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RESUMO

O momento do parto é algo surpreendente na vida de uma mulher, marcando a transição para
uma nova fase. Esse momento é permeado por infinitas dúvidas e medos, e em alguns casos, a
mulher pode se sentir sozinha e vulnerável. Essa relação de angústia com o momento do parto
tem se acentuado com a possível eminência de sofrer a violência obstétrica, conhecida por ser
um tipo de violência que viola direitos e assola as mulheres no pré-parto, parto e pós-parto. A
violência obstétrica é conhecida por ser um tipo de violência que assola as mulheres no pré-
parto, parto e no pós-parto. Sua compreensão no tocante à origem, a sua conceituação, as suas
características são de grande importância, uma vez que a difusão da informação tem o condão
de  elidir  o  seu  acontecimento.  A  presente  pesquisa  justifica-se  devido  à  necessidade  de
ampliamento da discussão com a intenção de dar maior visibilidade ao assunto, já que ainda
inexiste uma legislação específica sobre. É necessário o debate para facilitar a compreensão, a
identificação e a produção de material. O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar o que é
violência obstétrica para que as parturientes possam identificar as violações de direitos que
ocorrem, bem como as lesões físicas. Os objetivos específicos para se alcançar o almejado,
são:  analisar  os  direitos  fundamentais,  conceituar  violência  obstétrica  e,  por  fim,  traçar  a
interligação entre o Direito e a violência obstétrica. O método utilizado é o lógico-dedutivo, já
que as informações serão coletadas no sentido de formar uma base teórica para seguidamente
fundamentar e construir conhecimento jurídico. O presente artigo situa-se na área de estudo
do Direito Constitucional, dos Direitos Humanos e do Direito Civil, razão pelo qual se utiliza,
como  referências  bibliográficas,  doutrinas  clássicas,  doutrinas  contemporâneas,  manuais,
artigos  científicos,  teses  de  graduação,  pós-graduação,  periódicos,  revistas  jurídicas  e
informações contidas no ambiente virtual. 
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ABSTRACT 

The moment of childbirth is something surprising in a woman's life, marking the transition to
a new phase. This moment is permeated by infinite doubts and fears, and in some cases, the
woman may feel  alone  and vulnerable.  This  relationship  of  anguish  with  the  moment  of
delivery  has  been accentuated  by the  possible  imminence  of  suffering  obstetric  violence,
known for being a type of violence that violates rights and plagues women in the pre-delivery,
delivery and post-delivery. Obstetric violence is known to be a type of violence that plagues
women in the prepartum, delivery and postpartum periods. Your understanding of the origin,
its conceptualization, its characteristics are of great importance,  since the dissemination of
information has the ability to eliminate its event. This research is justified due to the need to
expand the discussion with the intention of giving greater visibility to the subject, since there
is  still  no specific  legislation  on.  The debate  is  necessary  to  facilitate  the  understanding,
identification  and  production  of  material.  The  general  objective  of  this  research  is  to
demonstrate what is obstetric violence so that parturients can identify the violations of rights
that occur, as well as physical injuries. The specific objectives to achieve the desired goal are:
to analyze fundamental rights, to conceptualize obstetric violence and, finally, to trace the
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interconnection  between  Law  and  obstetric  violence.  The  method  used  is  the  logical-
deductive,  since  the  information  will  be  collected  in  order  to  form a theoretical  basis  to
subsequently substantiate and build legal knowledge. This article is located in the area of  
study of  Constitutional  Law,  Human Rights  and Civil  Law,  which  is  why it  is  used,  as
bibliographical  references,  classical  doctrines,  contemporary  doctrines,  manuals,  scientific
articles,  undergraduate  theses,  postgraduate  studies,  periodicals,  legal  journals  and
information contained in the virtual environment.

1. INTRODUÇÃO

Os direitos fundamentais foram sendo conquistados e ampliados, abarcando cada vez

mais  questões  apresentadas  pela  sociedade  e  que necessitavam de  proteção.  Inicialmente,

buscando  limitação  da  atuação  do  Estado  e  bem  como  as  liberdades  individuais  e,

posteriormente, coletivas, com a visão do Estado social, para então, atualmente estender-se

para a proteção do gênero humano, não importando de qual local geográfico ou quaisquer

outras  características  diferenciadoras.  Essa  amplitude  de  direitos  foi  materializada  com a

Constituição Federal de 1988 que trouxe um rol implícito e explícito de direitos e garantias,

permitindo as minorias uma igualdade formal e instrumentos capazes de fornecer a igualdade

material, principalmente para as mulheres.

Com  essa  alteração  no  eixo  jurídico,  fornecendo  visibilidade  para  as  mulheres,

começam a surgir novos questionamentos e problemas que afligem diretamente essa classe,

como por exemplo a violência específica contra a mulher em virtude do gênero. Tal violência

possui várias facetas e, nesse trabalho, o enfoque será na violência obstétrica que pode ocorrer

no  pré-parto,  parto  e  no  pós-parto.  O objetivo  geral  dessa  pesquisa  demonstrar  o  que  é

violência obstétrica para que as parturientes possam identificar as violações de direitos que

ocorrem, bem como as lesões físicas, fornecendo subsídios para reconhecê-la, visto que pode

se apresentar de diversas formas. 

Para alcançar tal propósito pretendido, os objetivos específicos são: analisar os direitos

fundamentais, conceituar violência obstétrica e, por fim, traçar a interligação entre o Direito e

a violência obstétrica. 

É necessário apresentar informações sobre as legislações que tratam sobre o tema para

garantir  visibilidade desse tipo de violência e,  fornecer subsídios para criação de políticas

públicas  que  visam combater  e  amenizar  os  danos  causados  e,  também,  principalmente,

proporcionar às mulheres mecanismos de atuação contra tal violência, visto que muitas não

conseguem identificar que estão sofrendo esse tipo de violência ou não sabem como reagir

durante e após passarem por determinadas situações.

A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa foi o método dedutivo, pois

se  coletam  dados  externos  com vistas  a  chegar  a  uma  conclusão  particular,  baseada  no



raciocínio lógico-dedutivo. Quanto à abordagem, utiliza-se a pesquisa qualitativa. Trata-se de

pesquisa  com  viés  explicativo,  com  procedimento  baseado  em  análises  bibliográficas,

doutrinas, manuais, artigos científicos, teses de graduação, pós-graduação, periódicos, revistas

jurídicas e informações contidas no ambiente virtual. Por fim, apresenta o tratamento legal,

diante da ausência de uma específica legislação federal, baseado nos direitos fundamentais

apresentados  pela  Constituição,  instrumentos  internacionais  dos  quais  é  signatário,  leis

estaduais e municipais para fornecer a essas mulheres subsídios de prevenção e enfrentamento

diante de tais atos.

2. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os direitos fundamentais, da maneira como são concebidos atualmente, começaram a

ser  delineados  século XVIII,  a  partir  dos  ideais  que  se erguiam à época,  formados pelas

profundas  e  contínuas  alterações  na  estrutura  social.  São  direitos  moldados  ao  contexto

histórico  que  nascem  com  a  finalidade  de  atender  as  solicitações  humanas  frente  às

necessidades de liberdade, fraternidade e igualdade.

Essa formação de ideias buscava um rompimento com a antiga ordem jurídica vigente,

vislumbrando limitar a atuação do Estado, frente aos abusos cometidos e maior liberdade,

embasando  os  movimentos  constitucionais  que  pleiteavam  a  proteção  e  garantia  desses

direitos derivados da própria essência humana. 

Assevera Noberto Bobbio (2004, p.18): 

Os  direitos  do  homem  constituem  uma  classe  variável,  como  a  história  destes
últimos  séculos  demonstra  suficientemente.  O elenco  dos  direitos  do  homem se
modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, ou
seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis
para a realização dos mesmos, das transformações técnicas,  etc.(...)  Não é difícil
prever que, no futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento nem
sequer podemos imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria
vontade,  ou o direito de respeitar a vida também dos animais e  não só dos
homens. O que prova que não existem direitos fundamentais por natureza. O
que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização
não é fundamental em outras épocas e em outras culturas (grifos nossos).

Verifica-se que a evolução dos direitos fundamentais tem ligação direta com o avanço

da sociedade e seus anseios, acumulando ao longo do tempo para suprir as suas demandas,

levando sempre em consideração à sua época histórica e seu modo de vida. Ou seja, a luta por

direitos é constante e se renova continuamente a cada nova aspiração social

2.1 Progresso histórico dos direitos fundamentais 

Constata-se  que  o  âmago  dos  direitos  fundamentais  sofre  alterações  cumulativas,

conforme supramencionado, de acordo com a evolução da humanidade. Ou seja, despontam



gradualmente  conforme o carecimento  dos  indivíduos,  assim como afirma  Bobbio  (2004,

p.06) “Os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer”.

Diante disso, têm-se vários marcos históricos responsáveis pelo florescimento de tais

direitos, como a Magna Carta(1215), a Petition of Rights(1628), o Habeas Corpus Act(1679)

e o Bill of Rights (1688), tais declarações buscavam a limitação do poder estatal e a garantia

de liberdades para os indivíduos (SILVA,2005, p. 151-153).

Posteriormente, tão importante quanto, na evolução dos Direitos Humanos, tem-se a

participação da revolução dos Estados Unidos da América com a Declaração de Direitos da

Virgínia (1776), a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (1776) e a

Constituição dos Estados Unidos (1787), revelando a construção da Constituição americana a

partir do modelo embrionário de uma ordem constitucional até sua consolidação (SARLET,

2015, p.52). 

No entanto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França de 1789,

inaugurou um novo ponto de vista,  onde o homem passa a ser visto como um indivíduo

detentor  de  direitos,  transferindo para  os  governantes  a  sua  garantia.  Para  Bobbio  (2004,

p.79),  “representou  um  daqueles  momentos  decisivos,  pelo  menos  simbolicamente,  que

assinalam o fim de uma época e o início de outra e, portanto, indicam uma virada na história

do gênero humano”.

Diante dessa longa evolução dos direitos fundamentais, a doutrina costuma dividir, de

maneira didática, esses períodos por gerações de direitos, considerando as necessidades das

estruturas sociais impostas em cada época. 

Afirma Paulo Bonavides (2004), que os direitos da primeira geração, conhecidos como

direitos da liberdade, têm o indivíduo como titular e são oponíveis ao Estado, traduzindo-se

em direitos de resistência ou oposição. Já os de segunda geração, visam a coletividade a partir

dos direitos sociais, culturais e econômicos. No entanto, os de terceira geração ampliam ainda

mais esse campo de atuação dos direitos tendo como destinatário o gênero humano, pautado

na fraternidade e contendo um teor de humanismo e universalidade. E por fim, caminha para

os de quarta geração com a globalização política correspondendo a fase de institucionalização

do Estado Social. 

Essa universalidade aberta após a terceira  geração de direitos os colocou em outra

posição  normativa,  fortalecendo  e  gerando  um  latente  anseio  por  garantias  capazes  de

assegurá-los  aos  indivíduos,  como ente  pertencente  ao  gênero  humano,  se  materializando

através da Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948.

De acordo com Bobbio (2004, p. 27-28):



A Declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser acolhida como a maior
prova  histórica  até  hoje  dada  do  consensus  omnium gentium sobre  determinado
sistema de valores.(…) foi acolhido como inspiração e orientação no processo de
crescimento de toda a comunidade internacional no sentido de uma comunidade não
só de Estados, mas de indivíduos livres e iguais. Não sei se tem consciência de até
que ponto a Declaração Universal representa um fato novo na história, na medida
em  que,  pela  primeira  vez,  um  sistema  de  princípios  fundamentais  da  conduta
humana foi livre e expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela
maioria dos homens que vive na terra. Com essa declaração, um sistema de valores é
– pela primeira vez na história – universal, não em princípio, mas de fato, na medida
em que o consenso sobre sua validade e sua capacidade para reger os destinos da
comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado.

Assim, com a Declaração da Organização das Nações Unidas de 1948, estes direitos

foram reconhecidos internacionalmente, integrando-se ao comum patrimônio da humanidade

e sendo considerados indispensáveis para assegurar o pleno desenvolvimento dos indivíduos,

garantindo uma existência livre, igualitária e digna (CASTILHO, 2018, p.12).

Nota-se que os direitos considerados fundamentais, ao longo do tempo, se molda aos

anseios  da  sociedade  em  determinada  época.  Atualmente,  estão  presentes  nos  tratados

internacionais e nos direitos internos dos Estados, como por exemplo a Constituição Federal

de  1988  no  Brasil  e  os  tratados  internacionais  de  Direitos  Humanos  dos  quais  o  país  é

signatário, como por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica de 1969.

2.2 Dos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988 ao entrar em vigor rompe com a antiga ordem vigente

dando origem a um novo tempo no Brasil. Uma Carta Constitucional voltada para a garantia

dos direitos sociais, demarcando o processo de constitucionalização do Estado Brasileiro e a

consolidação dos direitos humanos, como consta em seu preâmbulo: 

Nós,  representantes  do  povo  brasileiro,  reunidos  em  Assembleia  Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos  direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na  ordem  interna  e  internacional,  com  a  solução  pacífica  das  controvérsias,
promulgamos,  sob  a  proteção  de  Deus,  a  seguinte  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (BRASIL,1988).

Para  Ingo  Wolfgang  Sarlet  (2015,  p.  81),  os  preâmbulos  costumam  esclarecer  as

circunstâncias e razões que envolvem e justificam a elaboração da constituição, as motivações

que asseguram sua legitimidade, além de enunciar objetivos e promessas. 

Dito  isto,  nota-se  que  o  preâmbulo  da  Carta  Magna  tem  como  valor  e  objetivo

assegurar  os  direitos  fundamentais,  o  que  se  manifesta  por  todo  a  norma constitucional,

conforme se observa no art.1, II da CF.



A Carta Magna em seu título II, traz os Direitos e Garantias fundamentais divididos

em cinco capítulos: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Dos Direitos Sociais, Da

Nacionalidade, Dos Direitos Políticos e Dos Partidos Políticos (BRASIL, 1988).

O Direito seria, em sua acepção clássica, a disposição declaratória da existência legal

de  um  direito  reconhecido,  protegido,  configurando  verdadeiro  patrimônio  jurídico.  Já  a

garantia, materializa-se no direito dos cidadãos de exigirem dos Poderes Públicos a proteção

de seus direitos, servindo como forma de assegurar os direitos, bem como e possui caráter

instrumental na atuação dos mecanismos prestacionais na tutela dos direitos (BAHIA, 2017,

p.103).

Conforme o art. 5º da Constituição Federal de 1988: “Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes

no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à

propriedade” (BRASIL, 1988). 

Diante do explanado, vislumbra-se que a nova ordem imposta pela Constituição de

1988  rompe  com  antigos  paradigmas  dando  abertura  e  proteção  às  minorias  sociais,

identificando  direitos  essenciais  e  fornecendo  instrumentos  para  garanti-los.  Dentre  essas

minorias,  encontram-se  as  mulheres,  que  a  partir  do  reconhecimento  de  igualdade,  sem

qualquer distinção, obtiveram maior visibilidade proporcionando o debate sobre a posição que

ocupada na sociedade, com políticas públicas específicas, e com capacidade para tomar suas

próprias decisões, etc.

Almeida  (2013)  expõe  que,  historicamente,  esse  tratamento  igualitário  adquirido

através  da  igualdade  formal  não  estava  sendo  suficiente  para  garantir  as  condições  de

igualdade para todas as pessoas.  Como consequência disso,  desenvolveu-se o conceito  de

igualdade material,  baseado nas revoluções e movimentos sociais,  consistindo na ideia  do

Estado atentar-se para as diferentes realidades postas e vividas por todos os cidadãos e, a

partir disso, criar medidas capazes de garantir de fato a igualdade.

Para o movimento feminino, a igualdade material era o subsídio necessário capaz de

embasar  a  luta  por  seus  direitos,  combinando  as  normas  constitucionais  e  os  tratados

internacionais. 

De  um  forma  global,  a  proteção  dos  Direitos  Humanos,  organizados  pela  ONU,

destaca-se no que se refere às garantias de direito das mulheres, por meio da “Convenção para

a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Discriminação  contra  a  Mulher”,  com  16  artigos

substanciais assegurando garantias diferenciadas às mulheres, levando em consideração sua

vulnerabilidade social  historicamente construída.  Já em âmbito regional,  a “Convenção de



Belém do Pará”, adotada pela Assembleia Geral da OEA, destinada à proteção de situações de

Violência contra a Mulher (GONÇALVES, 2013, p. 43-46).

Essas Convenções visam fornecer subsídios específicos que eliminem todas as formas

de discriminação,  além de proteger  essas  mulheres  de situações  de violência  levando em

consideração a sua vulnerabilidade social. 

No mesmo sentido, o art. 5, inciso III, da Carta Magna estabelece que “ninguém será

submetido  a  tortura  nem a  tratamento  desumano ou degradante”,  extraindo-se o direito  à

integridade  física,  psíquica  e  moral  delineados  pela  Convenção Americana  sobre Direitos

Humanos (ARSIE, 2015, p. 48).

É possível observar que os direitos e garantias previstos na Constituição Federal de

1988 possibilitaram uma nova visão para a sociedade, principalmente para as mulheres, que

obtiveram grandes ganhos frente a produção legislativa específica, como por exemplo a Lei n.

11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que tipifica situações de violência doméstica e

intrafamiliar que acometem às mulheres. Diante do exposto, adentra-se na violência obstétrica

propriamente dita, sendo um desdobramento da violência contra as mulheres ocorrida no pré-

parto, parto e pós-parto. 

3. A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

A violência obstétrica, como já mencionado, enquadra-se em um tipo de violência que

assola as mulheres gestantes no pré-parto, no parto e no pós-parto. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS – em seu artigo “Prevenção e

eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde”,

mulheres  no  mundo inteiro  sofrem abusos,  desrespeitos  e  maus-tratos  nas  instituições  de

saúde  durante  o  parto.  Tendo  não  apenas  violados  os  direitos  das  mulheres  ao  cuidado

respeitoso, mas também o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não-discriminação

(OMS, 2014). 

 O Ministério da Saúde editou a portaria n. 569, de 1 de junho de 2000, instituindo o

“Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento” estabelecendo princípios e diretrizes,

delineando a base  para  o fornecimento  de um atendimento  digno e de qualidade  para  as

gestantes,  parturientes  e  recém-nascidos  (BRASIL,  2000).  O  objeto  desse  programa  é  a

execução de forma articulada  pelo Ministério  da  Saúde e  pelas  Secretarias  de Saúde dos

Estados, Municípios e do Distrito Federal (CUNHA, 2015, p.10).

Dito isto, o Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu a Lei n. 5.217, em 26 de junho de

2018,  proposta  de  autoria  do  deputado  Lídio  Lopes,  que  dispõe  sobre  a  implantação  de

medidas de informação e de proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica,



conforme seu art.1°: “A presente Lei tem por objeto a implantação de medidas de informação

e de proteção à  gestante  e  à  parturiente  contra  a  violência  obstétrica  no Estado de Mato

Grosso do Sul, e divulgação da Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal” (MATO

GROSSO DO SUL, 2018).

Nesse sentido, a OMS afirma que “todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão

de saúde atingível, incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa durante toda a

gravidez e o parto, assim como o direito de estar livre da violência (OMS, 2014). Se fazendo

necessário  a  caracterização  da  violência  obstétrica  para  que,  tanto  a  gestante  quanto  a

parturiente,  possam  identificá-las  no  momento  de  sua  ocorrência  e  não  aceitá-las  como

práticas corriqueiras dos profissionais de saúde, fazendo-se cumprir os direitos postos pela

legislação.

3.1 Reconhecendo e caracterizando as formas de violência obstétrica

Com a evolução histórica tanto da cultura quanto da própria medicina,  o parto foi

sendo realocado de um ato domiciliar  para um ato hospitalar,  realizado,  inicialmente,  por

mulheres denominadas parteiras, que se utilizavam de técnicas herdadas de suas ancestrais,

baseadas nos conhecimentos coletados na própria comunidade, fazendo o momento do parto

algo intimista e feminino, envolto de uma cerimônia preparativa para a mãe e seu bebê. Após

a institucionalização do parto, a sua realização passa a ser em um ambiente hospitalar frio e

distante de todos os seus familiares e pertences, onde a parturiente é colocada como paciente

subordinada  aos  conhecimentos  técnicos  e  específicos  dos  profissionais  de  saúde

(ESTUMANO et al ,2017, p.02).

Essa transição gerou o monopólio do saber por parte dos profissionais de saúde, que

agora detém todo o conhecimento técnico e científico sobre o ato de parir. O poder do médico

atingido socialmente  é baseado na autoridade  cultural  e  moral  da profissão,  fornecendo a

determinados conhecimentos científicos e técnicas a veracidade adquirida pela posição que

exerce  gerando  uma  dependência  dos  sujeitos  ao  conhecimento  médico  (AGUIAR;

D’OLIVEIRA,  2013).  Portanto,  as  parturientes,  como  qualquer  paciente,  se  vinculam  as

prescrições e intervenções médicas que só passam a violar seus direitos quando realizadas

sem a comprovação da necessidade e sem o consentimento para tais atos. 

Evidencia-se que a ocasião do parto é de extrema importância na vida da parturiente,

pois marca a transição para uma nova fase da vida. No entanto, com sua institucionalização

muitas mulheres relatam ter sofrido algum tipo de violência nesse momento,  não obtendo

atenção às suas necessidades, sendo tratadas com atos que afetam a sua integridade física e

moral, caracterizada muitas vezes como violência obstétrica (ESTUMANO et al 2017, p.01).



A expressão “Violência obstétrica” (VO) é utilizada para descrever e agrupar diversas

formas de violência e danos durante o cuidado obstétrico profissional. Incluiu maus tratos

físicos,  psicológicos,  e  verbais,  assim  como  procedimentos  desnecessários  e  danosos  –

episiotomias, restrição ao leito no pré-parto, clister, tricotomia e ocitocina, quase de rotina,

ausência de acompanhante (TESSER et al., 2015). 

A  Defensoria  Pública  de  São  Paulo  na  cartilha:  conversando  sobre  a  violência

obstétrica (2015), conceitua a violência obstétrica como um ato de desrespeito à mulher, seu

corpo  e  seus  processos  reprodutivos.  Ocorrendo  através  de  tratamento  desumano,

transformações  de  processos  naturais  do  parto  em  doença  ou  abuso  de  medicalização,

negando às mulheres a possibilidade de decidir sobre seus corpos.

Da mesma forma, a Lei n. 5.217/2018 define em seu art.  2º a violência obstétrica,

“considera-se violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por

um familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes,

em trabalho de parto ou, ainda, no período puerpério”  (MATO GROSSO DO SUL   , 2018).

Essa  Lei  instituída  no  Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul,  sofreu  alterações  em suas

normas  em  2020  com a  sanção  da  Lei  n.5.568  de  autoria  do  deputado  Capitão  Contar,

ampliando o campo da violência  obstétrica.  Além disso,  visaram a divulgação da Política

Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal com a implantação das boas práticas ao parto e ao

nascimento, já preconizados na Portaria n. 1.459, de 24 de junho de 2017, do Ministério da

Saúde que instituiu  a Rede Cegonha no âmbito  do Sistema Único de Saúde (GIMENES,

2020). 

A Rede Parto do Princípio2, no Dossiê “Parirás com dor” (2012, p. 60) explana que os

os atos que caracterizam a violência obstétrica são: “Todos aqueles praticados contra a mulher

no exercício de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser cometidos por profissionais de

saúde,  servidores  públicos,  profissionais  técnico-administrativos  de  instituições  públicas  e

privadas, bem como civis.”

De acordo com a Lei promulgada na Venezuela,  em 2017, chamada  Ley orgánica

sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violência, em seu art.15,n. 13., a violência

obstétrica é entendida como: 

Apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de
saúde,  que  se  expressa  através  de  um  tratamento  desumanizado,  abuso  de
medicalização  e  patologização  dos  processos  naturais,  causando  a  perda  da

2  A parto do princípio é uma rede de mulheres usuárias do sistema de saúde brasileiro que luta pela promoção
da  autonomia  das  mulheres,  com  o  objetivo  principal  atuar  na  defesa  e  promoção  dos  direitos  sexuais  e
reprodutivos da mulher, em especial os que se refere à maternidade consciente. Atuam articulando mulheres nos
planos locais, regionais e nacionais por meio virtual e fomentam o empoderamento feminino através da produção
e divulgação de material informativo a respeito da saúde sexual e reprodutiva da mulher, bem como os seus
direitos (PARTO DO PRINCÍPIO, 2015). https://www.partodoprincipio.com.br/sobre 



autonomia  e  capacidade  de  decidir  livremente  sobre  seus  corpos  e  sexualidade,
impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres (VENEZUELA,
2017).

Nesse  mesmo  sentido,  a  OMS  –  no  artigo  Prevenção  e  eliminação  de  abusos,

desrespeitos e maus-tratos nas instituições de saúde durante o parto (OMS,2014) – emitiu uma

declaração sobre a violência obstétrica onde diz: 

Embora o desrespeito e os maus-tratos possam ocorrem em qualquer momento da
gravidez,  no  parto  e  no  período  pós-parto,  as  mulheres  ficam  especialmente
vulneráveis durante o parto. Tais práticas podem ter consequências adversas diretas
para a mãe e criança. Relatos sobre desrespeitos e abusos durante o parto em
instituições de saúde incluem violência física, humilhação profunda e abusos
verbais,  procedimentos  médicos  coercivos  ou  não  consentidos  (incluindo  a
esterilização),  falta  de  confidencialidade,  não  obtenção  de  consentimento
esclarecido  antes  da  realização  de  procedimentos,  recusa  em  administrar
analgésicos,  graves  violações  da  privacidade,  recusa  de  internação  nas
instituições  de  saúde,  cuidado  negligente  durante  o  parto  levando  a
complicações evitáveis e situações ameaçadoras da vida, e detenção de mulheres
e  seus  recém-nascidos   nas  instituições,  após  o  parto,  por  incapacidade  de
pagamento. (grifos nossos).

Atualmente, o Ministério da Saúde, alegando não haver consenso quanto à definição

do termo “violência obstétrica”, se posicionou contrariamente à utilização dessa expressão no

despacho do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – integrante da Secretaria de

Atenção à Saúde – por acreditar que tanto o profissional de saúde quanto de outras áreas não

tem a  intenção  de  causar  danos  ou  prejudicar  as  parturientes  em todas  as  suas  fases.  O

despacho DAPES/SAS/MS, de 03 de maio de 2019, sobre o posicionamento do Ministério

quanto ao uso do termo “violência obstétrica”, prevê:

[...] 4. O posicionamento oficial do Ministério da Saúde é que o termo “violência
obstétrica”  tem conotação  inadequada,  não  agrega  valor  e  prejudica  a  busca  do
cuidado humanizado no continuum gestação-parto-puerpério.
[...]

7. Percebe-se, desta forma, a impropriedade da expressão “violência obstétrica”
no atendimento à mulher, pois acredita-se que, tanto o profissional de saúde quanto
os de outras áreas, não tem a intencionalidade de prejudicar ou causar dano.
[...]
9. Pelos motivos explicitados, ressalta-se que a expressão “violência obstétrica”
não agrega valor e, portanto, estratégias têm sido fortalecidas para a abolição do seu
uso com foco na ética e na produção de cuidados em saúde qualificada. Ratifica-se,
assim,  o  compromisso  de  as  normativas  deste  Ministério  pautarem-se  nessa
orientação (BRASIL, 2019).

Tal alteração do Ministério da Saúde tem por base o parecer 32/2018 do Conselho

Federal  de  Medicina,  onde  a  comunidade  médica  demonstra  sua  profunda  insatisfação  e

ofensa  com  a  utilização  da  expressão  “Violência  obstétrica”,  por  considerar  um  termo

restritivo  abarcando  apenas  os  profissionais  de  obstetrícias.  Para  eles,  “a  violência



institucional” possui relação com uma ampla gama de profissionais e pessoas da área da saúde

ou não (CRM, 2018, p.02).

No  parecer  CFM  n.32/2018  consta  em  suas  conclusões  que  “o  termo  “violência

obstétrica”  deveria  receber  outra  designação,  pois  envolveria,  na  realidade,  todas  as

inadequadas condições dos locais de atendimento, da violência institucional, bem como de

todos os profissionais de saúde e outros personagens envolvidos no atendimento à mulher”

(CRM, 2018, p11.)

Na reportagem,  veiculada  pelo  site de  notícias  G1,  intitulada:  “Ministério  diz  que

termo ‘violência obstétrica’ é ‘inadequado’ e deixará de ser usada pelo governo”, informa que

o Dr. Alberto Guimarães, médico obstetra e criador do programa “Parto Sem Medo” explana

que combater o problema em seu cerne é mais importante do que mudar a terminologia G1,

2019, s.p).

Exemplifica o obstetra que:

Não se resolve a questão retirando ou proibindo o termo. É preciso combater algo
que  é  sabidamente  ruim  e  definir  melhor  políticas  públicas,  a  relação  médico-
paciente, o que o profissional pode fazer para atender de maneira mais atenciosa, dar
boa  assistência  no  pré-natal,  boa  estrutura  no  ambiente  da  maternidade,  bons
profissionais  envolvidos,  e  não  atender  pacientes  demais  ao  mesmo  tempo
(GUIMARÃES, 2019 apud G1, 2019, s.p).

Verifica-se que a caracterização de tais atos é mais relevante do que o dilema de ser ou

não correto a utilização de tal expressão. Pois o embate só será eficaz com a identificação

desses  atos,  fornecendo informações  capazes  de  auxiliar  na  criação  de  instrumentos  para

combatê-los. 

Segundo o artigo “Violência Obstétrica” da Rede Parto do Princípio – Mulheres em

Rede pela Maternidade Ativa – as formas mais comuns de violência obstétrica são:

As  formas  mais  comuns  de  violência  obstétrica  são:  humilhar,  xingar,  coagir,
constranger,  ofender  a  mulher  e  sua  família;  fazer  piadas  ou  comentários
desrespeitosos  sobre  seu  corpo,  sua  raça  ou  sobre  sua  situação  socioeconômica;
realizar procedimentos sem esclarecimentos ou desconsiderar a recusa informada;
utilizar inadequadamente procedimentos para acelerar partos e vagar leitos; prestar
assistência sem observar as melhores evidências científicas disponíveis da segurança
e/ou da efetividade das intervenções; submeter a mulher a jejum, nudez, raspagem
de pelos, lavagem intestinal durante o trabalho de parto; não oferecer condições para
a amamentação e para o contato do bebê sadio com a mãe; violar direitos da mulher
garantidos por lei; descumprir normativas e legislação vigente; e coagir mulheres a
contratarem  serviços  e  planos  (como  fotografia  e  filmagem  ou  plano  do  tipo
"apartamento")  como  única  forma  de  garantir  direitos  já  adquiridos  por  lei  às
mulheres (PARTO DO PRINCÍPIO – Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa,
2015).

Sendo assim, a violência obstétrica é composta por uma diversidade de atos cometidos

isolados ou cumulativamente, podendo ser de ordem física, psicológica ou sexual, produzindo



algum grau de sofrimento (CARNEIRO,2012).Tais atos, por vezes, se apresentam de forma

tão sútil que chega ser difícil de identificar.

3.2 De caráter físico

No que se refere à violência obstétrica envolvendo o caráter físico, esta é contemplada

por ações que incidem sobre o corpo da mulher, interferindo, causando dor ou dano físico (de

grau leve a intenso), sem recomendações baseadas e comprovadas por evidências científicas

(DPSP, 2013, s.p).

 Essas ações podem se manifestar de diversas formas, como a privação de alimentos, o

uso de fórceps, a interdição à movimentação da mulher, a tricotomia (raspagem de pêlos), o

uso rotineiro  da ocitocina,  a não utilização de analgesia  quando tecnicamente  Indicada,  a

Manobra de Kristeller e a cesariana eletiva sem indicação clínica (PARTO DO PRINCÍPIO,

2012, p.60).

Alguns desses atos visam a aceleração do trabalho de parto que pode durar longas

horas, variando de uma mulher para a outra. Como, por exemplo, a manobra de Kristeller que

é caracterizada com a realização de uma pressão no fundo útero com uma pessoa subindo em

cima da barriga da mulher, ou espremendo seu ventre com o peso do seu corpo sobre as mãos,

o braço,  antebraço ou joelho (PARTO DO PRINCÍPIO, 2012,  p.103),  visando acelerar  o

nascimento  no  período  expulsivo  (MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  p.82).No  entanto,  as

consequências graves são inerentes como, por exemplo, traumas das vísceras abdominais, do

útero e descolamento da placenta (DELASCIO; GUARIENTO, 1970, p.329  apud  PARTO

DO PRINCÍPIO, 2012, p.103).

Outro  procedimento  realizado,  buscando  a  aceleração  do  parto,  é  a  utilização  de

ocitocina de forma rotineira e abusiva (SOUZA; VALENTE, 2016,p.07), causando o aumento

da sensação dolorosa, uma postura mais restrita ao leito e maior predisposição à ocorrência de

hiperestimulação  uterina  e  alteração  na  frequência  cardíaca  do  feto,  requerendo  cuidados

específicos (SILVA; COSTA; PEREIRA, 2011).

Relato de uma parturiente encontrado no Dossiê da Violência obstétrica: “Parirás com

dor” (2012, p. 99):

Deu ordem para a enfermeira aplicar um hormônio indutor chamado ocitocina na
minha veia, e foi embora.(..) Fiquei super assustada, pois nunca havia entrado em
um hospital na minha vida e o único médico que eu conhecia havia sumido. É difícil
descrever o tamanho da dor provocada pela reação desse hormônio no meu corpo.
Em apenas uma hora fez o trabalho de parto que normalmente dura várias. Entre
uma contração e outra eu apagava, literalmente. Nunca senti tamanha dor e tanto
medo em toda  a  minha vida.  O médico  não  deveria  estar  ali  para  me acalmar?
Muitos anos depois li, em um artigo científico, que a ocitocina deve ser prescrita
com muito cuidado porque cada mulher reage de forma diferente à mesma dosagem.
Ou seja: o médico deveria estar sim por perto, não só para me dar apoio psicológico,
mas  para  monitorar  o  processo  e  orientar  a  enfermagem  se  a  dose  deveria  ser



diminuída ou mesmo ter sua aplicação cessada. Posso afirmar que aquela reação à
ocitocina não era razoável. Parecia mais uma overdose. Muito possivelmente minha
filha sofreu as conseqüências disso pois li, nesse mesmo artigo que um dos efeitos
colaterais da ocitocina é o sofrimento fetal.

Dessa  forma,  a  complicação  mais  frequente  do  uso  desregulado  da  ocitocina  é  o

sofrimento fetal agudo, além da parturiente poder ser acometida de taquissistolia, hipertonia,

hiperestimulação, rotura uterina e, também, trauma perineal provocado pelo desprendimento

cefálico  fetal  abrupto.  Por  isso,  o  seu  uso  deve  ser  cauteloso,  necessitando  de  avaliação

constante da parturiente (SANTOS; SOUZA, 2015, p. 59).

Outro procedimento bem recorrente é a cesariana indicada sem respaldo na literatura

científica (SOUZA; AMORIM; PORTO, 2010 apud PARTO DO PRINCÍPIO, 2012, p.110),

podendo ocasionar danos desnecessários à saúde materna e neonatal, havendo associação a

uma maior prematuridade, mortalidade neonatal, admissão em Unidade de Terapia Intensiva

(UTI)  neonatal,  morbilidade  materna,  infecção  puerperal  e  maior  probabilidade  de

complicações nas próximas gestações. No entanto, se faz necessário ressaltar que quando há

indicação médica criteriosa, a cesárea oferece benefícios para a mãe e para o bebê. (SANTOS,

2017, p. 31). 

Tal indicação ocorre, na maioria das vezes pela chamada “mercantilização do parto”: o

período de um parto normal é imprevisível e longo, causando incomodo para os médicos que

devem desmarcar seus compromissos e demais consultas para atender as parturientes, além de

dedicar longas horas e receber por um único parto. Já na cesariana, o parto é pré-agendado e

curto, proporcionando ao médico a facilidade de marcar várias em um único dia (CUNHA,

2015, p. 21).

 A cesárea é um ato cirúrgico de grande porte possuindo riscos e complicações para a

mãe e para o bebê,  sendo fundamental  que o médico analise levando em consideração as

peculiaridades de cada mulher e estimule a escolha do parto fornecendo informações sobre

todas as possíveis consequências e as outras alternativas mais saudáveis à parturiente. A partir

do momento que o parto cirúrgico é decidido de forma unilateral  pelo médico,  através da

mera conveniência3 ou cumprimento  de uma tarefa  4,  a  mulher tem sua integridade física

violada e o seu poder de decisão cerceado (PRINCÍPIO DO PARTO, 2012, p.112-114).

Os  procedimentos  descritos  fazem parte  do  rol  de  atos  caracterizadores  da

violência obstétrica na forma física, interferências marcadas pela apropriação do corpo

3 É  realizada  sem  necessidade  clínica,  através  de  um  agendamento  ou  durante  o  trabalho  de  parto  sem
caracterizar urgência ou emergência.
4 Consiste na realização da cesárea ao final do plantão de todas as mulheres que ainda estão em trabalho de
parto, para não sobrecarregar o próximo plantonista.



e do poder de decisão da parturiente, sem levar em consideração que essas escolhas

devem atender aos seus interesses e anseios.

3.3 De caráter psicológico

 A  violência  obstétrica  de  caráter  psicológico  se  apresenta  na  ação  verbal  ou

comportamental  do  ato,  causando  na  mulher  sentimentos  voltados  para  a  inferioridade,

vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, acuação, insegurança, dissuasão,

ludibriamento, alienação, perda de integridade, dignidade e prestígio. Se materializa em forma

de ameaça, chacota, piada, humilhação, grosseria, chantagem, ofensa, omissão de informação,

utilização de uma linguagem inacessível ao prestar informações, desconsideração ou falta de

respeito pelo padrão cultural da parturiente (PRINCÍPIO DO PARTO, 2012, p. 60).

A parturiente,  no  momento  do  parto,  encontra-se  vulnerável  e,  por  vezes,  sozinha

dentro do ambiente hospitalar.  É nesse momento que se torna importante um atendimento

humano pela equipe médica, capaz de acolher e transformar essa mulher em protagonista do

seu próprio parto. No entanto, é comum a prática corriqueira de comentários pautados em

estereótipos de gênero, raça e classe, vistos como brincadeiras pelos profissionais de saúde.

Em entrevistas realizadas por Aguiar e D’Oliveira, em 2010, as puérperas relatam suas

experiências de maus-tratos no ambiente das maternidades públicas, como consta no relato

abaixo: 

Tinha uma mulher lá do preparo, do pré-parto lá preparando as mulheres, falou na
minha cara: “você não acha que está velha demais não, para estar parindo?”. Falou
na minha cara. Falou que estava velha pra estar parindo. Eu falei: “não, eu não sou
velha. Eu só estou maltratada”, falei pra ela. E ela lá menina, e eu com dor e ela: “se
você não calar a boca...” que se eu começasse a gritar que ela ia embora e eia deixar
eu lá gritando”. “Eu acho que o maltrato, tratam você como se você… Você já tá ali
numa situação constrangedora,  né, e assim, a pessoa falar grosso com você, falar
grossa, de repente por ela estar com raiva de alguma coisa, ela vim te aplicar uma
injeção e te aplicar de qualquer jeito. Eu acho que isso é uma violência, entendeu,
dentro da saúde (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2010, p. 06).

Outra forma de violência obstétrica psicológica, aponta Barboza e Mota (2016, p. 124-

125), é a negação da informação sobre os procedimentos realizados ou a informação passada

em  linguagem  inacessível,  pautando-se  na  incapacidade  da  mulher  em  compreender  ou

decidir sobre as intervenções que serão realizadas em seu corpo na hora do parto. 

3.4 De caráter sexual

A violência obstétrica de caráter sexual é caracterizada como toda a ação imposta à

mulher capaz de violar sua intimidade ou pudor, incidindo sobre seu senso de integridade

sexual e reprodutivo, podendo ter acesso ou não aos órgão sexuais e partes íntimas do seu



corpo. Como a episiotomia,  assédio, exames de toque invasivos, constantes ou agressivos,

lavagem intestinal,  ruptura ou deslocamento de membranas sem consentimento informado,

imposição  de  posição  supina  para  dar  à  luz,  exames  repetitivos  dos  mamilos  sem

esclarecimento e sem consentimento (PARTO DO PRINCÍPIO, 2012, p. 60).

Dentre esses procedimentos a episiotomia é utilizada rotineiramente no parto normal,

definida como uma incisão cirúrgica, normalmente sem qualquer consentimento específico,

no períneo com a intenção de aumentar  a abertura da vagina durante o parto.  Tem como

justificação  a  prevenção  das  lacerações  perineais  severas,  melhor  preservação  da  função

sexual posterior, redução da incidência em continência urinária e fecal e a proteção do recém-

nascido (BORGES; SERRANO; PEREIRA, 2003, p. 448).

No dossiê “Pariás com dor” (2012, p. 83), encontram-se relatos de parturientes que

foram submetidas a esse procedimento:

Além  da  episiotomia  gigantesca  tive  laceração  de  3o  grau.  Infeccionou,  tomei
antibiótico, passei 12 dias deitada porque não conseguia ficar em pé de tanta dor, um
mês sem conseguir me sentar, usei o travesseirinho da humilhação por 3 meses, sexo
também deve ter sido uns 5 meses depois do parto. Doeu pra caramba. Doeu e ardeu.
Demorou para melhorar. Passei anos sem coragem de olhar o estrago. A cicatriz até
hoje as vezes inflama e dói ou incomoda. Depois de 3 ou 4 anos criei coragem e
olhei com um espelhinho, está horrível, a cicatriz vai altinha e fofinha até quase ao
lado do ânus (Isabella Rusconi)

Assim como:

Senti muita dor com uma manobra de ‘massagem perineal’ que foi feita durante o
parto e pedi para a médica tirar a mão dali. Ela respondeu ‘Quem manda aqui sou
eu’. Logo em seguida, foi feita uma episiotomia sem aviso. Até hoje tenho sonhos e
flashs dos momentos que passei na sala de parto, chorei muito, e até hoje, choro
porque dói dentro de mim, dói na alma ( Elis Almeida).

Ainda sobre a episiotomia, segue relato de Danielle Moura, que consta no mesmo

dossiê: “Quando eu ouvi ele pedindo o bisturi, meu Deus, quase morri! Eu pedi para que não

fizesse a episio, mas ele me respondeu: “O seguro morreu de velho. Quem manda aqui sou

eu””. 

Bem  como  o  testemunho  de  C.M,  sobre  o  procedimento  realizado  sem  sua

autorização: “O médico fez uma episiotomia em mim sem anestesia e sem me perguntar. Os

pontos  da  episiotomia  infeccionaram  e  eu  tive  mais  20  dias  de  muita  dor  tomando

medicamentos”. Todos relatos contidos no dossiê supracitado e que demonstram as diversas e

frequentes violências que algumas mulheres sofreram durante os seus partos, deixando marcas

físicas e psicológicas, como pode ser constado.

Nota-se, que a episiotomia não cumpre a maioria dos objetivos pela qual é justificada

e, ainda, os riscos associados ao seu uso são tão significativos levando a ponderar se é correto



a  prática  de  um  ato,  ausente  de  suporte  científico,  que  não  oferece  benefícios  que  os

justifiquem (BORGES; SERRANO; PEREIRA, 2003, p. 450).

Diante disso, faz-se necessário o debate de formas que possam combater tais práticas

consideradas tão corriqueiras no meio médico. Discutir formas capazes de enfrentar o cerne

do problema.

4. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E O DIREITO

 A Organização Mundial da Saúde, em seu relatório mundial sobre violência e saúde

(2002, p. 05), classifica a violência como sendo: o uso intencional da força física ou do poder,

real  ou  em ameaça,  contra  si  próprio,  contra  outra  pessoa,  ou  contra  um grupo  ou  uma

comunidade,  que resulte  ou tenha  grande possibilidade  de resultar  em lesão,  morte,  dano

psicológico,  deficiência  de  desenvolvimento  ou  privação.  Essa  definição  é  bem  ampla,

expandindo o entendimento para incluir os atos que resultem da relação de poder, como por

exemplo as intimidações ou omissões, possibilitando uma maior cobertura das consequências

abarcando as que não resultem morte ou lesões.

A violência, quando cometida, pode comprometer a saúde física e mental das vítimas,

trazendo consequências de ordem psicológica, onde a vítima entre em um estado de privação

que a torna passiva e atemorizada. Sendo relevante expor que o ato violento não é igualmente

percebido, entendido, assimilado por todos igualmente pelo fato de levar em consideração o

gênero,  idade,  condições  familiares,  sociais,  econômicas  e  culturais  (SACRAMENTO;

RESENDE, 2006. p.102). 

Segundo  Caire  e  Veronese  (2000,  p.  49),  o  Estado  e  a  violência  possuem ideias

relacionadas, vez que, os homens, buscando abandonar a condição de insegurança vivida no

estado de natureza, resolvem conceder uma parcela de sua liberdade ao Estado, para que este

garantisse a paz e  segurança,  instituindo,  o que foi  chamado por  Rousseau,  de “Contrato

Social”. 

A partir dessa perspectiva, onde o Estado é justificado em sua criação pela ideia do

fornecimento  da segurança e  da proteção  à  vida,  com a definição  da violência  obstétrica

caracterizada por atos que tolhem os direitos das mulheres, se fez necessário o levantamento

de discussões políticas-sociais para a construção de um corpo legislativo específico visando a

coibição de tais práticas.

4.1 O Tratamento legal da violência obstétrica no Brasil

O Brasil ainda não possui uma legislação federal específica sobre a tema “violência

obstétrica”.  No entanto,  desde  2014,  tramita  o  Projeto  de  Lei  n.7633/2014 proposto  pelo



deputado Jean Wyllys, que dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato

durando o ciclo gravídico-puerperal e dá outras providências, dentre elas a condenação das

práticas atreladas à violência obstétrica em seu art. 17, §1°: Os e as profissionais de saúde que

praticarem atos de violência obstétrica ficam pessoalmente sujeitos à responsabilização civil e

criminal decorrente de suas condutas (VELOSO; SERRA, 2016, p. 04).

 O projeto apresentado pelo deputado Jean Wyllys,  aborda o conceito de violência

obstétrica de modo idêntico à lei venezuelana, onde somente os profissionais de saúde podem

cometer tal ato e classificando-os, de forma limitada, em forma verbal e física. Entretanto, o

projeto não se limita ao parto humanizado e expressa claramente, no seu art. 14, as condutas

mais comuns caracterizadoras da violência obstétrica. Além de propor, em seu art. 17, §2°, a

responsabilização administrativa aos profissionais envolvidos perante o Conselho Regional de

Medicina e de Enfermagem (SERRA, 2018, p.101).

 Diante  da  ausência  de  uma  legislação  federal  específica,  alguns  os  Estados  e

Municípios brasileiros instituíram leis estaduais versando sobre o tema. Como por exemplo o

Estado do Mato Grosso do Sul que instituiu a Lei n.5.217 de 26 de junho de 2018, proposta

pelo deputado Lídio Lopes (GIMENES, 2018).

 Além disso, o Brasil possui a Lei n. 11.108/2005, acrescendo o art.19-J a Lei n. 8.080,

que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante indicado por ela durante o

trabalho de parto,  no parto ou pós-parto imediato,  no âmbito do Sistema Único de Saúde

(BRASIL, 2005).

Como observado, o Brasil ainda carece de uma legislação federal específica que coíba

a violência obstétrica, devendo se utilizar dos direitos fundamentais trazidos pela Constituição

Federal de 88 e dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos dos quais é

signatário, já que englobam direitos como a proteção à vida, a saúde, a integridade pessoal, a

proteção à honra e a dignidade, a igualdade e a não discriminação, direito à informação.

 É sabido que a Constituição Federal, em seu art.5 °, §1, §2 e §3, atribuí aos direitos

emanados  pelos  tratados  internacionais  aplicabilidade  imediata,  natureza  especial  e

diferenciada  com  equivalência  a  emenda  constitucional.  Ou  seja,  são  protegidos

constitucionalmente.

 Dessa forma, observa-se que mesmo diante da ausência de uma legislação específica

o  Brasil  possui  leis  capazes  de  fornecer  uma  proteção  legal  para  o  tratamento  digno  e

respeitoso  às  parturiente.  Além  disso,  o  Ministério  da  Saúde  criou  um  programa  de

Humanização do Parto, Humanização no Pré-natal e nascimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2002, p.05), instituído através da Portaria n.569 de 01 de junho de 2000 para subsidiar essa

atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período pós-parto, com objetivo



de assegurar as melhorias no acesso, na cobertura e na qualidade do acompanhamento no pré-

parto, no parto e no pós-parto para as gestantes e recém-nascidos.

4.1.1 Grau de efetividade das normas

Paulo Nader (2014, p.114-115) explana que, para uma norma ser considerada válida

precisa vir acompanhada da vigência, efetividade, eficácia e legitimidade. Tais atributos se

traduzem como sendo: a validade formal da norma, quando ela preenche todos os requisitos

técnicos-formais; observação da norma pelos seus destinatários e pelos aplicadores do direito;

a norma jurídica produzindo os efeitos sociais planejados; e, por fim, que a fonte de onde

emana a norma precisa ser legítima. 

Com  isso,  nota-se  que  para  surtirem  efeitos  na  sociedade  as  normas  precisam

preencher todos os requisitos, ou seja, além de serem criadas respeitando todos os aspectos

técnicos-formais,  precisam ser  recepcionadas  e  aderidas  pelos  indivíduos.  Somente  assim,

será capaz de produzir tais mudanças. 

 Segundo Miguel Reale (2001, p.104), o Direito autêntico não é apenas declarado mas

reconhecido, é vivido pela sociedade, como algo que se incorpora e se integra na sua maneira

de  conduzir-se.  A  regra  de  direito  deve,  por  conseguinte,  ser  formalmente  válida  e

socialmente  eficaz.  No  entanto,  é  possível  a  existência  de  normas  legais  que  contrariem

tendências e inclinações dominantes, e seus efeitos só são logrados pelo seu cumprimento de

maneira compulsória.

Na reportagem apresentada no dia 09 de setembro de 2019 pela TV globo intitulada

como “Mães denunciam violência  obstétrica  em maternidade  de Corumbá”,  são relatados

vários casos de violência obstétrica. Seguem alguns relatos feitos de forma anônima para a

reportagem: 

Eu sofri  muito,  muitas  agressões  psicológicas.  Falando  que,  a  doutora  Marlene
falava muito que aquilo ali era normal, que não adiantava fazer escândalo, que ela ia
me deixar mais um pouco ali, quanto mais escândalo eu fizesse mais eu ia ficar ali.
E quando eu tive a minha filha, depois que ela nasceu, eu parei de fazer força porque
eu não sabia, pra mim eu já estava muito cansada. E ela me xingava muito e ela
falava assim que ia me deixar ali,  é...ela ainda me fez um corte,  né? Cortou pra
poder nascer o neném, eu sentia ela me cortar, se ela deu anestesia não deu tempo de
fazer efeito. Porque eu senti a gilete me cortando. Ela não falou nada, simplesmente
foi fazendo, se ela me dissesse que era pra “mim” continuar fazendo força pra sair a
placenta eu teria feito. Mas, não. Não fui orientada não. E ela disse na época assim
que se  eu não  parasse  ali  ela  ia  me deixar  ali  toda  “com a  vagina  aberta,  sem
costurar”. Que eu ia voltar para casa com a minha vagina sem costurar (G1, 2019).

Segue:

Ela falou que eu tinha que estar lá aquela hora, que era duas e meia da manhã. Que
eu era velha, gorda, preta. Não tinha nada que tá lá agora que ela tava com dor de
dente, que ela tinha que fazer outra coisa. E ai? O que eu tenho a ver com isso? Né,
meu filho não escolha, a criança não escolhe a hora de nascer, a hora que ela tá de
boa ela vem. Chegaram duas enfermeiras,  trocando o plantão, trocando o plantão



porque eu não vi mais a doutora Marlene, não vi mais ela. Eu fiquei de duas e meia
da manhã até seis horas da manhã sem vê-la. Sozinha numa cama, eu tive meu filho
com a minha roupa que cheguei  na maternidade,  não botaram nem camisola em
mim, nem nada.  Segurando minha calcinha na mão. No caso eu não tive nem a
companhia do meu marido, nem da minha mãe, não pude entrar com celular, não
pude entrar com nada, então eu fiquei sozinha, foi horrível, horrível, horrível eu ter
ficado sozinha, horrível (G1, 2019).

Diante  dos  relatos  expostos  através  da  reportagem  produzida  pela  TV  globo

(G1,2019),  é  possível  a  identificação  da  violência  obstétrica  e  de  atos  caracterizadores.

Conforme  art.3  da  Lei  n.  5.217/2018,  que  merece  destaque  neste  trabalho  que  tem  por

objetivo  difundir,  para  conhecimento  geral,  as  várias  formas  de  violência,  assim  como

previsto:

Art. 3º Para efeitos da presente Lei considerar-se-á ofensa verbal ou física, dente
outras, as seguintes condutas:
I - tratar a gestante ou a parturiente de forma agressiva,  não empática, grosseira,
zombeteira,  ou de qualquer outra forma que a faça se sentir mal pelo tratamento
recebido;
II - fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento como gritar,
chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas;
III -  fazer  graça ou recriminar a mulher por qualquer característica ou ato físico
como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias, evacuação e outros;
IV - não ouvir as queixas e as dúvidas da mulher internada e em trabalho de parto;
V - tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes infantilizados e
diminutivos, tratando-a como incapaz;
(...)
VII - recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma emergência médica;
(...)
IX - impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência durante
todo o trabalho de parto;
X  -  impedir  a  mulher  de  se  comunicar  com  o  "mundo  exterior",  tirando-lhe  a
liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular, caminhar até a sala de espera,
conversar com familiares e com seu acompanhante;
XI - submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou humilhantes,
como lavagem intestinal,  raspagem de pelos pubianos,  posição ginecológica com
portas abertas, exame de toque por mais de um profissional;
XII - deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta assim o requerer;
XIII - proceder a episiotomia quando esta não é realmente imprescindível;
(...)
XV - fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir permissão ou explicar,
com palavras simples, a necessidade do que está sendo oferecido ou recomendado;
(...)
XXI - tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre acesso para acompanhar a
parturiente e o bebê a qualquer hora do dia (MS, 2018)

Pode-se observar que as parturientes diante do relato obtiveram vários de seus direitos

cerceados através da conduta da médica que não incorporou tais normas, mesmo existindo

uma legislação que caracteriza a violência obstétrica e expõe um rol de possíveis atos com o

intuito de enfrentar a referida violência. 

Dito isto, compreende-se a falta de efetividade e eficácia dessa legislação por falta de

conhecimento ou por falta de adesão, como demonstra por meio da conduta médica, outrora



corriqueira  no  meio  obstetrício  e  atualmente  consideradas  como  posturas  prejudiciais  e

violentas às mulheres. Com isso, levanta-se a necessidade de instrumentos capazes de garantir

a efetivação dessa legislação, mesmo que de maneira compulsória. 

4.2 Combate à violência obstétrica ao alcance da vítima

 Uma forma de  garantir  o  seu  direito,  como exposto  pela  cartilha  elaborada  pela

Defensoria Pública de São Paulo (2015, p.17-18) é com a criação de um plano de parto ou

uma  Declaração  de  Vontade  Antecipada  (DVA),  já  sendo  adotadas  em alguns  cartórios.

Expõe que o plano de parto é um instrumento simples, composto por uma lista de atos que a

gestante concorda ou não que seja feito no momento do nascimento do bebê. Tal documento

deverá  ser  entregue  tanto  ao  hospital  quanto  ao  médico  e,  havendo negativa  na  hora  do

recebimento,  a  parturiente  ou  algum  familiar  deverá  denunciar  na  ouvidoria,  caso  seja

particular e, se for público, no site do Ministério da Saúde ou na Secretaria Estadual da Saúde.

No entanto, caso a violência obstétrica já tenha acontecido, é importante que se junte

todas as provas documentadas  possíveis,  como cópia do prontuário médico e o cartão de

acompanhamento de gestante, e comunicar a ocorrência aos órgão competentes. Essa atitude é

fundamental  para  dar  visibilidade  a  esse  tipo  de  violência,  pois  a  demonstração  dessa

ocorrência gera a necessidade de se pensar em elaborações de políticas públicas mais eficazes

e identificar o cerne do problema (DPSP, 2015, p.19). 

Poderá, também, recorrer ao Ministério Público da cidade onde a violência aconteceu

para formular uma reclamação, pois a Constituição Federal preceitua em seu art 127 que é

uma  instituição  permanente,  essencial  para  a  função  jurisdicional  do  Estado,  com  a

incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais  indisponíveis.  Possuindo a  função institucional  de  promover  Inquérito  Civil  e

Ação Civil Pública, na busca da proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e

de outros interesses difusos e coletivos, conforme o art. 129, III da CF (BRASIL, 1988)

Em  suma,  a  parturiente  possui  uma  gama  de  opção  a  recorrer  para  denunciar  a

violência sofrida e, também, denunciar quem a cometeu, visibilizando cada vez mais o seu

conceito e atos caracterizados difundindo essa informação. A parturiente disporá, também, de

meios judiciais para buscar reparação pessoal.

4.3 Combate à violência obstétrica no âmbito jurídico

Para Cavallieri Filho (2012), o Direito se destina aos atos lícitos; cuida dos ilícitos

pela necessidade de reprimi-los e corrigir os seus efeitos nocivos. Para isso, a ordem jurídica

estabelece deveres e a violação deles configura o ilícito que, quase sempre, acarreta dando



para outrem, gerando um novo dever jurídico pautado na reparação do dano. É nesse sentido

que se estabelece a responsabilidade exprimindo uma noção de contraprestação, designando o

dever de reparar o prejuízo decorrente da violação de um outro dever jurídico. Em suma, toda

conduta  humana que,  violando dever  jurídico  originário,  causa  prejuízo  a  outrem é fonte

geradora de responsabilidade. 

Dessa forma, tanto na esfera civil quanto na esfera penal se pressupõe o ato ilícito. E é

esse ilícito, dependendo de sua natureza e grau, que gerará como consequência uma sanção

punitiva ou ressarcitória. A obrigação nasce como forma de responsabilizar os agentes pelas

atividades danosas provocadas.

Silvio Venosa (2017) entende que a ideia de transgressão de um dever jurídico está

presente  em  ambas  as  responsabilidades,  onde  os  ilícitos  de  maior  gravidade  social  são

reconhecidos pelo Direito penal. Já o ilícito civil é considerado de menor gravidade, gerando

um interesse privado pela reparação do dano. Para o crime ou delito, o ordenamento estruturas

punições exclusivamente pessoais ao transgressor. Já no ilícito civil, levando em consideração

o desequilíbrio patrimonial, a reparação é visará a indenização.

Em  consonância,  a  responsabilidade  penal  desdobra  de  um  fato  tipificado

criminalmente,  seja  na  forma  comissiva  ou  omissiva.  Havendo  a  aplicação  de  uma pena

intransferível ao agente, levando em consideração a gravidade do ilícito já que visa a ordem

social. Já a responsabilização civil, marca-se por um dano capaz de provocar lesão a um bem

juridicamente tutelado gerando a obrigação de reparação por meio de uma indenização ou

compensação (LIGIERA, 2009).

 Diante da questão sobre a violência obstétrica e os danos causados pelos profissionais

da  saúde  mediante  sua  prática.  A conduta  médica,  por  ação  ou omissão,  quando  danosa

poderá gerar a responsabilidade na esfera civil,  penal ou administrativa.  Sendo importante

ressaltar que no ilícito civil a conduta, por ação ou omissão, é realizada de maneira voluntária

com negligência, imprudência ou imperícia (VENOSA,2017,p.410). Diferentemente do ilícito

penal, onde a conduta, por omissão ou ação, transgrede uma norma tipifica em lei.

Assevera Cavallieri Filho: 

Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o
doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência
médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os
poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência,
é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos [...] Não
se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e
métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos (2012, p. 403). 

Nota-se  que  a  responsabilização  do  médico  ou  outros  profissionais  da  saúde  é

subjetiva,  necessária  a  comprovação  da  culpa  por  ter  uma obrigação  de  meio  em que  o



resultado não é garantido e sim a utilização de todos os conhecimentos e serviços de acordo

com as regras e métodos da profissão.

A responsabilidade subjetiva encontra-se fundamentada no art. 951, do Código Civil

de 2002, que prevê: 

O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida
por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência
ou imperícia,  causar  a morte do paciente,  agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou
inabilitá-lo para o trabalho. (BRASIL, 2002)

Assim, só haverá responsabilização dos profissionais de saúde se for comprovado que

tenham agido com negligência, imprudência e imperícia, conforme o art. 14, §4 do Código de

Defesa do Consumidor: “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais  será apurada

mediante a verificação de culpa” (CASTRO, 2005, p. 04).

Para que possa comprovar  a existência  do dano é necessária  a  existência  do nexo

causal entre o dano e a conduta do agente. Com isso, é sabido que por mais que, alguns,

procedimentos adotados causem dano a mulher em graus diferentes, nem todos poderão ser

inseridos no condão da responsabilidade jurídica por serem de difícil comprovação. 

De  fato,  foi  reconhecido  que  as  evidências  dos  danos  causados  pela  violência

obstétrica  não  são  fáceis  de  determinar.  Todavia,  tanto  a  sociedade  quanto  o  judiciário

precisam se posicionar e não serem condescendente com a permanência dessa prática, sendo

fundamental  dar  visibilidade  a  tais  atos  para que os  órgãos  competentes  e  as  instituições

jurídicas adotem medidas aptas a cercearem tais atos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa, é possível compreender o que é a violência obstétrica diante de

sua conceituação, como se apresenta por meio das formas físicas, psicológicas e sexuais, em

quais momentos do pré-parto, parto e pós-parto pode ocorrer e quem pode praticá-las.

Ressalta-se que através da identificação de tal violência é possível reconhecer quais

direitos fundamentais estão sendo violados. Mesmo o Brasil não apresentando uma legislação

específica  federal,  tais  direitos  são  protegidos  por  meio  dos  Direitos  e  Garantias

Constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos que mencionam sobre a violência

contra a mulher e, também, leis estaduais e municipais tratando sobre o tema. 

Entende-se a necessidade do reconhecimento dessa violência tornando-a visível, cada

vez mais conhecida pelos indivíduos, que passam a identificar esses direitos e impedir que tais

tratamentos sejam naturalizados como práticas rotineiras no meio obstetrício, denunciando os

atos violentos aos órgãos responsáveis que, a partir disso, vão coletando essas informações

para compreender melhor e criar mecanismos de enfrentamento mais eficazes.   



Desse  modo,  conclui-se  ainda  que,  se  faz  necessário  a  criação  de  uma  norma

específica capaz de fornecer instrumentos garantidores a esses direitos, dando efetividade a

essas normas e proteção a essas mulheres. Além de, cada vez mais, divulgar informações nos

ambientes médicos, hospitalares, televisivos, para munir a população com conhecimento a fim

de  denunciar  as  práticas,  os  profissionais  e  estabelecimentos  que  concordam  com  tais

violações aos órgãos competentes. 

Evidencia-se que mesmo existindo uma legislação o momento do parto ainda pode se

tornar algo assustador frente as intervenções desnecessárias e as violências acometidas a essas

mulheres  que  se  encontram em um momento  de  vulnerabilidade,  tendo  sua  autonomia  e

protagonismo cerceados, conjuntamente com a violação desses direitos. 
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doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do  §8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
as  Mulheres  e  da  Convenção  Interamericana  para  Prevenir,  Punir  e  Erradicar  a
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