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RESUMO

Uma em cada quatro mulheres sofre alguma forma de violência durante o parto. Os atos de brutalidade, que vão desde comentários 
inapropriados a procedimentos dolorosos, são comumente descritos pelas gestantes ou por aquelas que passaram por uma gestação. 
Geralmente, são relatadas manobras dispensáveis, procedimentos dolorosos sem consentimento das gestantes, falta de analgesia e até 
negligência e descaso dos profissionais. Todos esses atos estão incluídos no que o campo da saúde conceitua como violência obstétrica, 
entendida como qualquer ato ou intervenção desnecessária dirigida à parturiente ou ao neonato, praticada sem o consentimento da mulher e/ou 
em desrespeito à sua autonomia, integridade física ou psicológica, indo contra os seus sentimentos, desejos e opções. Ao refletir sobre esta 
realidade na atenção à mulher durante o parto, deve-se considerar dois aspectos: por um lado, normas e hierarquias impostas as mulheres 
vítimas de procedimentos ofensivos, outro lado seria o do profissional, que normaliza muitos procedimentos e não enxerga violência em seus 
atos. A partir disso, questiona-se: como o discurso sobre parto e nascimento tem sido estabelecido nas relações das instituições de saúde e 
mulheres/parturientes? O objetivo geral do presente estudo foi conceituar e identificar os tipos de violência obstétrica institucional através de 
revisão de literatura sobre o tema numa proposta descritiva qualitativa. Esse estudo foi realizado a partir de artigos bases encontrados no Scielo, 
PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Lilacs. As buscas foram realizadas utilizando-se as seguintes palavras-chave: violência obstétrica, 
violência no parto, complicações obstétricas, parto vaginal, episiotomia, manobra de Kristeller. Ao total foram selecionados 24 artigos de língua 
portuguesa, inglesa e espanhola de 2014 a 2019 de acordo com a relevância e adequação aos objetivos do estudo. Como resultado, identificamos 
inúmeras intervenções realizadas durante o parto em diversos países, inclusive no Brasil, que apontaram para práticas prejudiciais e ineficazes 
que ainda são rotina no período periparto. Dentre elas, destacam-se a infusões intravenosas, uso indiscriminado de ocitocina e amniotomia. Além 
disso, as práticas mais vistas no momento do parto foram posição de litotomia, epsiotomia, manobra de Kristeller, que tem como objetivo forçar 
a saída do bebê. Em contrapartida, foi visto que apenas uma minoria da população pode se alimentar e se movimentar durante o parto. Infere-se, 
portanto, que a violência obstétrica está intrínseca na sociedade e em todas as camadas socioeconômicas. Nesse sentido, é notório que a causa 
da violência advém principalmente da formação dos profissionais de saúde e da organização dos serviços de saúde de forma pouco amigável com 
a parturiente e seu acompanhante. A prática médica é, muitas vezes, apreendida de forma descolada do seu balizamento ético e com a 
priorização de competências em detrimento de valores como o cuidado. Dessa forma, ocorre a banalização da violência, como por exemplo, 
administrar ocitocina em todas as mulheres. Com base no que foi exposto, deve-se identificar, prevenir e mitigar essa violência, intervindo na 
formação dos recursos humanos durante a graduação e a especialização, estimulando a informação e o fortalecimento da autonomia das 
mulheres e de suas famílias, além de, promover a visibilidade do problema e a responsabilidade dos autores do evento.
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