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RESUMO

Este artigo tem por objetivo uma pesquisa bibliográfica exploratória relacionada a atuação da(o) Psicóloga(o) na
maternidade. Entende-se que esses sofrimentos relacionados à maternidade são uma demanda que envolve além do
gestar. Sendo assim, a importância dessa pesquisa se dá pelos aprendizados, produção de conhecimento e contribuição à
ciência sobre as formas de sofrimento psíquico neste contexto, e essa escolha veio diante do contexto real em que
vivemos, da expectativa em relação ao parto ideal. O percurso será sob a óptica da Psicologia Hospitalar e tem como
objetivo principal, a compreensão dos fatores que levam ao sofrimento psíquico nas mulheres em todo o processo de
hospitalização no parto. A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa bibliográfica e para a discussão foram
utilizados artigos científicos nas plataformas Scielo, Scholar e livros para construção dessa pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia hospitalar, Maternidade, Violência obstétrica, Trauma.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho resulta na vivência de estágio acadêmico no curso de graduação em Psicologia

Hospitalar da Universidade Fundação Assis Gurgarz de Cascavel- PR, realizado na maternidade e

UTI-Neonatal (UTIN) de um hospital privado de Cascavel, no ano de 2021. Diante disso, propõe-se

apresentar a atuação da Psicologia por meio de uma prática humanizada. Para tal, apresentaremos as

questões que envolvem a maternidade e o serviço prestado na obstetrícia, através da abordagem da

Psicologia Hospitalar.

A interface entre a Psicologia e a atenção hospitalar caracteriza-se, primordialmente, por um

contexto marcado pelo sofrimento que, em maior ou menor intensidade, apresenta-se como próprio

das situações de crise e adoecimento. Este contexto põe à prova os mecanismos adaptativos

adequados, o que já justificaria a presença da(o) psicóloga(o) e sua ação no ambiente hospitalar.
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Frente a objetividade e a resolutividade necessárias neste ambiente, emerge uma demanda de

sofrimento adicional, evidenciada pelas subjetividades em jogo nessa vivência hospitalar, tanto do

paciente como de seus familiares, cujas repercussões do adoecimento em suas vidas mostram um

significado para além da patologia e da sua gravidade. (CREPOP 2019).

Com isso, à solicitação de atendimento pela equipe de saúde para a(o) profissional

psicóloga(o) no setor da maternidade, em sua grande maioria são casos por suspeita de depressão

pós parto e/ou rejeição do bebê, mãe/familia não colaborativa ou aborto espontâneo, o qual está

explicito que estes venham a apresentar um sofrimento, porém não há uma solicitação para

psicoprofilaxia.

No entanto, durante o período de atendimento nestes setores, foi evidente a importância

da(o) psicóloga(o) nesse contexto da maternidade, como também foi perceptível a carência de

artigos teóricos no que se refere ao luto do parto perfeito e conforme Muza et al (2013), qualquer

tipo de perda traz o sentimento de luto e Gesteira et al (2006), acrescenta ainda que há vários

fatores internos que contribuem para o processo de luto, entre eles a rede de apoio.

Para justificar esta pesquisa, Andrade e Aggio (2014), acrescentam que o momento do parto

é único e memorável na vida da mulher, quando a precaução pelos profissionais precisaria ser

singular e pautado no protagonismo da mulher, sendo o mais natural e humano possível.

Distintamente de outras ocorrências que precisem de cuidados hospitalares, o processo de parto é

fisiológico, normal, necessário, na maioria das vezes é necessário apenas o apoio e acolhimento da

equipe, e sempre o mais importante, a humanização. Portanto, a(o) psicóloga(o) nesse contexto irá

escutar, acolher e compreender todos os fatores internos ligados à maternidade.

2. HISTÓRIA DA PSICOLOGIA HOSPITALAR

A palavra hospital tem sua origem no latim “hospitalis”, com significado “ser hospitaleiro”,

esse termo é referente ao início da história onde o hospital representava um local acolhedor para

estrangeiros e viajantes. Atualmente a compreensão de hospital se assemelha a ideia do grego e

latim chamada “nosocomium” ou lugar dos doentes. O hospital em toda a sua história, sempre
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necessitou adequar-se às mudanças, principalmente quanto às questões que envolvem uma

diversidade de funções, sua complexidade e o desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Antigamente dificilmente especificava um local onde pessoas doentes pudessem se alojar para

tratar as doenças. Em geral, pessoas pobres, órfãs, doentes e peregrinos se misturavam para toda e

qualquer necessidade de cuidados (LISBOA, 2002).

Segundo Azevedo (2016), o surgimento da Psicologia Hospitalar ocorreu de maneira distinta

entre o Brasil e Estados Unidos, sendo que nos EUA iniciou logo após o final da Segunda Guerra

Mundial (1939-1945), devido à necessidade de atendimento psicológico aos militares que

retornavam da guerra e apresentavam diversas reações psíquicas em seu período de hospitalização,

os processos iniciais tinham o objetivo de identificar os reflexos da hospitalização no indivíduo

além de compreender os fatores psicológicos ali envolvidos. Certo tempo depois, na década de

1970, os EUA iniciam projetos onde visam a atuação da psicologia de forma mais ampla, buscando

incluir a promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças. Com o enquadramento do

profissional de psicologia no contexto da saúde e os dados demonstrando a importância da área, em

1978 se consagra a área denominada Psicologia da Saúde. Entre (1980/1990) a American

Psychological Association (APA) regulamentou as práticas das(os) psicólogas(os) da saúde através

de documentos, com o intuito de apresentar as diretrizes essenciais para a atuação dessa categoria,

esses documentos contribuíram para a validação das práticas psicológicas no ambiente hospitalar

(CASTRO, 2004).

Segundo Azevedo (2016), em 1940 começaram a surgir as primeiras teses sobre

psicossomática nos hospitais do Brasil, o qual se deu às atividades hospitalares no período de 1950,

tendo como pioneira Mathilde Neder, em que realizava os atendimentos psicológicos pré e pós

operatório para crianças que realizavam procedimentos cirúrgico na coluna e aos seus familiares.

Neder inaugurou o trabalho das(os) psicólogas(os) nos hospitais no Brasil. Em 1956, Aidyl M.

Queiroz Pérez- Ramos deu início ao trabalho de psicóloga(o) no Hospital das Clínicas da

Universidade de São Paulo, na área pediátrica na seção de higiene mental. Em 1962 se deu a

regulamentação da psicologia como profissão no Brasil, sendo assim, o 1° Encontro de

Psicólogas(o) hospitalares se deu em 1983, São Paulo, sendo o marco histórico no sentido de reunir
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e propiciar a troca de experiências profissionais, o qual as(os) psicólogas(os) apresentaram maiores

angústias a dividir do que trabalhos a discutir, com isso teve-se a criação do CRP/06.

Apesar disso, o caminho trilhado pela psicologia hospitalar no Brasil foi árduo e trabalhoso,

durante os atendimentos foi observada a necessidade de mudar o pensamento clínico e criar um

atendimento devidamente hospitalar, mas isso por si só não bastava, sendo também necessária a

inserção desse profissional dentro da equipe de saúde, o que ocorreu de maneira lenta após várias

dificuldades de aceitação por meio das outras partes da equipe. A inserção desse profissional passou

a ocorrer apenas a partir da década de 1970 (AZEVEDO, 2016).

2.1 Tríade da psicologia hospitalar.

Para Azevedo (2016), a Psicologia Hospitalar no Brasil é denominada a Psicologia da Saúde

em outros países, porém têm significados diferenciados, pois o conceito de saúde refere-se à função

orgânica, física e mental, já o de hospital é o local que tem como objetivo o tratamento da doença.

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia 013/2007, a(o) psicóloga(o)

hospitalar atua em instituições de saúde, os quais prestam atendimentos nos níveis secundário e

terciário na atenção à saúde. Dentro dessas instituições, o trabalho é voltado ao atendimento de

pacientes, familiares ou acompanhantes do paciente e os membros da equipe multiprofissional.

Além disso, também pode ser feito um trabalho em membros da comunidade e eventualmente na

equipe administrativa.

Atualmente com a compreensão do modelo biopsicossocial de saúde e das políticas

públicas, de humanização nos hospitais, a presença de uma psicóloga(o) dentro do contexto

hospitalar é indispensável, olhando o sujeito como um todo, em sua dimensão biológica,

psicológica e social buscando resgatar a importância de aspectos emocionais, indissociáveis de

aspectos físicos na intervenção da saúde. Dentro do contexto hospitalar a(o) psicóloga(o) tem como

principal objetivo a minimização do sofrimento causado pela hospitalização. É importante ressaltar

que o trabalho da(o) psicóloga(o) nesse contexto não se limita apenas ao paciente internado, mas se

estende a cuidadores, familiares e equipe hospitalar (VIEIRA, 2018).
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Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2007), a principal atividade da(o) psicóloga(o)

hospitalar é a de avaliar e acompanhar as questões psíquicas dos pacientes que estão sob processos

médicos ou que entraram em processo, também são realizadas intervenções que envolvem a relação

entre equipe/paciente, paciente/família e equipe/famíla. Sendo assim, grande parte do foco é a

relação do paciente com o processo de hospitalização e o adoecimento, visando diminuir o nível de

sofrimento que esses processos trazem ao indivíduo. Diante disso, a escuta clínica da(o)

psicóloga(o) hospitalar, é expandida a três diferentes grupos de atenção, à pessoa assistida, família e

instituição. Essa tríade é representa um diferencial importante no trabalho da psicologia dentro da

instituição de saúde, em contraponto a atuação na clínica, onde o foco central no sujeito adoecido

ou em sofrimento preconiza um olhar ampliado à família do paciente como extensão dessa dor

emocional e ser preciso uma interação efetiva com a equipe de saúde que acompanha o caso. Já na

instituição de saúde a demanda de atendimento psicológico é “oposta”. Na maioria dos casos são os

agentes de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, entre outros) que

requisitam a avaliação e acompanhamento psicológicos, muitas das vezes sem antes comunicar o

paciente. Desta forma a(o) psicóloga(o) precisa preliminarmente evidenciar essa demanda com

paciente, a fim de poder desenvolver um vínculo terapêutico que facilite a investigação de sintomas

emocionais que podem interferir na sua evolução clínica (CREPOP 2019).

Diante disso o aspecto psicológico gira em torno do adoecimento, mas aspectos psicológicos

não existem soltos no ar, estão representados em pessoas, na pessoa do paciente, nas pessoas da

família e nas pessoas da equipe de profissional. A psicologia hospitalar determina como objeto de

trabalho não só a dor do paciente, mas também a angústia evidente da família, também a angústia

declarada da família. Além de considerar essas pessoas particularmente a psicologia hospitalar

também se ocupa na relação entre elas, estabelecendo em uma verdadeira psicologia de ligação com

função de facilitar os relacionamentos entre pacientes, familiares e médicos (SIMONETTI, 2004).

2.2 A ética profissional.

Conforme o Conselho Regional de Psicologia (CRP, 2016), a Organização Mundial de Saúde

(OMS) considera o termo saúde sendo bem-estar físico, mental e social e se constitui como um dos

direitos fundamentais do ser humano. No entanto, a Constituição Brasileira compreende que saúde
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vai além desse direito do cidadão e sim um dever do estado garantir mediante políticas sociais e

econômicas. Diante disso, com o embasamento de uma concepção integral à saúde, se justifica a

atuação da Psicologia nas instituições de saúde. Existem duas principais legislações que abordam a

existência do profissional de psicologia e a sua exigência dentro do campo da saúde e do hospital.

São elas a Lei 4.119/1962 que consagra pela primeira vez a Psicologia como profissão em lei,

regulamentando desde os cursos de formação que poderiam oferecer a formação em psicologia, até

o próprio campo da psicologia como profissão. O projeto de lei 818/2015, que visa estabelecer uma

presença obrigatória de profissionais de Psicologia em unidades hospitalares. Infelizmente o projeto

em questão continua em processo, no momento aguardando designação de relator (BRASIL, 2015).

Segundo a resolução CFP n° 010/05, a(o) psicóloga(o) atuará com respeito e promoção da

liberdade, dignidade, igualdade e da integridade, promovendo a saúde e qualidade de vida,

contribuindo para eliminar qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão, com responsabilidade social, analisando todo o contexto, contribuindo para o

desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática e para a

população oferecendo informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos

padrões éticos da profissão, zelando para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade,

rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada.

Conforme o Conselho Regional de Psicologia (CRP, 2016) reforça a importância do

reconhecimento da(o) profissional psicóloga(o) que se encontra em uma realidade muito diferente

de consultório, pois no ambiente hospitalar sua atuação é permeada pela instituição, na medida em

que está exposta a um conjunto de regras, valores, rotinas, dinâmica acelerada e repleta de

acontecimentos inesperados. Com isso, ocorre condutas compartilhadas por uma equipe

multiprofissional de diferentes áreas com a exigência de se atuar e dialogar em equipe. No entanto,

para o cumprimento de tais princípios, é imprescindível que as(os) psicólogas(os) que trabalham em

hospitais conheçam, além do Código de Ética, as resoluções do Conselho Federal de Psicologia

(CFP) pertinentes à sua atuação e as políticas públicas de saúde, tais como: o Sistema Único de

Saúde (SUS) e sua história, diretrizes, princípios, como também a forma da rede de assistência à

saúde (RAS/SUS) organizada para prestar assistência aos cidadãos brasileiros (CREPOP 2019).
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3. MATERNIDADE

Segundo Correia (1998), a maternidade é um alvo de investigação, ensaio e dissertações

realizadas pelas diferentes áreas que se interessam pelo estudo do homem, tais como: antropologia,

sociologia, história, Psicanálise e psicologia, entre outros.

O ambiente da maternidade dentro dos hospitais se deu início no século XIX, seus objetivo era

para que os estudantes experimentassem seus estudos, como também propiciar um ambiente seguro

em que as mulheres se sentissem seguras para parir. No entanto, atualmente isso não ocorre, as

mulheres não se sentem seguras para parir (ALVARENGA; KALIL, 2016).

A gestação será o tempo de cerca de quarenta semanas entre o momento da fecundação e o parto,

uma fase temporalizada e que se representa por modificação no corpo cercada das consequências

das vivências psicológicas. A maternidade não corresponde a um acontecimento biológico, mas

sim a uma experiência inscrita numa dinâmica sócio-histórica. Envolvendo prestação de cuidados,

envolvimento afetivo. Desta forma a vivência de ambas depende não só das particularidades de

cada mulher, mas também do seu enquadramento sócio-histórico (CORREIA,1998).

Na atualidade, as mulheres com carreiras profissionais tendem a adiar a maternidade. Tende a

existir uma coincidência entre os melhores anos para que a mulher tenha filhos e também para a

construção e consolidação de uma carreira. As mulheres comprometidas em sua ascensão

profissional, muitas vezes não desejam interrompê-la em prol da maternidade, pois tanto a carreira

profissional como os cuidados envolvidos na criação de um filho especialmente nos seus primeiros

anos de vida, requerem uma dedicação quase que integral, desta forma a maternidade acaba por ser

postergada (BARBOSA e COUTINHO, 2007).

O adiantamento da maternidade, esperando firmar-se profissionalmente e conseguir alcançar a

independência econômica, se prolonga em alguns casos e desta forma as condições apropriadas

nunca chegam, ou somente resulta quando a gravidez passa ser de risco, então o desejo de ser mãe

pode ser transformado em irrealizável. As possibilidades de uma mulher engravidar começam a

reduzir quando ela tem apenas 27 anos, e a partir dos 30 o aparelho reprodutor feminino começa a

entrar em processo de envelhecimento, e com isso crescem os riscos de má-formação, doenças
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congênitas e abortos. Desta forma prolongar a decisão de ter filhos consequentemente pode

significar um grande risco. A tentativa de adiar a maternidade para primeiramente avançar na

carreira profissional pode, deste modo, gerar dificuldades para a mulher que deseja ser mãe

(BARBOSA e COUTINHO, 2007).

A aproximação num enfoque da saúde, da maternidade inscreve-se numa particularidade

concreta pré-existente a todo o discurso psicológico. Com isso o espaço de reflexão e intervenção

que a maternidade oferta para Psicologia, chegando no primeiro momento via discurso médico. Ao

longo dos anos classificou o segmento e caracterizou em especialidades, diferentes aspectos

inerentes a propriedades da condição feminina. Desta forma, ao lado de hospitais ou outras

instituições de saúde que lidam com doentes sem nenhuma especificidade sexual, possui

instituições onde de modo algum o indivíduo do sexo masculino esteve internado, as maternidades.

(LEAL, 1992)

Segundo Leal (1992), é fundamental esclarecer que nas instituições em que se atua uma

psicóloga(o) na maternidade, os indivíduos não vão à procura desta profissional, e nem de uma

psicoterapia. A mulher chega à maternidade porque vai ter um filho, ou para ser operada a qualquer

problema ginecológico, se é infértil ou tem uma criança com impasses. A atuação profissional se dá

no sentido em que a psicologia da maternidade é executada com as pessoas e não com as doenças, e

inscreve-se a concepção psicoterapêutica num quadro institucional que questiona algumas

formulações clássicas da profissão.

3.1 Violência obstétrica.

A violência contra a mulher se baseia em um amplo conceito que se compõe por qualquer ato

violento pode-se cometer atos rotineiros, chacotas machistas, ofensas, tratamento grosseiros,

rebaixamentos e desrespeito. É considerado violência contra mulher desta forma todo ato violento

que sucede no físico, obstétrico, sexual, sentimental e que acarrete danos e sofrimento a mulher. A

violência obstétrica é definida no Brasil como ato invasivo no corpo da mulher acarretando

prejuízos físicos ou psicológicos (SILVA, et al 2017).
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Segundo Andrade e Aggio (2014), a mulher e seu corpo são vistos como uma máquina, que é

conduzida pelos médicos que dispõem de todo saber sobre a mulher, negligenciando informações,

sentimentos, apreensão, e os direitos da mesma na gestação e no parir. Muita vezes impossibilitam a

presença do acompanhante, ou até mesmo a decisão da posição que as mulheres querem ter seus

filhos ou de manifestar suas emoções e seus sentimentos, contrariando a Política Nacional de

Humanização e alterando o foco da mulher para o procedimento, deixando-as mais expostas a essa

violência, de forma que é silenciada pelos profissionais e pela própria mulher. A vivência é amarga

e o trauma acompanha a mulher fora dessa instituição.

Segundo Santos (2020), podemos falar também sobre o desconhecimento e a falta de

informação como uma das principais origens da violência obstétrica, retratando por decorrência do

uso abusivo do poder e das agressões como método de domínio e alienação tanto de gestantes como

a família da mesma, de forma que as vítimas não possuam conhecimento e compreensão que tais

práticas são desnecessárias, são práticas infundadas e não necessitam fazer parte do parto.

Sobre as práticas intervencionistas a que foram submetidas, a nenhuma mulher foi
solicitado o consentimentos ou fornecida explicação quanto a indicação da
técnica, caracterizando a violência obstétrica, mesmo que calada e resignada, além
de ferir o princípio do Programa de Humanização no Pré- Natal e Nascimento, no
que se refere a humanização, segurança, dignidade e qualidade da
assistência. Este tipo de violência é reproduzida por meio da hierarquia e
dominação do saber médico sobre o corpo da mulher, ferindo diretamente a
autonomia a respeito daquilo que somente pertence a elas, os seus corpos
(ANDRADE e AGGIO, 2014 )

Há um grande aumento das violências obstétricas que inferem no direito das mulheres, como

por exemplo, não poder gritar na hora do parto, a episiotomia indiscriminada de maneira rotineira,

dentro disso, percebemos que o corpo da mulher é invadido, uma vez que é cortado sem o

consentimento da mesma. Esses comportamentos violentos ocasionam grande sofrimento para as

mulheres, como não conseguir ter relações sexuais, depressão pós-parto, pesadelos, entre outros

(ALVARENGA e KALIL, 2016).

A episiotomia é definida como alargamento do períneo, realizado por incisão
cirúrgica durante o período expulsivo, feito com lâmina de bisturi ou tesoura,
necessitando de sutura para sua correção. As primeiras indicações foram feitas para
auxiliar os partos laboriosos, com a justificativa de proteger o corpo da mulher de
traumas ocorridos durante o processo do parto por muitos anos, essa técnica foi
reproduzida nos cursos de obstetrícia, sendo utilizada de forma rotineira em quase
todas as instituições de saúde, sobretudo no Brasil. A partir da década de 1980,

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021
ISSN 1980-7406



surgiram diversos estudos questionando a utilização sistemática da episiotomia,
estabelecendo critérios para a utilização seletiva. Apesar das recomendações da
realização da episiotomia seletiva, restringindo-se aos casos que representassem
sofrimento para a mãe e o feto, sua frequência continua alta  (COSTA, 2011).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2014), todas as mulheres possuem o direito ao

mais alto o modelo de saúde atingível, contendo também o direito de uma assistência digna e

reverente no decorrer de toda gestação até o parto, da mesma maneira com o direito de ser liberto da

violência e discriminação. As desumanidades, abusos, negligências e desrespeito no decorrer do

parto representam uma violação dos direitos humanos indispensáveis das mulheres.

Em especial, as mulheres grávidas têm o direito de serem iguais em dignidade, de
serem livres para procurar, receber e dar informações, de não sofrerem
discriminações e de usufruírem do mais alto padrão de saúde física e mental,
incluindo a saúde sexual e reprodutiva. Apesar das evidências sugerirem que as
experiências de desrespeito e maus-tratos das mulheres durante a assistência ao parto
são amplamente disseminadas, atualmente não há consenso internacional sobre
como esses problemas podem ser cientificamente definidos e medidos. Em
consequência, sua prevalência e impacto na saúde, no bem-estar e nas escolhas das
mulheres não são conhecidas. Há uma agenda de pesquisa considerável para definir,
medir e compreender melhor o desrespeito e abusos das mulheres durante o parto,
assim como formas de prevenção e eliminação (OMS, 2014).

Diversas violências além das citadas, são, a infusão de ocitocina sintética como uma maneira

de acelerar o parto, a pressão sobre a barriga da parturiente, lavagem intestinal, retirada dos pelos

pubianos e o tão recorrente exame de toque frequentemente, esses são alguns dos procedimentos

invasivos, porém temos também as humilhações verbais dos profissionais para a parturiente

(ALVARENGA e KALIL, 2016).

A ocitocina é definida como hormônio fornecido pelo hipotálamo, e guardado na hipófise

posterior. A sua atividade é central no trabalho de parto, pois é responsável pelos estímulos das

contrações uterinas, além disso na amamentação, pois atua no procedimento de ejeção do leite. A

ocitocina é produzida pelo corpo feminino e também sintetizada em laboratório (NUCCI, et al.

2018).

Na mulher a ocitocina eleva consideravelmente a dor, o estresse e o medo; no bebê a
complicação mais frequente é o sofrimento fetal agudo, ocasionado pela redução da
perfusão sanguínea trazido pelo intervalo curto entre as contrações. Desta forma
torna-se imprescindível que os profissionais da saúde envolvidos na prática
obstétrica, destacando neste cenário as enfermeiras obstétricas, saibam avaliar e
possam diferenciar o momento adequado para se recomendar o início da
administração desta medicação. É de extrema importância estar bem claro para estes
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profissionais o momento propício para solicitar avaliação médica para tal prática,
tendo em vista seus potenciais benefícios, também, seus potenciais riscos à gestante
e ao bebê (DOMINGUES, 2016).

No entanto, muitas mulheres vivenciam essa violência mas não reconhecem, uma vez que a

nossa cultura tem grande influência nesses comportamentos, como acreditar que o médico é

superior e que sabe o que está fazendo, além da mulher estar acostumada ao corpo dela ficar a

mercê do outro, porém, quando essas violências se tornam conscientes para elas, geralmente

ocasiona em um grande sofrimento ou até mesmos as pessoas tentam considerar isso como algum

procedimento de emergência para minimizar essa violência, que como ressaltado anteriormente, faz

parte da nossa cultura (ALVARENGA e KALIL, 2016).

Além disso, quando a mulher é privada de necessidades básicas como água ou alimentação,

induzida a alguma cirurgia inadequada, como por exemplo a cesariana, em que o bebê é retirado

antes de estar pronto para isso, aumentando consequentemente o risco de morte tanto do bebê como

da mãe, ou até mesmo, afastando-o da mãe podendo ter a amamentação prejudicada e

principalmente o que está muito presente a não aceitação de acompanhantes como o pai, proibindo

do mesmo ver o nascimento do filho, não participando do momento familiar (ALVARENGA e

KALIL, 2016).

Cabe ressaltar que atualmente isso vem se tornando algo consciente, logo, vemos algumas

mulheres buscando pelos seus direitos após vivenciarem a violência obstétrica. Buscam pelo direito

de escolher como quer passar por essa experiência, seja através do parto natural ou cesariana, dessa

forma, quando isso não ocorre e vivenciam essa violência buscam pelos seus direitos, que muitas

vezes não suprem essa dor ocasionada, processando o hospital e o médico, porém, vemos que isso

normalmente não ocorre muito ainda, pela questão da nossa cultura em silenciar essas violências,

considerando algo normal e que o médico opta pelo "melhor" a paciente , além da questão religiosa

que interfere muito nesse silêncio, trazendo que as mulheres devem sentir dor ou sofrer na hora do

parto para trazer seu filho ao mundo (ALVARENGA e KALIL, 2016).

3.2  A(o) Profissional da Psicologia na maternidade
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O trauma ocorre em uma situação real de desamparo, que se desfaz as referências simbólicas

e imaginárias daquilo que lhes dão segurança, este por sua vez afeta todos os seres humanos, e seu

encontro pode ser de modo brutal e inesquecível, ou seja, o trauma diz respeito da emergência de

um real que se apresenta um dificuldade de ressignificação, tornando-o desamparado (ONS, 2018).

Em um estudo realizado com mulheres sobre as experiências dos seus partos, foi

apresentado que no momento do parto ocorrem diversas situações de violências as quais

desencadeiam o trauma, entre elas: o desamparo, falas desrespeitosas da própria equipe, suas

práticas extremamente invasivas e sem qualquer consentimento e/ou comunicação prévia, o

descumprimento da lei do acompanhante, entre outros. Diante disso, o próprio ambiente e a situação

já de início desencadeiam angústias e ansiedades, e para além das diversas perdas, a exposição e

punição pela sexualidade e separação. Ainda acrescenta, que a atuação automática dos profissionais

faz com que se tem um aumento das angústias iniciais da parturiente e consequentemente o

aumento da experiência traumática, estes por sua vez se apresentam através dos procedimentos

como a episiotomia e a própria anestesia na cesariana, tantos outros procedimentos que são

realizados de modo automático, não há se quer uma comunicação das tomadas de decisões,

causando esse desamparo psíquico (MATOS; MAGALHÃES e FÉRES-CARNEIRO, 2021).

Conforme Arrais e Mourão (2013), discorre sobre algumas propostas que a(o) psicóloga(o)

pode estar atuando no atendimento à gestante de modo como uma psicoprofilaxia de traumas e

sofrimentos futuros, entre elas a ronda, esta por sua vez é caracterizada por uma caminhada nos

corredores do hospital, juntamente a gestante, desde a entrada, enfermarias, UTI- neonatal (UTIN) e

sala de parto, e Camacho (2006), acrescenta sobre a importância da escuta terapêutica, técnica para

controlar a dor e ansiedade.

No momento da ronda a(o) psicóloga(o) compreende mesmo que, a gestante tenha tido uma

gravidez planejada e, não houve nenhuma intercorrência nesse período, pode sim haver um possível

sofrimento, diante disso, se tem a importância desmistificar a idéia de não haver sofrimento e

mostrar às gestantes e puérperas que existe o direito de se sentirem tristes, e esses sentimentos não

as tornarão um “monstro”, para isso, a(o) psicóloga(o) utilizará do acolhimento e escuta, tanto da

gestante/ puérpera, quanto de seus acompanhantes, compreendendo esse círculo familiar dentro das

suas dificuldades e sofrimento e como tem lidado com a gestação, parto e a chegada do bebê

(ARRAIS, 2005).
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Conforme Simonetti (2004), a(o) psicóloga(o) hospitalar realiza tem seus atendimentos

breves e individuais para a gestante, podendo ser nos seus respectivos leitos e/ou corredores do

hospital, existe a possibilidade dos atendimentos serem realizados na própria sala da psicologia,

porém considera a importância desse profissional estar presente onde ocorre as emergências.

Portanto, no que se refere o ambiente da maternidade, a(o) psicóloga(o) atuará de modo que

delimite o papel de cada membro da família, auxiliando na preparação do trabalho de parto e o

parto, amparando nas questões emocionais e ambientais, trabalhando a relação da tríade hospitalar,

facilitando e mediando em todo processo, ademais, a(o) psicóloga(o) acolherá as gestantes e

puérperas que apresentam um sofrimento frente a essa nova experiência, sendo a chegada do bebê o

qual tende a desencadear os mais variados sentimentos por diversos fatores entre eles: o medo do

parto, da dor, tornar se mãe, luto do parto ideal e insegurança (ARRAIS e MOURÃO, 2013).

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa em levantamento bibliográfico, este tipo de levantamento tem como

propósito, buscar, selecionar, analisar e esclarecer as contribuições teóricas já existentes sobre

determinado assunto. A busca foi realizada através das bibliotecas eletrônicas como Scientific

Electronic Library Online (SciELO); Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Acadêmico Google.

Buscando artigos científicos sobre o assunto presente na pesquisa, foi utilizado também livros para

construir a pesquisa.

Assim, inicialmente foi realizada uma busca sobre a produção científica do conhecimento

referente a temas sobre área hospitalar, psicologia hospitalar, maternidade, maternidade e a

psicologia e sobre a violência obstétrica. Tendo como objetivo identificar as concepções sobre este

tema, através de literatura sobre o tema.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Toda ação natural em torno da gravidez é aguardada pela mulher, porém, quando advém

algum contexto de violência no seu processo, especialmente por quem efetua o papel de cuidador e
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de acolhimento, no caso os profissionais da saúde, procedem em consequências significativa em

seus aspectos psicológicos e comportamento (RIBEIRO, 2017).

Consequências acarretam sentimentos visíveis de aversão, cercado de medo de ter um filho

novamente, marcam os traumas deixados nessas mulheres, as quais passam a necessitar de

acompanhamento psicológico. Quando os profissionais de saúde apoderam-se do corpo e dos

processos reprodutivos das mulheres, por meio de um serviço desumanizado, fazendo uso de

medicações e de métodos artificiais, acarreta na perda da autonomia da mulher e de sua capacidade

de decidir livremente, sobre seu corpo e sua sexualidade (SILVA, et al 2017).

Segundo Silva et al (2017), a autonomia dessas mulheres não é respeitada, suas decisões e

seus desejos não são considerados, em meio a conduta de práticas que não maximizam os

benefícios. A insensibilidade e a impaciência fazem que o profissional não respeite o pudor e muito

menos a particularidade de cada paciente, sem compreender suas complexidades e limitações. A dor

do parto no Brasil frequentemente é descrita como a dor do isolamento, da humilhação, da agressão,

de intervenções institucionais, de profissionais de saúde que fortalecem sentimentos de

incompetência, inadequação e fraqueza da mulher e do seu corpo. Agressões à puérpera ao bebê

acontecem devido a colaboração de profissionais que exercem a violência obstétrica.

Com frequência, alterações psíquicas na mulher podem surgir em função do trauma, entre
elas o estado de choque que ocorre imediatamente após a agressão, permanecendo por várias
horas ou dias. Entretanto, independentemente do tipo de violência e do comprometimento
causado à saúde física, as sequelas geralmente vão além dos danos imediatos. O aspecto
traumático da violência pode comprometer seriamente a saúde mental da mulher,
especialmente porque interfere em sua autonomia, gerando sentimentos duradouros de
incapacidade e de perda da valorização de si mesma (CFP, 2013).

A violência atinge a vida dessas mulheres de várias formas, do qual as consequências dessa

violência para a saúde das mulheres são graves o bastante por si próprio requisitarem uma ação

multiprofissional qualificada (CREPOP, 2013). Ao buscar compreender como a atuação de um

profissional pode auxiliar nos prejuízos causados pela violência, podemos concluir, que é preciso

conhecimento técnico e científico e aptidão multiprofissional para amenizar o sofrimento causado

no âmbito hospitalar na mulher, devido aos maus-tratos sofridos no momento do parto (SILVA et al,

2017).
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Conforme Haslinger et al (2011), a importância do profissional da psicologia no ambiente da

maternidade acolhendo às mães/pais, os quais já chegam emocionalmente fragilizados por toda a

situação que norteiam a gestação, parto, os quais estão passando por diversas mudanças, todas essas

situações despertam diversos sentimentos entre eles o medo, angústia e ansiedade, com isso, a(o)

psicóloga(o) auxiliará de modo que minimizem esses sentimentos, realizado o acolhimento através

da escuta terapêutica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A(o) psicóloga(o) hospitalar atende os pacientes que se encontram em processo de

hospitalização/internação, isso acontece devido ao diagnóstico médico referente a doença, sendo

avaliado através dos sinais e sintomas. Para a(o) psicóloga(o) hospitalar o sintoma é utilizado para

organizar a sua intervenção, não o colocando como uma única verdade e sim o olhar através do

processo de fala do paciente referente a esse diagnóstico e sua reação em torno desse processo de

hospitalização, diante disso, ela tem a sua abordagem voltada para a tríade sendo: paciente, família

e equipe. Para ele a equipe é realizada o trabalho da humanização, restabelecendo a dignidade

humana, já o paciente a atuação envolve todo o processo de hospitalização, desde como ele vê o

diagnóstico da doença que lhe foi dado, as suas reações e enfrentamentos, transferências, entre

outras, a família é observado como se organizam para a situação desse processo.

Notou-se um aumento notável do número de estudos dedicado a psicologia da maternidade,

neste campo foi possível determinar e defender o papel e a importância do desempenho psicológico

em várias questões, como perturbações médicas na gestação, pré-eclâmpsia, abortos espontâneos.

Dificuldades no momento do trabalho de parto, parto prematuro, parto prolongado e também as

dificuldades no relacionamento precoce mãe-filho e as decorrências alternativas do

desenvolvimento do bebê. (JUSTO et al, 1999)

Segundo Lisboa et al (1995), as(os) psicólogas(os) se empenham ao estudo e a investigação

na atuação na área da saúde, particularmente no que se refere à saúde mental. Neste campo de

atuação a Psicologia empenha-se ao estudo da funcionalidade psíquica das pessoas tanto ao nível da
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sua relação com a saúde como com a doença. Também em momentos que implicam movimento de

adaptação, como por exemplo durante uma gestação. Com isso surge a área dos cuidados

materno-infantis, a Psicologia da maternidade cujo espaço de intervenção é atual amplo e

diversificado, o que pode complicar as estratégias de atuação e a própria abordagem do tema.

Segundo Zanardo (2017), a violência obstétrica é classificada como uma violação dos

direitos das mulheres gestantes no processo do parto, compreende como a perda da autonomia e a

decisão do seu corpo, no sentido que representa apropriação dos processos reprodutivos da mulher

pelos profissionais de saúde, através da atenção mecanizada e tecnicista.

Finalizando assim, no setor de maternidade e UTINs, conforme Baltazar; Gomes e Cardoso,

(2010), a(o) psicóloga(o) colabora na sensibilização da equipe dentro a subjetividade de cada mãe,

família e bebe, facilitando a comunicação entre eles, proporcionando assim um espaço acolhedor e

de cuidado.

Concluímos então ao longo da pesquisa, que há uma escassez no que se refere ao luto do

parto ideal, uma vez que este está relacionado à impossibilidade de realização do parto que fora

previamente planejado e esperado. Ao se deparar com esse real, ocorre diversos sentimentos

impactantes podendo ser externos e/ou internos ao tornar-se mãe. Podemos confirmar também o

grande referencial teórico sobre a violência obstétrica, e suas consequências causadas pela mesma.

Resultados dessa violência podem acarretar em traumas, causando grande sofrimento psíquico e

também danos na autonomia e protagonismo da mulher. Para tanto há uma grande importância

da(o) psicóloga(o) na maternidade, o qual colabora na psicoprofilaxia e/ou na escuta e acolhimento

dessa mulher que vivencia diversas situações que podem ser traumáticas, como também realiza a

mediação entre a tríade que envolve paciente, família e equipe, minimizando esses efeitos adversos.
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