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Introdução: O período da gravidez ao puerpério, na vida de uma mulher, envolve
muitas expectativas e emoções que necessitam de cuidado digno e eficiente. Dessa
forma, o Ministério da Saúde (MS) vem desenvolvendo ações para melhorar a
assistência prestada nesses períodos, com foco para o modelo de humanização da
atenção obstétrica, para que a mulher tenha um parto saudável e seguro (SOUZA et. al,
2017). Os casos em que a parturiente é tratada com descaso e desrespeito, sofre
agressões físicas e verbais, maus tratos e abusos, tem sido cada vez mais frequentes, e
caracterizam violência obstétrica (VO) (PEREIRA et.al, 2016). Objetivo: O objetivo
do presente estudo, é identificar dentro de uma amostra selecionada, mulheres que já
sofreram algum tipo de violência obstétrica e também conscientizar a sociedade na
identificação desse tipo de violência, afim que as gestantes/parturientes estejam mais
protegidas e vivenciem plenamente esse momento.  Metodologia: Foi utilizado um
questionário gerado através da ferramenta Formulários Google e como fonte, artigos
científicos encontrados em periódicos do Google. Todas as voluntárias responderam a
questões sobre violência obstétrica, quanto ao conhecimento do assunto e quanto ao
tratamento recebido durante a gestação, trabalho de parto, parto e puerpério. Foram
coletados dados a fim de identificar e caracterizar a amostra como idade, cidade onde
mora, quantos partos e também dados informativos sobre o tratamento oferecido à
mulher. Para análise de dados foi utilizada a estatística descritiva através do programa
Excel para Windows e cálculo de média. Resultados: A amostra foi composta por 130
mulheres com idade média de 38 anos. 53,1% das mulheres têm 1 filho, 32,3% 2 filhos
e 14,6% mais de 2 filhos. A maioria das entrevistadas (47,7%) alegou conhecer sobre o
que é violência obstétrica e 31,5% afirmaram conhecer pouco. 60,8% tiveram seus
filhos por cesárea, 25,4% por parto vaginal e 13,8% passaram pelos dois
procedimentos (vaginal e cesárea), no caso de mais de um filho. 64 partos (49,2%)
foram em hospital particular e 71 partos (54,6%) em hospital público. 20% das
mulheres pesquisadas consideraram ter sofrido e 9,2% alegaram que talvez tenham
sofrido algum tipo de violência obstétrica. Ressalta-se, que em todas as perguntas que
foi descrito algum tipo de violência obstétrica houve alguma porcentagem que havia
sofrido, variando de 7,7% a 23,1%. Destacou-se entre todas as respostas, o percentual
alto de mulheres que não receberam orientações quanto ao que aconteceria no parto
(42%), o que não caracteriza isoladamente um ato de violência, porém não é o ideal
quando se fala de um atendimento humanizado e seguro, podendo deixar a parturiente
amedrontada e inibida. Na pesquisa foram colhidos relatos positivos outros negativos
quanto a esse período vivenciado pelas mulheres.  Conclusão: A gestação e o parto são
momentos muito esperados pelas mães e familiares. Infelizmente, a violência
obstétrica vem sendo cada vez mais comum no período gestantes/parturientes. 
Concluímos que a situação de VO, deve ser totalmente banida, garantindo assim às
mães momentos agradáveis e gratificantes da gestação até ao parto.
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