. É uma violência consentida, porque não 

conscientizada como tal, ou melhor, como uma dominação (simbólica), conforme 

Bourdieu (1996).  

Durante o trabalho de parto e parto a mulher tem todo o direito à liberdade para 

se expressar durante o parto, a equipe de enfermagem deve estar atenta para o bem 

estar e segurança da mulher e seu bebê, fazendo com que o trabalho de parto e parto 

aconteça de forma segura e humanizada, quando isto não acontece.  

A Violência mais comum e muitas vezes não identificada pela parturiente é a 

psicológica e verbal que são formas de comunicação desrespeitosas com as mulheres, 

subestimando e ridicularizando sua dor, desmoralizando seus pedidos de ajuda, 

corroborando com essa informação cita-se segundo SHIMO et al (2014), a mais 

cometida pelo enfermeiro. Alguns tipos de violências verbais e psicológica: “Na hora 

de fazer não gritou!”, “Quem entrou agora vai ter que sair!”, “É melhor seu marido não 

assistir o parto, senão ele ficará com nojo de você!”. Tudo isso pode ocasionar um dano 

psicológico à mulher, acarretando problemas durante o parto e pós-parto.  

A Violência patrimonial a mulher pode sofrer esse tipo de violência durante o 

trabalho de parto e parto. Isso acontece quando a mulher é privada de atendimento, 

priva a mulher do seu direito de ter acompanhante durante o processo do nascimento. 

Essa violência tira a liberdade da mulher lhe trazendo insegurança, fazendo com que 

a mulher se aprisione dentro da instituição que ela se encontra (LEOCÁDIO,2014). 

O papel da equipe da enfermagem para minimizar a violência obstétrica, está 

em visualizar a parturiente como um todo, respeitando seus limites físicos e 

emocionais, o enfermeiro de ter um olhar humanizado para cada parturiente sendo que 

cada mulher tem seus próprios medos e suas próprias duvidas relacionada ao parto.  

      A equipe de enfermagem deve estar alerto às queixas e outras manifestações 

que possam indicar algum tipo de intercorrências, informando a gestante sobre a 

evolução do trabalho de parto e ensinando-lhe as condutas a serem tomadas durante 

o período de dilatação, tais como as técnicas respiratórias a cada contração e 

relaxamento nos intervalos. Esse profissional atua também na sala de parto assistindo 
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a mulher no parto normal ou acompanhando a evolução do parto. No primeiro caso é 

importante enfatizar que um dos membros da equipe, neste caso o enfermeiro deve 

ser especialista em obstetrícia, assumindo as condutas indicadas para a execução do 

parto sem distorcias (MARQUE.et al.,2016).  

          Segundo Marque (2016), a equipe de enfermagem tem o dever de fiscalizar todo 

o processo de trabalho de parto e parto, assim podendo evitar todo e qualquer tipo de 

violência obstétrica.  

   A enfermagem tem papel fundamental em todo esse processo de trabalho de 

parto e parto, a equipe de enfermagem se firma presente em todo o processo, junto 

com a parturiente e família. Sendo assim temos o poder de monitorar todo o processo 

e diminuir ou erradicar os casos de violência obstétrica, fiscalizando e capacitando a 

equipe e orientando a parturiente quanto as riscos sofridos por ela ao sofrer uma 

violência obstétrica.  

   Após a leitura dos artigos, podemos analisar que a violência obstétrica é um 

grande problema em nosso país, muitas mulheres não sabem que estão sendo 

agredidas.  

          Neste estudo evidenciou-se a necessidade dos profissionais modificarem suas 

atitudes diante da assistência prestada, valorizando as necessidades da parturiente e 

seus familiares e resgatando o vínculo de afetividade entre a equipe e os clientes, 

reconhecendo o parto como experiência singular e peculiar para cada mulher e, por 

isso, especial e com diferentes sentimentos e necessidades. Então, torna-se de vital 

importância que a equipe tenha uma visão holística de cada cliente. E, por conseguinte, 

é necessário que a mulher resgate sua autonomia durante o nascimento de seu filho, 

tornando-se o objeto central do evento do nascimento, fazendo valer sua autonomia, 

seus direitos e vontades e deixando claro que o processo do parto pertence a ela, seu 

filho e seus familiares, o que ajuda na implementação da humanização na assistência 

do parto e nascimento.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Concluímos que a violência obstétrica não é fácil de ser identificada, pelo fato 

da maioria das mulheres não saberem que ela existe, por isso atinge gestantes de 

todas as idades, classes sociais e raça.   
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Nesta revisão, foi possível identificar que a violência obstétrica pode se revestir 

de violência física, psicológica e/ou verbal, sexual e patrimonial.  

Portanto, cada tipo de violência obstétrica resulta um dano a parturiente, tanto 

no desempenho do trabalho de parto e parto, quanto na sua vida pós parto. Diante 

disso a equipe de enfermagem tem um papel no cuidado na assistência obstétrica. Não 

realizar certos tipos de violência obstétrica como episiotomia; manobra de kristeller, a 

proibição da movimentação da parturiente durante o trabalho de parto e parto, 

proibição de acompanhante durante todo o processo de nascimento, toda e qualquer 

ação ou procedimento que seja realizado sem o consentimento da mesma.  

 Vale ainda ressaltar que tanto para parturiente, quanto para a equipe de 

enfermagem apontaram para a ineficiência da equipe que não proporciona a estrutura 

necessária para fornecer as mulheres um ambiente propício, acolhedor, seguro para 

que esta mulher tenha seu filho de forma digna e forneça toda a estrutura para que 

sejam desenvolvidas as boas práticas para o trabalho de parto e nascimento.  

A constatação de que a violência obstétrica vem sendo cada vez mais estudada 

ainda que se necessitam de mais estudos relacionados com desenvolvimento de 

práticas que proporcionem mudanças na situação problema. Destacando que a equipe 

de enfermagem tem papel fundamental em todo processo de parir. Assim podendo 

diminuir em os casos de violência obstétrica no Brasil. Dessa forma, para que possa 

transformar o momento do trabalho de parto e parto um momento único na vida da 

parturiente. A mulher merece parir com dignidade e o bebê merece nascer com 

tranquilidade e segurança.  

Portanto, os tipos de violência obstétrica associadas à equipe de enfermagem, 

são violência física, psicológica e/ou verbal, sexual e patrimonial. Durante todo o 

processo de nascimento, toda a equipe de enfermagem devem estar em vigilância para 

diminuir os casos de violência obstétrica, pensando na parturiente como um todo, 

respeitando seu momento de parir, em sua integridade física e psicológica, não 

realizando procedimentos desnecessários durante todo o trabalho de parto e parto, 

dando todo o apoio emocional e entendendo suas necessidades, como explicando todo 

o processo de nascimento lhe passando segurança e coragem. 
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