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A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BLOG BEBE.COM   

RESUMO 

RESUMO: No Brasil, é grande o número de mulheres que sofrem violência obstétrica. 

Trata-se de uma forma de agressão que pode acometer as mulheres durante a gravidez, 

parto, pós-parto ou em casos de aborto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 

violência obstétrica é uma questão de saúde pública e de violação dos direitos humanos. 

Neste contexto, este artigo tem como objetivo verificar como a violência obstétrica é 

relatada dentro do blog “Bebe.com’. Para a análise, optou-se por verificar as publicações 

relacionadas a essa temática veiculadas no blog bebe.com, no período de janeiro de 2015 

a dezembro de 2018. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, na perspectiva de 

Bardin. Ao final do estudo, observou-se que embora o assunto seja de relevância para a 

saúde pública o mesmo não teve grande relevância no blog, indicando que a violência 

obstétrica ainda é um tabu, devendo ser melhor discutido nas mídias.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Gênero; Direitos Humanos; Saúde 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Ao longo da história, as mulheres têm sido vítimas de diversas formas de violência: 

física, psicológica, sexual, patrimonial. A violência de qualquer tipo é uma violação dos 

direitos humanos e uma questão de saúde pública. Entre as diversas tipologias de violência 

encontra-se a obstétrica (ZANARDO et al., 2017).  

Entende-se por violência obstétrica (VO) as múltiplas formas de violências que vão 

desde maus tratos físicos, psicológicos e verbais que acontecem no período que antecede 

o nascimento do bebê até agressões no momento do parto, como práticas de impedimento 

de acompanhante, procedimentos cirúrgicos desnecessários, recusa da equipe de saúde 

em administrar determinados medicamentos para dores etc. Além disso, a VO compreende 

também as agressões que ocorrem no pós-parto (BRANDT, 2018; TESSER et al., 2015). 

O movimento contra a violência obstétrica no Brasil resultou das críticas de 

diferentes grupos a respeito da assistência ao parto no país, sendo considerado um 

movimento de luta pela humanização do parto e do nascimento. Foi somente na década de 

1980 que os profissionais da saúde e defensores dos direitos humanos e reprodutivos das 

mulheres começaram a se interessar pelo estudo da violência obstétrica. Esse interesse foi 

o resultado das lutas dos movimentos feministas que organizavam discussões a fim de 

promover uma reflexão sobre a violência no parto e combatê-la. No entanto, somente a 

partir de 1990 a violência obstétrica passou a constituir um campo de investigação formal, 

tendo esses estudos se intensificado nos anos 2000 (SENA, TESSER, 2017). Para essa 

tomada de interesse contribuiu, de maneira decisiva, o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), lançado pelo Ministério da Saúde em 1983 (OSIS, 1998).  

No Brasil ainda não existe uma legislação que tipifique a violência obstétrica, que 

regulamente ou puna os crimes praticados contra as mulheres por profissionais de saúde 

e responsabilize o Estado para que garanta ações para o combate desse tipo de violência, 

embora haja algumas medidas que vêm se impondo como importantes. Uma dela é a 
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Portaria Ministerial nº 569, de 01/06/2000, que institui no SUS, o Programa de Humanização 

do Pré-Natal e do Nascimento; a Portaria nº 1.459/2011 do Ministério da Saúde, que 

instituiu o programa nacional “Rede Cegonha”, e também o projeto de lei 7.633/2014,do 

deputado federal Jean Willys (PSOL), que dispõe exclusivamente sobre o combate à 

violência obstétrica e o direito ao parto humanizado (SANTOS, 2016). 

     Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi fazer um levantamento das publicações 

relacionadas ao tema no blog ‘Bebe.com’ no período e desta elaborar um perfil destas 

publicações. 

 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para atender aos objetivos dessa pesquisa, a metodologia foi dividida em duas 

etapas: pesquisa bibliográfica em diferentes revistas anexadas à base Scielo usando a 

palavra-chave “violência doméstica”, tendo como filtro o idioma português. O segundo 

procedimento consistiu no exame do blog bebe.com, no período de 31 de março de 2015 a 

janeiro 23 de janeiro de 2018, utilizando a técnica de análise de conteúdo, na perspectiva 

teórica de Laurence Bardin (2016). 

No período analisado, que compreende os dias de 31 de março de 2015 a 23 de 

janeiro de 2018, o Blog bebe.com fez menção ao termo “violência obstétrica” 17 vezes em 

suas publicações, incluindo menção a essa expressão tanto no título quanto no decorrer do 

texto. 

Nestas publicações, o tema foi abordado sob várias perspectivas, assim distribuídas 

segundo suas diferentes funções: informativa, relato e denúncia. As intenções das 

publicações foram de informar a temática ao leitor, denunciar histórias das vítimas e 

conscientizar a importância de entender mais sobre a violência obstétrica. Pode-se ainda 

mencionar que o tema também aparece na forma de notícia entretenimento, uma vez que 

algumas publicações inseridas nas funções acima abordaram a temática de maneira 

descontraída e colocando informações no formato de audiovisuais, tais como documentário 

e vídeos. 

Na maior parte das vezes em que se discutiu o tema da violência obstétrica no blog 

bebe.com, houve uma tendência a associá-la à cesariana. Já o parto normal apareceu de 

forma bastante idealizada e, parece apontar, para um procedimento onde a violência não 

se instaura. O que se depreende de tal observação é que o blog tende a considerar a 

violência obstétrica de uma forma muito reduzida, ou seja, a violência é entendida quando 

a mulher é induzida ou mesmo forçada a realizar uma intervenção cirúrgica, no caso a 

cesariana, no momento do parto, ao invés de realizar o parto normal. Embora não se 

desconsidere que essa retirada do protagonismo feminismo na escolha da melhor maneira 

de ter seu bebê efetivamente configure uma forma de violência obstétrica, não é a única. 

Há muitas outras formas de violação dos direitos da mulher no momento que antecede o 

parto, durante e após o parto. Uma dessas formas é a violência verbal que se configura por 

xingamentos, recriminações e censuras à mulher que está para dar à luz. Estudos de 

Carvalho e Brito (2017) demonstram que mesmo o parto normal pode oferecer possibilidade 

de violência obstétrica por meio de palavras e atitudes dos profissionais que realizam o 

atendimento; como já mencionado. 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No período analisado, que compreende os dias de 31 de março de 2015 a 23 de 

janeiro de 2018, o Blog bebe.com fez menção ao termo “violência obstétrica” 17 vezes em 

suas publicações, incluindo menção a essa expressão tanto no título quanto no decorrer do 

texto. 

Nestas publicações, o tema foi abordado sob várias perspectivas, assim distribuídas 

segundo suas diferentes funções: informativa, relato e denúncia. As intenções das 

publicações foram de informar a temática ao leitor, denunciar histórias das vítimas e 

conscientizar a importância de entender mais sobre a violência obstétrica. 

Pode-se ainda mencionar que o tema também aparece na forma de notícia 

entretenimento, uma vez que algumas publicações inseridas nas funções acima abordaram 

a temática de maneira descontraída e colocando informações no formato de audiovisuais, 

tais como documentário e vídeos. 

Segundo observado no estudo, houve uma tendência (número de postagem ou a 

porcentagem) a associar o tema ao parto cesariana. Já o parto normal apareceu de forma 

idealizada e em alguns aspectos sem violência obstétrica. O que se depreende de tal 

observação é que o blog tende a considerar a violência obstétrica de uma forma muito 

reduzida, ou seja, a violência é entendida quando a mulher é induzida ou mesmo forçada a 

realizar uma intervenção cirúrgica, no caso a cesariana, no momento do parto, ao invés de 

realizar o parto normal.  

Embora não se desconsidere que essa retirada do protagonismo feminismo na 

escolha da melhor maneira de ter seu bebê efetivamente configure uma forma de violência 

obstétrica, não é a única. Há muitas outras formas de violação dos direitos da mulher no 

momento que antecede o parto, durante e no pós parto. Uma dessas formas é a violência 

verbal que se configura por xingamentos, recriminações e censuras à mulher que está para 

dar à luz. Estudos de Carvalho e Brito (2017) demonstram que mesmo o parto normal pode 

oferecer possibilidade de violência obstétrica por meio de palavras e atitudes dos 

profissionais que realizam o atendimento; como já mencionado. 

 

4.  CONCLUSÃO  

 

    Embora a violência obstétrica seja uma temática de importância na saúde pública, se 

percebeu ser inexpressivo o número de vezes que foi apresentado a temática no espaço 

analisado. Além disso, nas poucas vezes que a temática foi abordada pelo blog, a 

discussão manteve-se superficial, sem aprofundamento no assunto. 

Após a análise desse artigo, conclui-se que o tema violência obstétrica poderia ter sido 

melhor explorado pelo blog bebe.com, veiculado à revista Abril e escrito por diversos 

colaboradores. 

 

     Portanto, concluiu-se um déficit de preocupação com a temática violência obstétrica no 

referido blog, uma vez que no período de 31 de março de 2015 a janeiro 23 de janeiro de 
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2018, apenas 17 publicações mencionaram a violência e, mesmo assim, quando o fizeram, 

foi de maneira superficial e restrita aos interesses de algunssegmentos da população. 
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