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RESUMO
O presente estudo trata-se de um projeto  de pesquisa a ser  executado e tem como objetivo realizar  uma revisão
integrativa da literatura acerca da abordagem de violência obstétrica no processo de formação dos acadêmicos de
medicina. O método será de revisão integrativa da literatura, com coleta de dados adquiridos por meio da seleção de
artigos nas bases:  MedLine; LILACS; SciELO e Google Acadêmico. Espera-se como resultado identificar, descrever e
discutir sobre as abordagens de violência obstétrica no processo de formação dos acadêmicos de medicina.  Acredita-se
que este estudo possa contribuir para evidenciar a formação acadêmica dos médicos  como fator fundamental para a
prevenção de ocorrências de violência obstétrica, para adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para
o  acompanhamento  do  parto  e  do  nascimento,  evitando  práticas  intervencionistas  desnecessárias  e  fortalecer  a
efetivação do olhar humanizado, desde a formação até as práticas de fato dos profissionais médicos.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação; Medicina; Violência.

1 INTRODUÇÃO

A  violência  obstétrica  são  todas  as  formas  de  violência  e  danos  originados  no  cuidado
obstétrico  profissional.  É  compreendida,  a  partir  da  apropriação  do  corpo  e  dos  processos
reprodutivos  das  mulheres,  por  profissional  de  saúde,  que  se  expresse  por  meio  de  relações
desumanizadoras, de abuso de medicalização e de patologização dos processos naturais. Estas,
ocorrências, têm como efeito a perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre o
próprio  corpo,  impactando  negativamente  na  qualidade  de  vida  das  mulheres,  neste  momento
singular de gestação e parto (Diniz et al., 2015).

A Organização Mundial da Saúde [OMS], 2014, declarou a violência obstétrica como uma
violação  dos  direitos  humanos  fundamentais,  e  a  evidenciou  como  um  problema  global  e
disseminado (Diniz et  al.,  2015).  Pesquisas que retratam os altos índices de violência obstétrica
revelam que, na atenção obstétrica brasileira, 25% das mulheres relatam que sofreram algum tipo de
agressão durante a gestação, em consultas pré-natais ou no parto. 

A  maior  parte  dos  estudos  específicos  com violência  obstétrica  foca  na  identificação  da
conduta da equipe de saúde com a gestante. Tais agressões, praticadas por profissionais de saúde,
vão de repreensões, humilhações e gritos à recusa de alívio da dor, realização de exames dolorosos
e desnecessários, passando por xingamentos grosseiros com viés discriminatório (Santos & Souza,
2015). 

Os profissionais de saúde são membros essenciais na experiência do nascer, possuem a
oportunidade de colocar seu conhecimento a serviço do bem-estar da mulher e do bebê, e legitima
os momentos críticos em que suas intervenções são necessárias para assegurar a saúde de ambos.
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A atuação profissional objetiva minimizar a dor, ficar ao lado, dar conforto, esclarecer, orientar, e dar
todo  auxílio  necessário  no  nascer.  Os  profissionais  da  saúde,  devem  ter  consciência  da
responsabilidade e respeito para com as mulheres no cenário do nascer, porém muitas vezes isso é
negligenciado, e um momento que deveria ser agradável na vida da mulher, torna-se traumático.

Pesquisas descreveram situações em que mulheres são objetificadas, em prol do treinamento
de  estudantes  em  obstetrícia,  como  a  realização  de  procedimentos  de  episiotomia  sem
recomendação clínica. É possível confrontar os dados sobre ocorrências de atos violentos.  Dentre
as  formas  citadas,  as  mais  comuns  foram:  proibição  de  acompanhante  (9,3%),  falhas  no
esclarecimento de dúvidas (16,3%) e procedimentos obstétricos sem autorização/esclarecimentos
(27,3%), sendo a episiotomia (25,5%) o mais citado (BISCEGLI, et al, 20.15) 

O processo de formação em medicina no Brasil, estabelece que o residente realize um certo
número de procedimentos para que seja avaliado. Em outros países, a episiotomia e o fórceps, por
exemplo, são treinados, preferencialmente, em modelos sintéticos e peças específicas, ao passo
que, no Brasil, muitos profissionais relatam começar seu treinamento das habilidades cirúrgicas nas
pacientes, via de regra usuárias do SUS (DINIZ, et al., 2016). 

De acordo com Hotimsky (2009), no contexto brasileiro de crescente cirurgificação do parto,
onde a prática de “pôr a mão na massa” tornou-se uma tradição na formação médica, tende a ser
expectativa dos internos realizar a episiotomia, episiorrafia, e bloqueio do pudendo nos estágios de
obstetrícia.  Em  geral,  são  incentivados  nesse  sentido  pelos  seus  supervisores  e  pela  própria
proposta educacional de treinamento em serviço, a despeito dos riscos adicionais às parturientes
que sua inexperiência pode acarretar.

Desta maneira, as usuárias do SUS podem ser objetificadas em prol do ensino por razões
que eclodem aquém do direito que essas possuem enquanto cidadãs.  Com esta perspectiva, o
presente estudo tem como objetivo realizar revisão integrativa da literatura acerca da abordagem de
violência  obstétrica  no  processo  de  formação  dos  acadêmicos  de  medicina  e  apresentar  as
principais evidências encontradas nos artigos selecionados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de estudo de revisão integrativa que, segundo Mendes, et al., (2008), é um método
específico  ao  qual  resume  o  passado  da  literatura  empírica  ou  teórica  para  fornecer  uma
compreensão mais abrangente de um fenômeno específico. Dessa forma, o método objetiva traçar
uma análise sobre o conhecimento já construído em pesquisas anteriores sobre um determinado
tema.

Para a construção de pesquisa de revisão integrativa, uma das propostas é percorrer seis
etapas  distintas  sobre  as  quais  este  estudo  se  pauta.  São  elas:(1)  formulação  da  questão  de
pesquisa e definição de um problema para elaboração da revisão; (2) seleção de critérios para
inclusão  e  exclusão  de  estudos;  (3)  definição  das  informações  a  serem extraídas  dos  estudos
selecionados  durante  a  coleta  de  informações;  (4)  análise  crítica  dos  estudos  resultantes  da
pesquisa;  (5)  comparação  e  interpretação  dos  estudos  para  discussão  dos  resultados;  (6)
apresentação da revisão de maneira detalhada e de fácil compreensão (Botelho, 2011).

Para a construção desta pesquisa,  a busca da literatura científica será realizada com os
Descritores em Ciências da Saúde, com a combinação dos operadores booleanos “AND”, “OR” ou
“NOT” para compor a estratégia de busca. A busca dos artigos que serão incluídos na revisão será
realizada em bases de dados nacionais e internacionais que contêm artigos de revistas, livros, teses
e  outros  documentos,  sendo:  Medical  Literature,  AnalysisandRetrieval  System  Online(MedLine);
Literatura  Latino-Americana  em  Ciências  de  Saúde  (LILACS);  ScientificElectronic  Library
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Online(SciELO)  e  Google Acadêmico.  Os  filtros  utilizados  serão  a  seleção  dos  idiomas  de
publicação, português, inglês e espanhol,  abrangendo o período de 2008 a 2017, disponível em
meio eletrônico.  

Os  critérios  de  inclusão  e  exclusão  serão  definidos  com base  no  objetivo  que  norteia  a
revisão.  Nesta  pesquisa,  serão  incluídos  estudos  quantitativos  ou  qualitativos,  de  método
bibliográfico ou de campo que abordem a questão da formação dos estudantes em medicina.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Acredita-se que este estudo possa contribuir para evidenciar as formação acadêmica dos
médicos em relação às abordagens sobre violência obstétrica. O ensino e práticas focadas no eixo
da prevenção contribui para a adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o
acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias e
fortalecer  a  efetivação  do  olhar  humanizado,  desde  a  formação  até  as  práticas  de  fato  dos
profissionais médicos.  

Espera-se como resultado desta pesquisa, a identificação, descrição e sistematização sobre
abordagem de violência obstétrica no processo de formação em medicina. A análise e discussão
sobre  essas abordagens na  formação  dos médicos,  por  meio  de  revisão  integrativa,  permite  a
reflexão e a geração de novos conhecimentos  como uma estratégia para a prática baseada em
evidências.

4 CONCLUSÃO

 A  realização  desta  pesquisa  poderá  contribuir  para  identificar,  descrever  e  analisar  as
abordagens sobre violência obstétrica no processo de formação do acadêmico de medicina  como
fator fundamental para a prevenção de ocorrências de violência obstétrica. Neste sentido, um ensino
e práticas pautadas na prevenção, contribui  para a adoção de medidas e procedimentos benéficos
para  o  acompanhamento  do  parto  e  do  nascimento,  evitando  práticas  intervencionistas
desnecessárias,  sem  recomendação  médica,  com  fortalecimento  da  efetivação  do  olhar
humanizado, desde a formação até as práticas dos profissionais médicos.  
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