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RESUMO: É notória a quantidade de políticas públicas voltadas ao direito da mulher, em específico, das 

gestantes, porém a violência obstétrica encontra-se estabelecida em nossa sociedade atual. Dessa forma, o 

objetivo deste estudo é avaliar as políticas públicas de saúde existentes no Brasil, voltadas para a prevenção da 

violência obstétrica. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, no qual para a busca dos artigos 
utilizamos as seguintes bases de dados: SciELO Brasil, Portal de Periódicos, Google Acadêmico e Revista 

HUM@NAE. O levantamento bibliográfico ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2019. Identificamos 

que a uma escassez de profissionais capacitados e o Sistema único de Saúde não está preparado para ofertar o 

suporte necessário a suas usuárias.  

Palavras chaves: Violência .Obstétrica. Política Públicas e SUS. 

 

ABSTRACT: It is notorious the number of public policies aimed at the right of women, in particular, of 

pregnant women, but obstetric violence is established in our current society. Thus, the objective of this study is 

to evaluate public health policies in Brazil, aimed at preventing obstetric violence. This study is an integrative 

review, in which to search for articles we used the following databases: SciELO Brazil, Portal of Journals, 

Google Scholar and Revista HUM @ NAE. The bibliographical survey took place between the months of 

September and October 2019. We identified that a shortage of trained professionals and the Unified Health 

System is not prepared to offer the necessary support to its users. 
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INTRODUÇÃO  

 

O conceito internacional de violência obstétrica define qualquer ato ou intervenção 

direcionada à mulher no momento da gestação, parto, nascimento e/ou pós-parto, inclusive no 

atendimento ao abortamento, ou ao seu bebê, praticado sem o consentimento explícito e 

informado a mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus 

sentimentos, verbal, simbólica e/ou sexual, além de negligência, discriminação e/ou condutas 

excessivas ou desnecessárias ou desaconselhadas, tais como a imposição de uma cesariana 

desnecessária também tem sido vista pelos pesquisadores e pelas próprias mulheres como 

uma forma de violência (DIP, 2013). 

No ano de 2007 foi sancionada a Lei de Nº 11.634, que dispõe sobre o direito da 

gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. 

De acordo com Rodrigues et al (2015), pode-se considerar como violência obstétrica a 

peregrinação da mulher, caracterizada pela precariedade do sistema de saúde, que 

impossibilita o acesso a determinados serviços oferecidos, fazendo com que muitas gestantes 

em trabalho de parto vivenciem uma busca por oferta de vaga na rede pública hospitalar, 

situação que traz sérios riscos a sua vida e a de seus filhos caso o atendimento não ocorra em 

tempo hábil. Entretanto, favorece os desfechos negativos do parto e o aumento dos índices de 

mortalidade materna e neonatal. 

Identificando a importância deste estudo e a necessidade de um conhecimento mais 

profundo sobre o mesmo abordamos esse tema buscando assim repostas para a seguinte 

questão norteadora: De que forma está sendo realizada a execução de políticas públicas de 

saúde para combater a violência obstétrica? 

Um bom atendimento a gestante/parturiente é essencial para a sobrevivência e 

incentivo do parto natural, seja em curto prazo ou em longo prazo. No entanto, ainda há 

muitas políticas que deverão ser fortalecidas, a fim de serem colocadas em prática. Com a 

presente revisão literária, buscamos evidenciar as políticas públicas no Brasil que estão em 

ação, frente a violência obstétrica.  

Como objetivo geral foi traçado: Avaliar as políticas públicas de saúde existentes no 

Brasil, voltadas para a prevenção da violência obstétrica. E como específicos foram elencados 

dois: Analisar como é realizada a execução as políticas públicas para combater/erradicar a 

violência obstétrica entre gestantes e parturientes e analisar a participação do SUS neste 

combate. 

  METODOLOGIA  

Segundo Souza et al (2010), a revisão integrativa é a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões, através de dados da literatura teórica e empírica, além de 
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incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidên-

cias, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular. 

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados: SciELO Brasil, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e revista HUM@NAE, 

utilizamos o DeSC (Descritores em Ciências da Saúde) para encontrar os seguintes 

descritores: Saúde Pública e Violência Obstétrica, o trabalho foi desenvolvido durante os 

meses de setembro e outubro de 2019. 

Utilizamos como critérios de exclusão artigos que eram inferiores ao ano de 2015; que 

não abordavam políticas públicas de saúde voltadas para a Violência Obstétrica; artigos que 

fossem em outros idiomas.  

Na SciElo, ao colocar as palavras ‘Violência Obstétrica AND Saúde Pública’, foi 

exibido 16 artigos, dos quais foram selecionados 6 artigos. Na plataforma Revista 

HUM@NAE, foi encontrado apenas 1 artigo. Na plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde 

foram encontrados 39 artigos dos quais forma selecionados 3 artigos, foram selecionados 10 

artigos ao total. 

 

Segundo Jardim et al (2018), no mundo inteiro mulheres são assistidas de maneira 

violentada, vivenciando situações de maus-tratos, desrespeitos, abusos, negligências, violação 

dos direitos humanos por profissionais de saúde, sendo mais frequentes durante a assistência 

ao parto e ao nascimento. Segundo Theophilo et al (2018), o Sistema Único de Saúde – SUS 

garante o direito à saúde e ações e serviços capazes de assegurar a promoção, a proteção e a 

recuperação a saúde. 

Segundo Rodrigues et al (2015), no Brasil, desde de 27 de dezembro de 2007, os 

serviços de saúde maternos devem garantir a mulher o leito obstétrico no momento de seu 

processo parturitivo, evitando a peregrinação durante o ante parto e parto. Em 2000, a 

implantação do programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento visavam atender as 

reivindicações pela melhoria da qualidade de assistência, no parto e nascimento.  Já em 2011 

houve a regulamentação da Rede Cegonha trouxe uma proposta de qualidade da assistência ás 

mulheres com construções de maternidade com investimento dos Estados e Municípios.  

De acordo com Diniz et al (2015), a violência obstétrica já era abordada nas políticas 

de saúde ao final da década de 1980 com a instalação do Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), porém o tema foi negligenciado, diante da resistência dos 

profissionais do problema da falta de acesso das mulheres pobres a serviços essenciais, dentre 

outros fatores. O autor aponta que há uma existência de uma hierarquia sexual, de modo que 

quanto maior seja a vulnerabilidade da mulher, mais rude e humilhante tende a ser o 

tratamento oferecido a ela.  Vale ressaltar que a violência obstétrica está associada à 

morbimortalidade materna das seguintes formas: manejo agressivo do parto vaginal através de 

intervenções invasivas e potencialmente danosas no parto vaginal; indução a uma cesárea 

desnecessária; negligência em atender mulheres que expressem seu sofrimento através 

demora em responder seus pedidos; hostilidade com a paciente; hostilidade, negligência e 

demora no atendimento com ás mulheres em situação de abortamento; impedimento de um 
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acompanhante no momento do parto. De acordo com Jardim et al (2018), observa-se, 

regularmente, nas salas obstétricas, mulheres seminuas na presença de estranhos, sozinhas em 

um cenário desconhecido, em posição de submissão total, pernas abertas e levantadas, 

genitália exposta, rotineiramente separadas de seus filhos logo após o nascimento. 

Segundo Lansky et al (2019), os excessos de intervenções no parto contribuem para 

um aumento nos índices de morbimortalidade materna e neonatal, muitas mulheres optam 

pelo SUS por não terem outras opções. 

Segundo Rodrigues et al (2017), visando unificar e melhorar a assistência à Saúde da 

Mulher, em 2011, foi criada a Rede Cegonha no Sistema Único de Saúde, que tem como 

objetivo assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e ao desenvolvimento saudável, vale ressaltar que a Rede Cegonha ainda não tem 

efetividade das ações relacionadas ao cuidado humanizado. 

Segundo Rodrigues et al (2017), o Ministério da Saúde desenvolveu uma pesquisa na 

Rede Cegonha, abordando a violência na atenção obstétrica. O estudo em questão apontou 

que uma em cada quatro mulheres já sofreu algum tipo de violência na atenção obstétrica. A 

pesquisa aponta um cenário bastante crítico para o sistema de saúde pública brasileira, no qual 

as gestantes relataram ter sofrido, na hora do parto, algum desrespeito ou maltrato ao procurar 

assistência em maternidades, no atendimento durante o pré-natal ou no momento do parto.  

De acordo com Costa (2018), no Brasil, o direito das usuárias ao conhecimento e à 

vinculação às maternidades de referência para o parto esteja regulamentado pela lei n. 

11.634/2007, porém ainda persistem muitas dificuldades no acesso às maternidades, a 

assistência ao parto e nascimento continua sendo uma das desigualdades mais evidentes da 

saúde. São notáveis as dificuldades de acesso às maternidades que resulta em retardo no 

acolhimento, agregando risco para a saúde materna e neonatal, á uma escassez de 

maternidades de alto risco nos locais onde as mulheres residem, levando-as a peregrinarem, á 

também uma escassez de vagas nas unidades hospitalares assim como de profissionais de 

saúde capacitados nas maternidades.  

Vale ressaltar que, quando ocorre uma transferência inesperada durante o trabalho de 

parto, as mulheres são afetadas pela interrupção de suas expectativas anteriores em relação ao 

local de escolha para o parto. Na procura de uma vaga para internação, ocorre de várias 

mulheres precisaram buscar, com seus próprios recursos, meios de locomoção até as 

maternidades. Tal fato revela a falta de compromisso das autoridades públicas em garantir as 

parturientes o direito ao transporte seguro no momento em que elas necessitarem ser 

transferidas para outra unidade hospitalar.   

 Segundo Souza et al (2016), á um projeto de lei de n° 7.633/2014, criado pelo 

deputado federal Jean Wyllis, o qual ainda não foi aprovado, onde sua aprovação ampliaria o 

direito das gestantes, prevendo a assistência e parto humanizado em toda a gestação e no 

parto/puerpério, como também nos casos de aborto. O principal objetivo dessa lei é o 

compromisso de não comprometer a saúde da gestante ou do bebê, adotando somente medidas 

reconhecidas pela OMS e pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Souza et al (2016), ressalta 
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que a violência em alguns casos é gerada pela falta de informação por parte dos usuários do 

serviço, a uma necessidade do empoderamento, seja no Sistema Único de Saúde ou no 

Sistema Único de Assistência Social, a informação é uma das principais ferramentas para ter 

acesso aos seus direitos, pois, uma vez que os conhece, é possível cobrá-los. 

De acordo com Niy et al (2019), a imposição de uma posição na hora do parto é pouco 

ou nada problematizada na formação dos profissionais e no cotidiano dos serviços, o serviço 

não dispõe de protocolos sobre a necessidade ou espaços para conversar sobre os tipos 

posições e seus benefícios.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 01 abaixo mostra os artigos selecionados e suas respectivas bases de dados de onde 

foram retirados 

 

 

TABELA 01 – CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

TÍTULO OBJETIVO AUTOR ANO   BASE DE 

DADOS 

A Peregrinação No 

Período Reprodutivo: 

Uma Violência No 

Campo Obstétrico 

Analisar as percepções das 

mulheres acerca da 

assistência obstétrica no que 

se refere ao atendimento de 

seus direito de acesso ao 

serviço de saúde durante o 

processo de parto e 

nascimento. 

 Rodrigues, D.P et 

al  

2015 Scielo  

A Violência Obstétrica 

No Cotidiano 

Assistencial E Suas 

Características 

Analisar a produção 

científica sobre a violência 

obstétrica identificando e 

discutindo suas principais 

características no cotidiano 

da assistência ao ciclo 

gravídico e puerperal. 

Jardim, D.M.B et al  2018 Scielo  

Como superar a 

Cultura Da 

Imobilização Física 

Das 

Parturientes? 

Resultados Parciais De 

Estudo De 

Intervenção Em São 

Mostrar resultados parciais 

de um projeto para a 

implementação da IHAMC 

em uma maternidade SUS da 

capital paulista, e tem como 

foco os Facilitadores e 

obstáculos para a 

implementação da liberdade 

de movimentação e posição 

Niy, D.Y et al 2019 BVS 

 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                             Nº 9, p. 00-00, 

Dez/2020 

 

 

 

SOBRENOMES AUTORES (2020) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
Paulo, SP, Brasil durante o trabalho de parto e 

parto, na perspectiva de 

gestores, profissionais de 

saúde e usuárias. 

O Funcionamento 

Discursivo De 

Campanhas sobre A 

Violência No Parto: 

Testemunho, Violência 

E Silêncio 

Investigar duas práticas 

discursivas distintas que 

integram, ao lado de outras, 

os arquivos sobre a violência 

obstétrica que se põem a 

circular no espaço digital: a 

prática jornalístico-midiática 

e a prática publicitário-

midiática, ambas 

atravessadas pela militância 

digital. 

Bocchi, A.F.A 2018 Scielo BR 

Percepções De 

Mulheres Que 

Vivenciaram 

A Peregrinação 

Anteparto Na Rede 

Pública 

Hospitalar 

Analisar as percepções de 

mulheres que vivenciaram a 

peregrinação anteparto na 

rede pública hospitalar. 

Costa, R.L.M 2018 BVS 

Violência Obstétrica 

Como Questão Para A 

Saúde Pública No 

Brasil: Origens, 

Definições, Tipologia, 

Impactos Sobre A 

Saúde Materna, E 

Propostas Para Sua 

Prevenção 

Introduzir o leitor no debate 

de forma a auxiliá-lo na 

busca sobre aspectos 

específicos que podem ser 

abordados 

como temas de pesquisa e 

intervenção. 

Diniz, S.G et al 

 

2015 Scielo  

Violência Obstétrica: 

Influência Da 

Exposição Sentidos Do 

Nascer 

Na Vivência Das 

Gestantes 

Analisar o perfil das 

gestantes que visitaram a 

Sentidos do Nascer, a sua 

percepção sobre violência 

no parto e nascimento e os 

fatores socioeconômico- 

demográficos e assistenciais 

associados ao relato de VO. 

Lansky, S. et al  2019 Scielo  
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Violência Obstétrica 

No Processo De 

Parturição Em 

Maternidades 

Vinculadas À Rede 

Cegonha 

Analisar a violência 

institucional contra mulheres 

no processo de parturição em 

maternidades vinculadas a 

Rede Cegonha de 

Fortaleza/Cascavel. 

Rodrigues, F.A.C et 

al 

2017 BVS 

Violência Obstétrica: 

Um Desafio Para 

Psicologia 

Investigar a violência 

obstétrica no contexto da 

saúde pública. 

Souza, A.C.A et al 2016 Revista 

Human@e 

Vulnerabilidade De 

Mulheres Negras Na 

Atenção Ao Pré-Natal 

E Ao Parto No SUS: 

Análise Da Pesquisa 

Da Ouvidoria Ativa 

Analisar diferenças na 

atenção ao pré-natal e ao 

parto no SUS segundo 

raça/cor a partir de dados da 

Pesquisa da Ouvidoria Ativa 

da Rede Cegonha em 2012. 

Theophilo, R.L et 

al 

2018 Scielo  

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

 

 

Baseando-se nos argumentos apresentados anteriormente, e de acordo com os autores 

citados anteriormente, ficou evidente a necessidade de confrontar as tentativas que insistem 

em silenciar e invalidar a violência obstétrica, tornando naturais práticas médicas violentas, 

que buscam impossibilitar a transmissão do trauma experimentado a outras pessoas, assim 

como, é necessário que os serviços de saúde garantam o acesso da gestante a assistência 

necessária, bem como a segurança do processo de nascimento e redução da mortalidade 

materna e Peri natal. 

 Iniciativas como incluir os direitos das mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos 

nas disciplinas de graduação em saúde, desde os que são previstos no código de ética médica, 

bem como os direitos recentes assegurados pelo SUS, como o direito a acompanhantes na 

internação; capacitar profissionais para a atenção ao parto fisiológico; incluir a assistência ao 

abortamento e o acesso a aborto seguro, devem ser adotadas a fim de combater a violência 

obstétrica. 

A partir do momento em que as experiências femininas vivenciadas na peregrinação 

anteparto são partilhas, nos permiti desvelar o quanto as mulheres ainda sofrem em busca de 

atendimento e tem seus direitos constitucionais violados e suas escolhas desrespeitadas, 

enquanto cidadãs e usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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