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  Em 2015 a Organização Mundial da Saúde lançou uma Declaração sobre Prevenção e eliminação de 
abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde (OMS, 2015). Segundo a OMS (2015) 
"no mundo inteiro, muitas mulheres sofrem abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de 
saúde. Tal tratamento não apenas viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o 
direito à vida, à saúde, à integridade física e à não-discriminação. Esta declaração convoca maior ação, diálogo, 
pesquisa e mobilização sobre este importante tema de saúde pública e direitos humanos". Em que pese as estratégias 
de transformação o Brasil tem um modelo de assistência ao parto e nascimento intensamente medicalizado e que não 
considera as escolhas das mulheres. O Objetivo desta atividade foi a criação e elaboração do website do 
Observatório da Violência Obstétrica no Brasil que é também uma iniciativa de Extensão de mesmo nome. A 
Criação do site do OVOBRASIL poderá gerar uma ferramenta potente de articulação do conhecimento disponível 
sobre o tema com a reunião de dados de pesquisas, de denuncias e outras ações por parte da sociedade. Foi realizado 
um levantamento da literatura sobre a informação relevante relacionada a violência obstétrica oriundas de projetos 
de pesquisas e publicações, declarações de organizações internacionais sobre violações dos direitos das mulheres na 
atenção obstétrica. modelos de outros observatórios do mesmo tema já criados na América Latina e na Europa, e 
outras ações que vem sendo desenvolvidas no tema. Após o levantamento das informações foi elaborados o 
conteúdo inicial do site. Concomitante com o levantamento das informações foi elaborado o web site com seu 
design e diagramação. A equipe de elaboração fez reuniões periódicas para o planejamento e busca das informações 
além dos procedimentos de acompanhamento de elaboração do website. O Site elaborado será apresentado durante a 
atividade considerando os conceitos principais da violência obstétrica, os recursos que o site apresenta e os projetos 
articulados a partir da implementação do Observatório. 
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