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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

PROJETO CEPP FRENTE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 
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Emily Pavlovski de Paula Pinto2 
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Ana Paula Xavier Ravelli4 

Resumo: A violência obstétrica é um tema de importante debate na saúde pública, dado que é um indicador direto 

da qualidade da assistência ofertada. Objetivou-se traçar o perfil de puérperas atendidas pelo projeto Consulta de 

Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto, bem como identificar a percepção dos enfermeiros frente à violência 

obstétrica. O estudo apresenta caráter descritivo, tendo sua coleta de dados realizada através de uma entrevista 

estruturada com 396 puérperas, além de 45 profissionais de saúde. Os resultados apontam mudanças positivas no 

processo do parto, como índices elevados de parto vaginal, entretanto, é nítido que algumas condutas violentas, 

como o uso de ocitocina sintética, ainda não são reconhecidas pelos profissionais como violência obstétrica. 

Conclui-se que o enfermeiro, assumindo o papel de educador em saúde, é um protagonista no combate a violência 

obstétrica, sendo que a melhor forma de prevenir a violência, é empoderar as mulheres e conscientizá-las sobre 

direitos e deveres. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e no Pós-Parto (CEPP). 

PÚBLICO-ALVO  

Gestantes e Puérperas. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta-Grossa-PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Hospital Universitário Regional Wallece Thadeu de Mello e Silva 

JUSTIFICATIVA 

A violência obstétrica é um grande desafio dentro da saúde pública, dado as sequelas 

físicas e emocionais que se fazem presentes nas vítimas.  Segundo a pesquisa “Mulheres 

brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, uma em cada quatro mulheres brasileiras 

já sofreram violência obstétrica e cerca de, 56% dos nascimentos acontecem através de 

cesarianas, enquanto a porcentagem recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

gira em torno de 15% (VENTURI JUNIOR; GODINHO, 2013).  

O Ministério Público brasileiro, define violência obstétrica como “ações que incidam 

sobre o corpo da mulher, que interfiram, causem dor ou dano físico (de grau leve a intenso), 

sem recomendação baseada em evidências (BRASIL,2016). 

 As ações caracterizadas como violência obstétrica, acontecem tanto na atenção pré-

natal, na assistência a parturiente e no período puerperal, quebrando a cadeia fisiológica do 

ciclo gravídico e tornando o mesmo um evento abusivo e traumático. Este evento abusivo pode 

se manifestar através de maus tratos físicos, psicológicos e verbais, tal qual a adoção de 

procedimentos desnecessários e danosos a saúde da (TESSER,2015). 
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O Ministério da Saúde através do Programa de Humanização ao Parto e ao Nascimento, 

assegura as gestantes/parturientes uma assistência de qualidade, baseada em evidências, livre 

de negligência e de violência de quaisquer natureza (BRASIL,2014). 

A equipe de enfermagem possui um papel fundamental frente a violência obstétrica, já 

que ela é a responsável pelo cuidado proporcionado durante todo o ciclo gravídico-puerperal 

(BRASIL,2017). 

Justifica-se este estudo pela necessidade de se conhecer o perfil da população atendida 

pelo projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto, pois é de suma importância o 

conhecimento da realidade inerente às necessidades da mulher. 

OBJETIVOS 

Portanto, o presente estudo visa traçar o perfil de puérperas atendidas pelo projeto 

Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto, bem como identificar a percepção dos 

enfermeiros frente à violência obstétrica. 

METODOLOGIA 

Estudo exploratório, retrospectivo com abordagem quantitativa, realizado em uma 

maternidade do município de Ponta Grossa, no período de fevereiro de 2016 a novembro de 

2017. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista estruturada com 396 puérperas, 

além de 45 enfermeiros. Com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, sob o parecer número 1.055.927/2015. 

RESULTADOS 

O presente estudo constatou que a maioria (n= 326) das puérperas são jovens, com o 

ensino médio completo (n=146), e que vivem em relação estável (n=317).  

Em relação à faixa etária, este estudo, apresenta dado bastante impactante onde 35% das 

puérperas tem idade inferior a 20 anos. Conforme Ministério da Saúde (2014), A gravidez na 

adolescência, jovens de idade igual ou inferior a 19 anos, é um importante problema de saúde 

pública, já que filhos de mães adolescentes possuem maior prevalência de baixo peso ao nascer 

e mortalidade neonatal e infantil. 
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Ao definirmos o perfil obstétrico das puérperas, neste estudo, observamos que maior 

parcela são multigestas (64%), com partos por via vaginal (80%), sem a realização de 

episiotomia (62%) e com oferta de aleitamento materno ainda no puerpério imediato (98%).  

Ainda com relação à violência obstétrica, observamos que as situações que não foram 

tidas como violência são situações ligadas a rotinas assistenciais, que já foram praxe em 

maternidades de todo o Brasil. A posição litotômica, sendo prejudicial para o trabalho de parto, 

pois enseja incômodo para a mulher, e desconforto respiratório para o bebê; porém transmite 

ao profissional o controle sobre o parto (OMS,2015). 

Nesta mesma óptica, a ocitocina, é um hormônio produzido pelo organismo humano, 

que auxilia no parto, dando ritmo e velocidade as contrações uterinas. Em sua forma sintética, 

é muitas vezes utilizado para acelerar o parto por conveniências hospitalares, isso faz com que, 

antecipe o processo fisiológico do nascimento (SAUAIA; SERRA,2016). 

Ainda a violência obstétrica se manifesta até mesmo no aleitamento materno, o qual se 

for disponibilizado ao recém-nascido, na primeira hora de vida, pode apresentar um fator 

positivo a um maior tempo de amamentação. A rotina de procedimentos e assistência ao recém-

nascido, muitas vezes dispensáveis e ineficazes, são os principais obstáculos para que o 

aleitamento ainda não ocorra em sua primeira hora de vida (ESTEVES,2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto, foi possível 

identificar o perfil sócio sociodemográfico e obstétrico das puérperas atendidas, favorecendo o 

melhoramento das atividades dentro da maternidade de estudo bem como a qualidade de vida 

das puérperas. 

Percebemos assim, que o CEPP tem um papel imprescindível através da educação em 

saúde na desconstrução das rotinas violentas presentes em todo o ciclo gravídico-puerperal, 

além de visar tornar o aluno um profissional com o olhar crítico, e protagonista na construção 

de um serviço humanizado e de qualidade para as mulheres durante todo o processo reprodutivo 

e gestacional. 

APOIO:  Fundação Araucária. 
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