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INTRODUÇÃO METODOLOGIA

A violência está presente no contexto histórico e cultura de

mulheres. Com o crescimento de pesquisas sobre a

experiências de parir, é visto que muitas mulheres sofrem

abusos, maus tratos e desrespeito durante o parto, os quais

violam seus direitos à vida, a saúde, e a integridade física1.

Essa violência que ocorre durante na fase do ciclo gravídico-

puerperal é denominada violência obstétrica (VO). A VO

manifesta-se através de negligência, violência verbal, violência

física e violência sexual2. Esta compreende também as práticas

intervencionistas desnecessárias, como a episiotomia, ausência

de acompanhante, tricotomia, ocitocina de rotina, restrição ao

leito, clister e até mesmo a cesariana sem indicação3.

OBJETIVOS

Geral:

Identificar a ocorrência de violência

obstétrica na rede de atenção pública

e privada, considerando o vivência e

conhecimento das parturientes.

Específicos:

➢ Verificar as violência obstétrica

ocorrida nos serviços de saúde;

➢ Avaliar o conhecimento das

parturientes acerca da violência

obstétrica sofrida;

➢ Relacionar a ocorrência da violência

obstétrica com o conhecimento das

mulheres e a rede de atenção. Ministério da Saúde, 2018.

Tipo e local de estudo:

➢ Estudo quantitativo, descritivo, aplicado.

➢ Desenvolvido através de rastreamento de mulheres em

mídia social e aplicação de um formulário de autoria própria.

População:

➢ Mulheres primíparas, secundíparas ou multíparas que já

sofreram violência obstétrica.

Coleta de dados:

➢ Convite às participantes de forma on-line através das mídias

sociais.

➢ Aceite e concordância com o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido.

➢ Preenchimento do formulário proposto através da plataforma

Google Forms.
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Análise de dados:

➢ Dados registrados e distribuídos

em tabelas.

➢ Estatística descritiva.

Procedimentos éticos:

• O projeto de pesquisa será

submetido à apreciação do

Comitê de Ética em Pesquisa em

Seres Humanos do Centro

Universitário Central Paulista

(CEP-UNICEP), e terá início após

a aprovação do estudo.

Diante da importância da temática da VO, obter novos conhecimentos sobre o assunto, promove uma melhor instrumentalização

e manejo das práticas obstétricas, reduzindo assim, danos físicos e psicológicos na vida de diversas mulheres.

RESULTADOS ESPERADOS


