
NOTA TÉCNICA CONJUNTA

A expressão "Violência Obstétrica" ganhou grande repercussão nos últimos

anos. O termo usado na literatura científica internacional inclui o tratamento

desrespeitoso e abusivo que as mulheres podem experienciar durante a assistência à

gravidez, ao parto e ao puerpério. (1,2) As atitudes e ações agrupadas na expressão

violência obstétrica não se restringem aos atos dos profissionais de saúde, embora os

inclua. Ciente dessa premissa, este documento, elaborado em conjunto pelo Conselho

Regional de Medicina do PR (CRM-PR) e Conselho Regional de Enfermagem do PR

(COREN-PR),terá como foco a violência obstétrica no contexto da assistência à saúde.

Nessa perspectiva e conforme disposto no art. 2º da Lei nº 19.701, de

20/11/2018 (3), configura violência obstétrica, praticada por quaisquer profissionais de

saúde, de estabelecimentos públicos ou privados, incluindo redes de saúde

suplementar e filantrópica e serviços prestados de forma autônoma:

"1-qualquer ação ou omissão que cause à mulher morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico;

11- a negligência na assistência em todo período gravídico e
puerperal;

/11- a realização de tratamentos excessivos ou inapropriados e
sem comprovação cientifica de sua eficácia;

IV- a coação com a finalidade de inibir denúncias por
descumprimento do que dispõe esta Lei"

O parto é um processo fisiológico que, além de cuidados, precisa de

acolhimento, visto que as mulheres se encontram mais frágeis e susceptíveis, e é nesse

instante especial na vida da mulher e de suas famílias, que ocorre um dos mais
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revoltantes tipos de violência, a obstétrica. A violência pode decorrer de falhas

sistêmicas nos diferentes níveis de atenção à saúde {1,2,4}, revelando cuidado de má

qualidade e sem adesão dos profissionais às melhores práticas baseadas em evidências

científicas (1,2-5), além de englobar uma variedade de atos intencionais ou

inadvertidos que possam causar sofrimento, ferir autonomia ou causar danos

emocionais. (1,2,6) Um fato que vem sendo muito discutido e relacionado à violência

obstétrica é a realização da episiotomia desnecessária, com ou sem o consentimento

da mulher e ainda com ou sem anestesia prévia. Outros procedimentos caracterizados

como violência obstétrica, por definição, recusa em ajudar as mulheres durante o

parto, falta de informação, discussão e consentimento da mulher para as intervenções

obstétricas que se fizerem necessárias durante a assistência. (1, 6-8)

É importante memorar, para boa compreensão do tema, que todas as áreas

da saúde, incluindo a obstetrícia, estão em constante avanço científico e tecnológico.

o desenvolvimento das Ciências da Saúde proporcionou queda importante

no número de mortes materna e infantil precoce, especialmente a partir da

monitoração no pré-natal, realização do número mínimo de consultas, oferta de

exames obrigatórios, vinculação da gestante a serviços hospitalares de referência,

conforme estratificação de risco gestacional, e acompanhamento do processo de

trabalho de parto, parto e pós-parto. Todo este avanço advindo deste desenvolvimento

fomentou uma abordagem mais intervencionista, preponderante e centrada no

profissional, onde a parturiente fica dependente da equipe de saúde, o que pode ter

produzido, como consequências, o afastamento da família, perda do protagonismo da

mulher no nascimento de seu filho e aumento no número de cesárias.

Nesse contexto, o Ministério da Saúde, a Federação Brasileira das

Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), a Associação Brasileira de

Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO) e os conselhos profissionais, em

especial o de Medicina e Enfermagem, passaram a publicar recomendações aos

profissionais, fundamentadas em critérios técnicos e voltadas à adoção de boas

práticas de assistência à gestante em qualquer etapa do ciclo grávido puerperal.
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No plano internacional, a Organização Mundial da Saúde (9) atualizou

publicação relacionada à abordagem da mulher e da criança, levando-se em conta, em

particular, o protagonismo materno e o respeito à fisiologia do nascimento.

Na integralidade dessas manifestações, percebe-se, como diretriz comum, a

necessidade de respeito à autonomia da mulher, assegurando-lhe: i) beneficência e

não-maleficência durante todo o processo; ii) comunicação clara (diálogo em

linguagem acessível) e tom de voz que traduza calma e serenidade; iii) formação de

vínculo entre parturiente, família e equipe de assistência obstétrica; iv) a não

realização de procedimentos desnecessários sob o ponto de vista técnico. Tudo para

que o parto seja uma experiência positiva para a mulher e sua família, considerando

tratar-se o nascimento de um fenômeno fisiológico.

O respeito à gestante pressupõe, dentre outros aspectos, o reconhecimento

dos diferentes valores culturais, crenças, necessidades e expectativas em relação à

gravidez, ao parto e ao nascimento, o que deve ser refletido, inclusive, no local do

parto. O ambiente onde a mulher é cuidada deve ser acolhedor, com atendimento

individualizado, a fim de que ela possa expressar suas necessidades, sentir-se segura e

protegida. (10)

A aproximação com as Boas Práticas de atenção ao parto e nascimento

preconizadas pode contribuir para tornar comum a utilização de estratégias e atenção

direcionadas à mulher e suas necessidades específicas, conforme questões biológicas,

condições sociais, éticas e emocionais, bem como evitando-se a adoção de

procedimentos, quando inócuos, inoportunos e inadequados no caso concreto. (ll)

Apresentam-se, pois, a seguir, as principais orientações para que se

possa dispensar uma assistência obstétrica segura e de qualidade, a serem aplicadas

por todos os profissionais e instituições envolvidos no nascimento.

Princípios da individualidade e integralidade - Os princípios da individualidade

e integralidade preconizam que a mulher possui identidade e é sujeito de direitos e

escolhas. Significa dizer, na prática, que a gestante/parturiente deve ser chamada pelo
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nome, sem utilização de apelidos ou abreviações (exceto quando por ela solicitado L
bem como orientada, de forma clara, sobre todo e qualquer procedimento a ser

realizado, colhendo-se, sempre que possível, sua autorização.

Momento de internação na maternidade - privilegiar, sempre que possível, a

internação da gestante para realização do parto quando estiver na fase ativa de

trabalho de parto, o que, segundo as novas recomendações da OMS (2018L equivale a

avaliação da dilatação do colo de pelo menos 6 cm. O internamento precoce está

associado a maior uso de métodos intervencionistas. (12)

Acompanhantes - Estimular e facilitar a presença doia acompanhante, de livre

escolha da parturiente, no ambiente de assistência ao trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, sem restrição injustificada de trânsito. Quando possível, incluir os

acompanhantes na discussão e informação do que está sendo feito na assistência e

deixar que a família da gestante frequente o local em que a gestante está em trabalho

de parto. O apoio do acompanhante durante o processo de parto, pode trazer

resultados muito positivos, a exemplo de aumentar a satisfação da parturiente, reduzir

a necessidade de intervenções e de analgesia intraparto (12L desencadear trabalhos

de parto mais curtos e nascerem bebês com índice de Apgar mais satisfatórios. (13)

O apoio contínuo do acompanhante no trabalho de parto e nascimento é uma

prática segura e efetiva, de baixo custo e bons resultados maternos e neonatais. Sua

presença, garantida pela Lei nQ 11.108/2005 (14L é considerada um marcador de

segurança e qualidade do atendimento, bem como um indicador da incorporação dos

princípios da integralidade dos cuidados de saúde, universalidade, equidade e a

humanização.

Preparo para o parto - Segundo a OMS (2018L a realização rotineira de enemas

(15) e de tricotomia (16) são práticas claramente prejudiciais ou ineficazes, incômodas,

que possuem potenciais efeitos adversos e que devem ser abolidas.
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Métodos não farmacológicos para alívio da dor - A dor do parto faz parte da

natureza humana e, ao contrário dos outros tipos de dor, não está associada a

patologias. Durante o trabalho de parto, os níveis de adrenalina estão altos e o sistema

nervoso simpático é ativado em resposta ao estresse, mecanismo biológico adaptativo

e de defesa.
A redução da ansiedade e dos níveis de estresse da parturiente reflete

positivamente nos resultados neonatais, pois previne a hiperventilação materna,

reduzindo a liberação de catecolaminas. Em consequência, melhora a perfusão

placentária e diminui riscos de acidose feta!. (17)

Sabe-se que a intensidade e as características da dor são subjetivas e

específicas, de modo que a assistência para amenizá-Ia deve ser individualizada para se

escolher o método mais apropriado à parturiente. (17)

As instituições devem, portanto, buscar oferecer métodos diversificados para

minimizar a ansiedade durante o trabalho de parto, tais como: manter ambiente

acolhedor (18,19), assegurar a privacidade da mulher, redução de barulhos,

disponibilizar banho de relaxamento no chuveiro, espaços para deambulação durante o

trabalho de parto, liberdade de posição durante o trabalho de parto e parto, exercícios

na bola suíça (20,21), dentre outros.

Analgesia - A analgesia epidural e o uso de opioides parenterais, como fentanil,

diamorfina e petidina, são opções recomendadas para gestantes saudáveis que

solicitam alívio da dor durante o parto e que não se sentiram atendidas em sua

demanda com os métodos não farmacológicos.

Trata-se de uma prática ainda pouco comum nas maternidades, sendo

recomendado, portanto, que seu uso - analisado de forma individualizada e criteriosa,

respeitando a escolha da mulher e associado a outros métodos não farmacológicos

para alívio da dor - seja tornado mais frequente.
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Após orientação de que a analgesia é uma escolha da mulher e constatada que

ela, naquela hipótese clínica, não irá prejudicar a evolução do parto, a gestante poderá

decidir o momento de receber essa assistência farmacológica durante o parto.

Banho morno de aspersão - O banho quente proporciona estimulação cutânea

de calor superficial que, associado à intensidade e ao tempo, produz efeito regional e

geral. O relaxamento muscular durante o banho é promovido pela vasodilatação

periférica e redistribuição do fluxo sanguíneo em decorrência da água aquecida. Por

meio de uma temperatura em torno de 37QC, promove-se o alívio da dor e reduz-se a

ansiedade da mulher durante o trabalho de parto em decorrência da redução de

hormônios neuroendócrinos relacionados ao estresse, melhorando as contrações

uterinas (20), além de provocar elevação das endorfinas e satisfação da parturiente.

(22) Ainda é incerto o momento que pode ser indicado ou por quanto tempo. Nesta

técnica, a parturiente fica sentada em um banquinho ou na bola suíça, sob o chuveiro,

não exigindo muitas modificações na estrutura física das maternidades.

Já o uso da imersão na água, durante a primeira fase do trabalho de parto,

parece ser benéfico, sem aumentar as complicações materno-fetais, servindo, pois,

como método não farmacológico para o controle da dor. (23) Foi relatado, porém, que

a imersão por mais de duas horas prolonga o trabalho de parto e diminui as contrações

uterinas ao suprimir a produção de ocitocina. (24) Há que avaliar, assim, a dor e o

benefício deste método de relaxamento.

Deambulação e mudança de posição - Durante o trabalho de parto, a

imobilidade materna pode levar a distócia e cesáreas por não haver progressão ou

descida fetal. A movimentação e posicionamento materno aumentam os diâmetros dos

ângulos pélvicos, o que facilita a descida e o encaixe fetal, favorecendo a evolução do

progresso do trabalho de parto. Pode reduzir a dor, facilitar a circulação útero-fetal,

promover contrações efetivas e diminuir a duração do trabalho de parto. (21) Há

fatores que podem diminuir a movimentação materna, como obesidade, falta de
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entendimento da mulher sobre a importância da movimentação, uso de intervenções

como amniotomia, infusão de ocitocina, monitoramento fetal contínuo e analgesia

peridural. (21)

No tocante às posições, recomenda-se orientar as mulheres a adotarem aquelas

que lhes sejam mais confortáveis durante o primeiro estágio do parto. (12) Deve-se

evitar, porém, a posição horizontal em decúbito dorsal, que pode provocar compressão

aorto-cava, induzindo hipotensão arterial e bradicardia fetal. Vale a pena ressaltar que,

a parturiente deve ser orientada que pode optar pela posição que acredita ser mais

confortável no período expulsivo. (12,25) As posições sem i-sentadas, de cócoras ou

laterais (Sims) são as mais comuns. (26,27)

As posições verticalizadas podem encurtar a duração do primeiro período do

parto, em aproximadamente uma hora, e reduzir um pouco o segundo período (28),

além de tornarem as mulheres menos propensas a receberem intervenções. (29) Isso

porque a ação da gravidade é efetiva, atuando naturalmente no período expulsivo,

favorecendo a oxigenação placentária para liberação dos grandes vasos, preservando a

vitalidade fetal e a manutenção do equilíbrio ácido-básico do recém-nascido em

períodos expulsivos prolongados. (30)

Adicionalmente, a verticalização materna causa menos desconforto e mais

facilidade de puxos espontâneos, menos traumatismos vaginais ou perineais, além de

reduzir a duração do período expulsivo e promover melhores resultados de Apgar,

maior satisfação das mulheres pela redução da dor lombar e melhor movimentação no

parto. (31)

Com o auxílio da gravidade, as posições verticais aumentam o tamanho do

diâmetro da pelve, as contrações tornam-se menos dolorosas e mais eficazes, e a

mulher obtém o alívio da dor devido à menor pressão exercida sobre o sacro. A posição

sentada alivia as dores na região lombar e possibilita a massagem. A posição em quatro

apoios, por sua vez, reduz o efeito da gravidade, permite a massagem lombar e

favorece a rotação interna fetal, além de ser indicada para corrigir mal posicionamento

fetal, reduzir pressão e edema cervical, bem como aumentar o diâmetro pélvico no
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período expulsivo. Já a posição de cócoras aumenta os diâmetros pélvicos, contribui na

descida fetal e promove o relaxamento dos músculos perineais. (32)

A posição supina, por outro lado, pode trazer inúmeras consequências durante

o parto como: hemorragia no parto e no pós-parto, hipotensão materna, sofrimento

fetal, compressão da veia cava e aorta, estreitamente do canal do parto, a não

utilização da força da gravidade, contrações uterinas ineficientes, perda da mobilidade

pélvica, trabalho de parto lento, mais dor e desconforto à mulher. (32)

Assim, no momento do parto, o médicoJa ou enfermeiroJa deverá discutir e

respeitar a liberdade de escolha da gestante quanto a posição mais confortável para o

parto, estimulando as posições verticalizadas.

Dieta - A recomendação de jejum durante trabalho de parto baseia-se na

pOSSibilidade de risco de aspiração de conteúdo gástrico, podendo gerar a Síndrome de

Mendelson na eventual necessidade de uma anestesia geral.(33) Todavia, há evidências

de que o jejum não garante a ausência de pequenos volumes gástricos durante o ato

anestésico.(34) Além disso, é muito rara a necessidade de anestesia geral durante o

parto, especialmente nas gestantes de baixo risco.(35) O jejum, portanto, não é

recomendado como rotina para gestantes de baixo risco.(36) É sabido que, diante do

alto gasto energético que o trabalho de parto demanda, manter a parturiente em

restrição quanto à ingesta hídrica e abstenção de alimentos pode levar a um quadro

clínico de cetose e desidratação.(37)

A American Sciety of Anesthesiologistas (ASA) (38) evidencia que a maioria das

mulheres se beneficia ao se alimentar durante o trabalho de parto, com maior suporte

de calorias e energia. O jejum prolongado leva ao gasto de gordura como fonte de

energia, aumenta a acidez sanguínea materna e fetal, causa estrese emocional, reduz

as contrações uterinas, diminui o fluxo sanguíneo, podendo favorecer o sofrimento

fetal. As infusões intravenosas de rotina em substituição da hidratação oral não são

indicadas, pois interferem no processo natural e restringem a liberdade de

movimentação da mulher. (31)
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A ASA sugere mudanças nas práticas relacionadas à alimentação durante o

trabalho de parto e que a avaliação da parturiente seja individualizada, já que estudos

mostram que as complicações de broncoaspiração pulmonar são altamente

improváveis e quase inexistentes, devido aos avanços nos cuidados de anestesia e ao

aumento do uso de epidurais e raquianestesia. (38)

Toques vaginais - A realização de toque vaginal deve ser realizado, no mínimo

em intervalos de quatro horas, na fase ativa do trabalho de parto, ressalvada alguma

alteração no quadro que justifique a realização do ato com intervalo menor. O toque

deve ser em ambiente privativo, por apenas um e, de preferência, pelo mesmo

examinador. Deve haver registro no partograma em tempo real.

Monitorização fetal - É recomendada a ausculta intermitente da frequência

cardíaca tetal com um aparelho de ultrassom Doppler ou um estetoscópio tetal Pinard

para mulheres grávidas saudáveis em trabalho de parto. Dessa forma a ausculta fetal

intermitente deve ser a cada 30 minutos, na fase ativa do trabalho de parto, e a cada 5

minutos no período expulsivo, preferencialmente permitindo que a parturiente e

acompanhante também possam ouvi-los.

Uso de soro com ocitocina - O uso de ocitocina para indução ou condução do

trabalho de parto é um ato médico com critérios técnicos bem definidos. As mulheres

devem ser informadas de que uma duração padrão da primeira fase não foi

estabelecida e pode variar muito de uma mulher para outra. Além da observância dos

critérios quanto ao uso da ocitocina, o trabalho de parto deve ser monitorado

cuidadosamente, bem como a avaliação continua da vitalidade tetal, pois o mal uso da

ocitocina pode ocasionar hiponatremia, hipervolemia, edema agudo de pulmão, bem

como o aumento da taxa de intervenções durante o parto. (39) A ocitocina deve ser

administrada em doses crescentes e o trabalho de parto deve ser monitorado

rigorosamente por meio do partograma e observação criteriosa para o risco de rotura
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uterina, hiperestimulação uterina e sofrimento fetal agudo. (40)

Uso de ocitocina intramuscular no pós parto imediato - Deve ser sistemático

para promover a redução de hemorragia no 4Q período do parto.

Episiotomia - O uso rotineiro da episiotomia é desnecessário e deve ser

evitado. (41). Tampouco deve ser indicação de rotina nos partos instrumentalizados ou

na distócia de ombros, quando apenas, ocasionalmente, pode haver necessidade

técnica de sua realização (42). Nesse sentido apontam as diretrizes da American

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e da Organização Mundial da Saúde.

(31)

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)

ressalta a importância de que este procedimento cirúrgico, antes de realizado, deva

contar com o consentimento informado da parturiente, fundamentalmente antes do

período expulsivo. (43)

Pressão manual do fundo do útero ou Manobra de Kristeller - Não existem

provas do benefício da realização rotineira da manobra de Kristeller realizada no

segundo período do parto (12,44,45). Vale ressaltar que a Manobra de Kristeller

caracteriza-se no âmbito jurídico como lesão da integridade física, e a Enfermagem é

eticamente proibida pelo COFEN de auxiliar ou realizar.

A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal afirma que não existem

provas do beneficio da Manobra de Kristeller realizada no segundo período do trabalho

de parto e, além disso, existem algumas provas, ainda que escassas, de que tal

manobra constitui um fator de risco de morbidade materna e feta!. Pelo que se

considera, sua realização deve ser limitada a protocolos de investigação desenhados

para avaliar sua eficácia e segurança para a parturiente e o feto.
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Contato pele a pele e clampeamento oportuno do cordão umbilical - O

contato pele a pele faz parte do cuidado integral e humanizado na assistência

obstétrica, estando previsto na Portaria SAS/MS nº 371/2014, que institui as diretrizes

para a organização da atenção integral humanizada ao recém nascido no Sistema

Único. O ato normativo dispõe, em seu art. 42, que o recém-nascido a termo, com

ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial, seja, de acordo com a

vontade da mãe, colocado em cima de seu abdômen materno, seja secado e aquecido,

com temperatura ambiente em torno de 26 graus, e estimulado o aleitamento materno

na primeira hora de vida. Os demais cuidados com o recém-nascido, como exame

fisico, peso, medidas antropométricas, banho e vacinação, devem ser postergados

nessa primeira hora de vida.

Sabe-se que a prática pode melhorar a qualidade da amamentação e incentivar

a amamentação precoce, além de promover o vínculo mãe e filho, acalmar o bebê com

o calor do corpo da mãe, bem como ser eficiente na manutenção da temperatura

corpórea (47), na adaptação metabólica, na estabilização da glicose, na redução do

choro (e, consequentemente, do estresse e uso de energia) e na colonização

bacteriana do bebê. (31,48)

O contato, também, traz beneficios para a mãe por prevenir hemorragias

maternas no pós-parto, eis que produz contrações uterinas durante a sucção se a

amamentação for iniciada na primeira hora. (31)

Assim, o contato pele a pele da mãe e seu filho, se estiver vigoroso e for desejo

da mãe, deverá ser estimulado e promovido, independentemente de o nascimento

decorrer de parto vaginal ou cesáreo, antes mesmo do clampeamento do cordão.

A ligadura do cordão deve ocorrer, segundo a Portaria SAS/MS nº 371/2014,

após cessadas suas pulsações (aproximadamente de 1 a 3 minutos), ressalvadas

hipóteses de mães isoimunizadas, HIV ou HTLV positivas ou não apresentando o recém

nato as condições clínicas descritas no art. 4º. Tal se justifica por haver transferência de

aproximadamente 80 ml de sangue da placenta, fornecendo cerca de 50 mg de ferro,

prevenindo anemia ferropriva no primeiro ano de vida.
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CONCLUSÃO

Por fim, a violência geralmente não ocorre devido a equipes ou indivíduos mal

treinados, nem se configura como exceção de comportamento, mas, na maioria das

vezes, como realização de procedimentos que compõem o protocolo dos serviços de

assistência hospitalar e na consciência da formação profissional.

Como a ciência é uma constante evolução, mais estudos qualitativos e

quantitativos são necessários. E nós, enquanto profissionais de saúde, temos por dever

colocar a mulher no protagonismo do seu parto, orientando, esclarecendo e deixando

ela e acompanhante decidirem o que lhe for conveniente no melhor momento de suas

vidas.

e~
RITA SANDRA FRANZ
Presidente COREN-PR
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