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Considera-se violência uma ação intencional, realizada por

individuo ou grupo, dirigida a outro, que resulte em óbito, danos

físicos, psicológicos e/ou sociais, implicando a utilização da força

física ou da coação psíquica ou moral. As mulheres têm sofrido

diferentes tipos de violência obstétrica durante o trabalho de parto e

parto, sendo as mais prevalentes as praticas sem consentimento, a

exemplo da episiotomia sem consentimento, o uso indiscriminado

de ocitocina, a indicação de cesárea sem indicação clínica, a

manobra de Kristeller, dentre outras. No entanto, a violência

obstétrica não se restringe a violência física, estando presente, de

forma impactante mediante a violência verbal e emocional, no

atendimento e nas orientações a gestante e família.

Paciente do sexo feminino, 40 anos, proveniente do município

de Cachoeirinha do estado do Rio Grande do Sul, sem

comorbidades. A situação de violência obstétrica correu na sala de

pré-parto na qual a paciente estava em trabalho de parto no

momento do período expulsivo, quando o neonato estava com a

cabeça no canal vaginal, a paciente começa a gritar devido o

desconforto e a enfermeira que estava acompanhando o trabalho de

parto disse para a paciente: “Na hora de fazer o filho você não

gritou, então agora cala a boca e faz força porque a cabeça já

passou e você deveria já estar acostumada porque esse é teu

segundo filho e você ainda grita de dor, que coisa feia mulher”.

Aliado ao referido, a paciente estava sem acompanhante, fato este

que configura mais uma violência sofrida, além de transgressão da

lei do acompanhante.

Conhecer o impacto da violência obstétrica frente a percepção da

mulher acerca do trabalho de parto e parto.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso de uma paciente atendida em um

Centro Obstétrico de um hospital da região metropolitana de Porto

Alegre. Os dados foram coletados a partir do relato da paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que os episódios de violência obstétrica ocorridos

com a parturiente deste estudo de caso, infelizmente, não se

restringe apenas ao seu atendimento, e que ocorre com muitas

outras gestantes. As gestantes que sofrem algum tipo de violência

devem ser orientadas e receber apoio para que possam denunciar

os profissionais que estão praticando essa atitude para que os

mesmos respondam por seus atos, pois somente dessa forma

poderemos garantir um atendimento mais humanizado e qualificado.
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