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RESUMO

De acordo com a Fundação Persei Abramo, em uma pesquisa realizada em 2010 no Brasil, 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofre violência no 
parto. O conceito internacional de violência no parto define qualquer ato ou intervenção direcionada à parturiente ou ao seu bebê, praticado sem 
o consentimento explícito e informado da mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, 
opções e preferências.(OMS, 2016). O presente projeto tem como problema: Quais as consequências da Violência Obstétrica na vida das 
mulheres: E como objetivos: Identificar principais consequências da violência obstétrica na vida das mulheres e Descrever a violência obstétrica 
no espaço público. A metodologia utilizada é exploratória de caráter descritivo com abordagem qualitativa. O projeto conta ainda com uma 
revisão bibliográfica realizada nas bases de dados BVS, Scielo e Google Acadêmico, considerando publicações no período de 2004-2018, no idioma 
português, onde foram selecionados 35 artigos que servirão de arcabouço teórico para as discussões dos resultados. O cenário escolhido é uma 
Clínica da Família, da AP 1.0 do município do Rio de Janeiro. Serão selecionadas mulheres que tiveram filhos entre os anos de 2017 a 2018 e que 
queiram participar da pesquisa. A amostra terá entre 10 a 20 mulheres, escolhidas aleatoriamente nas consultas pré-agendadas em um período 
de 3 meses e que atendam ao critério de inclusão. Como instrumento de coleta de dados será utilizado um Teste de Violência Obstétrica criado 
pelo Ministério da Saúde. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram obedecidos os preceitos éticos constantes da Resolução nº 466/12 do CNS. 
Foi confeccionado um TCLE  que será entregue as participantes da pesquisa.A aplicação do Teste será realizada a partir de agosto/2019.  Os dados 
serão tabulados em forma de análise de conteúdo, que é uma técnica que apresenta as características de objetividade, sistematização e 
inferência, aplicadas à análise de materiais escritos ou verbais, usada para mensurar as variáveis. Apesar do Ministério da Saúde ter ratificado o 
parecer nº 72 do Conselho Federal de Medicina, de que a  expressão “violência obstétrica” é uma agressão contra a medicina e especialidade de 
ginecologia e obstetrícia, contrariando conhecimentos científicos consagrados, reduzindo a segurança e a eficiência de uma boa prática 
assistencial e ética, as ações judiciais vem crescendo cada vez mais contra esses profissionais e as unidades de saúde que trabalham. Algumas 
Sociedades Médicas se pronunciaram a favor da permanência da terminologia “violência obstétrica”,  como a Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade, que em 8 de maio de 2019, publica uma nota de repúdio, onde diz  “...Negar a forma como as pessoas que vivem o 
problema o definem – ou seja , como experimentam e vivenciam seu sofrimento – pode retardar sua resolução, dificultar o encontro do terreno 
comum entre as pessoas e os profissionais e gerar maior sofrimento...”.   Para os médicos o termo “violência obstétrica”, gera controvérsias 
porque muitos profissionais não consideram exercerem violência contra as mulheres nos procedimentos comuns e de rotina que realizam 
durante e no decorrer do parto, tais como o uso indiscriminado de ocitocina, as manobras de Kristeller, ofensas verbais, episiotomia, etc.). Essa 
situação poderia ser minimizada com a presença de um acompanhante da parturiente, direito esse garantido pela Lei, 11.108, de 7 de abril de 
2005, mas na maioria das vezes é negado. Sabe-se que o acompanhamento é alguém de confiança e irá proporcionar maior tranquilidade e 
segurança a mulher, e assim o parto será mais rápido e com menos intervenções desnecessárias. Alguns projetos de Leis em tramitação no 
Congresso garantem direitos as mulheres e punem os culpados por tais agressões. Esperamos que com essa pesquisa, possamos identificar e dar 
voz a essas mulheres que sofreram violência obstétrica, para que esse fato não ocorra mais.
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