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Introdução: O ciclo gravídico é considerado um momento especial, tanto para a gestante, 

quanto para seu ciclo de convívio, devido às mudanças físicas, profissionais, sociais e 

psicológicas pelas quais a mulher passa. A Gestante assim como a criança que ela está 

gerando, necessitam de atenção e cuidados característicos no espaço familiar, social e nos 

serviços especializados da área de saúde. Deste modo, procurar-se proporcionar à mãe 

condições agradáveis, espaços harmônicos, de paz e tranquilidade, para que possa 

desenvolver uma boa gestação, de forma a elevar ao máximo o desenvolvimento e saúde do 

bebê. 1 Entretanto, esse contexto não compõe a realidade de muitas mulheres, pois de forma 

recorrentes observa-se episódios que a essas gestantes vivenciam situações desconfortáveis, 

dentre elas a violência. Contrariando tudo que se deseja para o período gestacional, grávidas 

não estão imunes a isso. Nesse estudo daremos enfoque à violência psicológica causada por 

familiares a mulher grávida, que é entendida como qualquer conduta contra a mulher que 

resulte em dano emocional e diminuição da autoestima identificado em xingamentos, 

intimidação, depreciação, discriminação, desrespeito, entre outros que abalam os estados 

psicológico e emocional, deixando-a grave, e, muitas vezes, irrecuperável. Objetivos: Relatar 

experiência de residentes multiprofissionais e levar a discussão acerca da violência que incide 

sobre a mulher no seu ciclo gravídico. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo 

descritivo do tipo relato de experiência, da Residência multiprofissional em saúde da mulher e 

da criança da Universidade Estadual do Pará. O local do estudo foi um hospital escola, 

referência em saúde materno infantil em Belém do Pará, realizada no mês de outubro de 2019. 

Para desenvolver o relato de experiência, observou-se atendimento no setor de triagem 

obstétrica e setor pré-parto, parto e pós-parto (PPP). Durante o período de prática 

presenciamos o fluir de diversos sentimentos, em um misto de ansiedade, dor e alivio ao ver o 

milagre da vida acontecer e até mesmo o óbito. Mas infelizmente também presenciamos a 

violência tão naturalizada por parte dos familiares. Um dos casos que podemos relatar foi de 

uma jovem de 18 anos, primigesta no momento de seu trabalho de parto, estava acompanhada 

pela mãe. A jovem envolvida num misto de sentimentos, sensações, fragilidade e 

inexperiência por ser seu primeiro bebê, foi alvo de frases nada encorajadoras, depreciativas e 

com um teor de violência que nos pareceu ser violência doméstica, que apenas estava sendo 

novamente reproduzida diante de todos. O que nos deixou um ambiente pesado e 

desagradável. Dentre as frases reproduzidas pela senhora foram “Isso é para você vê como é 

bom... agora está gritando... quero só vê se tu vai querer outro?... Não grita você vai matar seu 

filho... Doutor pode costurar tudo ai (houve lacerações) ... assim ela não vai mais fazer isso”. 

Intervimos na situação pedindo e orientando para que a não proferisse palavras violentas 

depreciativas, transformando o ambiente de trabalho da equipe e de sua filha constrangedor e 

hostil, uma vez que este momento para a paturiente deveria ser de uma experiência cercada de 

respeito e empatia, pois é um momento tão esperado. O parto prosseguiu sem intercorrências. 

Resultados: Várias são as implicações da violência para a saúde da mulher. Destacam-se 

entre elas, às múltiplas complicações de saúde relacionadas à violência durante o período 
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gestacional, tais como início tardio do acompanhamento pré-natal, depressão, pressão arterial 

instável e ganho de peso ponderal, diabetes gestacional, intercorrências gestacionais, aborto, 

ruptura de membrana, abortamento induzido e o desenvolvimento de psicoses.2 A grávida 

violentada pode carregar marcas por toda a vida, levando em consideração que essa fase gera 

um momento de fragilidade e relevância emocional, fica evidente que esta mulher se torna 

susceptível a desenvolver quadro de estresse emocional constante, associado baixa autoestima 

e isolamento3. Além disso, o que se percebe é que as próprias gestantes, que, apesar de serem 

ou terem sido vítimas, muitas vezes, não reconhecem o ato como violência e acabam não 

denunciando e com isso postergam essa prática. Um fato revelador é que muitas mulheres 

tendem a se sentir aliviadas e agradecidas após o nascimento de um bebê saudável, o que, 

para elas, compensaria qualquer mau tratamento recebido durante o parto. A inviabilidade de 

problematizar esta forma de violência ocorre em função de diferentes fatores, entre eles está à 

banalização de condutas pautadas em estereótipos, que são vistas como “uma brincadeira” 

pelos sujeitos envolvidos e até esperadas pela gestante. Diante disso, a violência psicológica 

no processo gestatório resulta em problemas de saúde à mulher que refletem na saúde do bebê 

e que também se estendem a outras fases de sua vida, demonstrados em limitações e 

impossibilidades fisiológicas, funcionais e sociais. Tanto no pré-natal, onde as possibilidades 

de atuação podem ser maiores, quanto no momento do parto, cabe aos profissionais manter 

uma relação horizontal com a gestante, acolhendo-a, incentivando-a e permitindo o 

protagonismo da gestante no momento do parto. Sobre as políticas existentes, a presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato é garantida por Lei, 

sendo assim, as instituições de saúde tem o dever de permitir que uma pessoa participe desses 

momentos junto à mulher. A presença de acompanhante tem grande importância para o 

desfecho do processo parturitivo, pois uma pessoa conhecida pode tornar o parto mais curto e 

menos traumático, evitando assim o uso de métodos invasivos. Porém a pessoa escolhida deve 

ter conhecimento da importância de sua atitude junto à parturiente, para isso, equipe 

multiprofissional deverá instruir conversar e passar observações ao acompanhante, esclarecer 

suas dúvidas, ansiedade, e cuidar para que tudo ocorra de maneira mais natural possível. 

Sendo assim nos interessa, sobretudo, compartilhar esse fenômeno em sua complexidade, 

levantar reflexões da nossa prática, indagar sobre nosso posicionamento e avaliar se as 

políticas públicas já existentes se realmente empregadas de forma efetiva de acordo com a 

realidade do sistema de saúde vigente, que atentem para a prevenção e a intervenção da 

violência a fim de assegurar o bem-estar da mulher e seu bebê. Conclusão: A violência contra 

a mulher caracteriza-se como um problema de saúde pública. As consequências para a 

sociedade produzida por essa violência irão despender gastos que poderiam ser investidos em 

políticas públicas de intervenção e prevenção da violência em todos os seus níveis. No que se 

refere à violência que acomete mulheres grávidas é responsável por uma série de impactos 

negativos que pode provocar à saúde da mulher, seja um adoecimento físico ou até psíquico 

das mesmas, repercutindo assim na saúde mental das vitimadas. A experiência do campo de 

prática, fez nos perceber a importância do acompanhamento e acolhimento a essa mulher. . 

Que um atendimento holístico cria o vinculo de confiança pode levá-la a admitir que sofra 

violência, apesar de que por vezes ser tão naturalizada ela mesma não se percebe vítima, então 

neste momento entra o senso investigativo e olhar holístico do profissional de saúde. 
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