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RESUMO: INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência da perspectiva de 

estudantes de medicina durante a sua formação acadêmica sobre a violência obstétrica. O 

tema foi escolhido pelo impacto social e na saúde pública, que frequentemente é presenciado 

dentro da formação médica. Violência obstétrica é toda ação ou omissão à mulher no pré-

natal, parto ou puerpério, que cause dor, dano ou sofrimento desnecessário à mãe, seja pelo 

patriarcalismo imposto na sociedade, neutralizando a dor e sofrimento do parto, patologização 

do corpo da mulher e desrespeito aos princípios da autonomia e da beneficência do paciente, 

observados pela Bioética (RIBEIRO, 2020). O medo da dor ou de sofrer violência obstétrica 

são fatores negativos que demonstram o impacto da violência obstétrica na saúde da mulher 

(ROCHA, 2020). Concomitantemente, o trabalho expõe as principais violências obstétricas 

observada pelos estudantes de medicina e achados na literatura que corroboram com a 

experiência em questão. OBJETIVOS: O trabalho objetiva relatar a experiência de 

estudantes de medicina sobre a violência obstétrica, vivenciada durante a graduação. 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica e a perspectiva das estudantes de medicina sobre 

violência obstétrica, observadas durante a graduação. A revisão literária realizou-se em 

pesquisa de artigos científicos em plataformas como PubMed e Scielo. Sobre o relato de 

experiência: Durante a graduação de medicina, os acadêmicos passam por aulas práticas na 

área de obstetrícia e ginecologia, no qual se observou pelas estudantes a ocorrência de 

violência obstétrica. Observou-se gestantes com falta de orientação sobre o procedimento a 

ser realizado, falta de profissionais capacitados para auxílio necessário no momento de parto e 

cesárea, orientação desfavorável para a gestante em relação ao nascimento do filho, demora 

nos primeiros cuidados ao recém-nascido e o desgaste físico e mental dos profissionais da 

área frente a sobrecarga do trabalho, principalmente por alta carga horária e falta de auxílio 

por mais profissionais. RESULTADOS: No Brasil, as práticas de parto trás importantes 

discussões na área de saúde pública nos últimos 30 anos devido à mortalidade materna e 

neonatal e ao uso indiscriminado de tecnologias na assistência. Com isso, houve reformulação 

do cenário, buscando o cuidado centrado na mulher e o uso das tecnologias disponíveis de 

forma menos intervencionista e mais humanizada (ROCHA,2020). Vale ressaltar que, devido 

ao modelo obstétrico brasileiro, existe altas taxas de cesarianas, sendo apontadas como causas 

de elevados índices de óbito materno e neonatal. Com o passar da gestação, surge indicações 

para a escolha de cesárea, como ‘bebê grande’ e ‘bacia pequena’. Brasil ocupa o segundo 

lugar no mundo em taxas de cesariana (RIBEIRO, 2020). Estudos ainda apontam a 

insatisfação de mulheres acerca da via de parto, com isso houve um aumento de mulheres de 

condições socioeconômicas diferenciadas em busca de partos domiciliares ou instituições que 

respeitem o modelo de humanização do parto e nascimento proposto pelo Ministério da 

Saúde. Fato relevante a ser foco de pesquisas e discussão sobre os fatores que envolvem a 



escolha da via de parto das mulheres no Brasil (ROCHA, 2020). Para a determinação de via 

de parto, é fundamental a relação médico-paciente, pois influencia todo o atendimento 

prestado a gestante e neonato (ROCHA, 2020). Porém, o que se verifica é a medicalização 

tornando o parto um evento médico, colocando a mãe como coadjuvante, não se sentindo 

ativa no momento de dar a luz ao filho. Além disso, há a supervalorização do saber técnico 

pela equipe, pressupondo o não saber da mulher, anulando-a do processo do nascimento. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estimula o plano de parto, no qual é uma proposta 

objetiva com fins de ser uma “ferramenta educativa que provoca rupturas simbólicas na 

relação hierárquica das mulheres com os profissionais”, assim encorajando gestantes a buscar 

informações sobre o processo do parto e nascimento, com base em evidências científicas e 

preferências da gestante (ROCHA, 2020). No Brasil, existem projetos com a mesma 

finalidade, “Projeto Parto Adequado” e “Projeto Apice On” (MARQUES, 2019). O 

desrespeito com a fisiologia do parto se observa quando a gestante é orientada para setores da 

maternidade, em que demanda tempo para conclusão de cada etapa, restrição de água e 

alimento as gestantes e muitas vezes sem o direito de ter acompanhante ao lado (ROCHA, 

2020). Mulheres de baixa-renda atendidas pelo sistema público são as menos autônomas e 

maiores vítimas de intervenções desnecessárias (MENEZES, 2020). Algumas mulheres não 

percebem os atos de violência obstétrica, assim como sua integridade física, psicológica e 

moral. As mulheres que percebem a violência, a normatizam por se submeter passivamente 

aos profissionais de saúde que cuidam delas em outros espaços (RIBEIRO, 2020). Aspectos 

inadequados são vistos como racismo institucional, diferenciação no atendimento das usuárias 

do serviço público de saúde e julgamento das usuárias por parte dos profissionais de saúde 

(MENEZES, 2020). CONCLUSÃO: Embora se discuta durante a graduação de medicina 

sobre o atendimento humanizado ao paciente, foi observado que a prática difere do 

preconizado e verifica o esgotamento das equipes de obstetrícia. Falta ajuda de gestão frente a 

sobrecarga horária e falta de profissional de enfermagem obstetra para melhor informar a 

equipe e a mãe sobre gerar e parir. Com isso surge a má comunicação no atendimento, 

tornando-o impessoal e distante. Não é todo centro de saúde que possui equipe completa para 

o atendimento a gestante, assim os profissionais presentes entram em alta demanda de 

atendimento consumindo com os profissionais. Para reverter o quadro, pode-se qualificar os 

profissionais disponíveis em como proceder um parto humanizado, maleando os horários de 

cada um para não persistir a sobrecarga. A escolha da via de parto não é só o desejo do 

profissional da área ou da gestante, é a junção das orientações durante o período pré-natal, 

aspectos familiares e culturais, e autonomia da gestante. 
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