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RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico tem como objetivo analisar e discutir sobre a necessidade 
de tipificação penal específica para a violência obstétrica, fazendo uma análise de tal 
violação como uma forma de violência contra as mulheres e uma afronta ao princípio 
da dignidade da pessoa humana, elencado na Constituição Federal de 1988, para 
tanto, será necessário trazer o conceito de violência obstétrica, relacionando às 
Convenções Internacionais em que o Brasil é signatário, além de trazer uma breve 
análise histórica sobre o parto. Ademais, demonstrar as formas como a violência 
obstétrica se exterioriza, antes, durante e depois do parto, bem como em abortos 
espontâneos e cesarianas. Observa-se que, atualmente, o Brasil não possui uma 
legislação específica que discorra sobre a violência obstétrica, entretanto, sua 
ausência não causa desespero, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro, 
especialmente o Código Penal, dispõe de alguns dispositivos que são suficientes para 
punir os agressores, não havendo necessidade de uma intervenção penal para tipificar 
um novo artigo. Ademais, o Brasil pode e deve fazer uso das Convenções 
Internacionais as quais faz parte, garantindo mais ainda a segurança e tranquilidade 
da parturiente.  
 

Palavras-chave: Violência Obstétrica. Dignidade da Pessoa Humana. Convenções 

Internacionais. Parto. Código Penal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present monography aims to analyze and discuss the need of a specific criminal 
definition for obstetric violence, through a study of such a violation as a form of 
harassment against women and an insult to the principle of human dignity, listed in the 
Brazilian Federal Constitution of 1988. For this purpose, it will be necessary to address 
the definition of obstetric violence, linking it to the International Conventions in which 
Brazil figures as signatory, besides bringing a brief historical scrutiny on birth. 
Furthermore, it will demonstrate the ways in which the obstetric violence shows itself, 
before, during and after birth, as well as in miscarriages and caesarean sections. It 
should be noted that, nowadays, Brazil does not own a specific legislature that 
addresses obstetric violence, however, its absence does not implies in despair, 
bearing in mind that Brazilian legal framework, specially its Penal Code, has some 
mechanisms that are sufficient to punish aggressors, implying on a lack of need of 
penal intervention to typify a new article. Besides, Brazil may, and it should, use the 
International Conventions that it integrates, ensuring even more the safety and the 
serenity of the parturient. 
 
Keywords: Obstetric Violence. Human Dignity. International Conventions. Birth. Penal 

Code.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência obstétrica é cometida contra a mulher durante o período 

gestacional, no parto e no pós-parto, podendo se exteriorizar de forma verbal, física, 

moral, emocional e psicológica. Ressalta-se que todos os atos são cometidos sem o 

consentimento explícito da mulher, desrespeitando sua autonomia, sua integridade 

física, mental, sentimental e, principalmente, ferindo sua dignidade, princípio 

constitucional elencado no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, que tem 

como objetivo assegurar à pessoa humana um mínimo de direitos que devem ser 

respeitados pela sociedade e também pelo Estado, preservando, então, a liberdade 

individual e a personalidade.  

Entretanto, o tema da violência obstétrica não é muito discutido no Brasil, 

apesar de ter uma relevância social e jurídica muito grande. Os índices de mortes 

maternas e de violências traumatizantes no pré e pós-parto são crescentes e a falta 

de uma legislação específica pode se tornar um fator preocupante para o Brasil.  

Nesse sentido, existem algumas convenções internacionais de que o Brasil é 

signatário que são muito importantes para embasar não só o conceito de violência 

obstétrica, como também a segurança e proteção das mulheres; entretanto, elas 

parecem não ser muito conhecidas e necessariamente aplicadas aos casos concretos, 

sendo elas a Declaração Sobre a Eliminação da Discriminação Contra Mulher (1967), 

Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher – CEDAW (1979), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), e Declaração sobre 

a Erradicação da Violência Contra a Mulher (1993).  

Diante desse contexto, o objetivo dessa monografia é analisar se ainda é 

necessária uma tutela penal para tipificar especificamente a violência obstétrica, ou 

se alguns artigos já existentes, principalmente no Código Penal Brasileiro, já são 

suficientes para punir os responsáveis pelas agressões, tudo isso a partir de uma 

breve análise histórica do parto em si, assimilando com uma construção teórica do 

conceito de violência obstétrica. Ainda, se faz necessário analisar a mulher como um 

sujeito de direito, como uma pessoa digna de receber um tratamento humanizado e 

seguro e não de ser tratada como um objeto, tendo sua autonomia e liberdade 

suprimida pelas escolhas, muitas das vezes desnecessárias, dos profissionais da 

saúde.  
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Para cumprir o objetivo proposto, esta monografia se divide em quatro grandes 

capítulos, onde no primeiro examinar-se-á a dignidade da pessoa humana, fazendo 

uma relação com a violência contra a mulher em si, analisando a existência das 

convenções internacionais e suas importâncias para a análise e conceituação de 

alguns temas, como a violência obstétrica e a discriminação. 

O segundo capítulo abordará um breve histórico sobre o parto, importante para 

conseguir compreender de forma mais clarividente como se deu início às violências, 

tendo em vista que muito inicialmente os partos eram tradicionalmente realizados por 

parteiras, dentro da casa da parturiente, com uma relação de grande confiança e 

auxílio a mulher. Entretanto, a medicina evoluiu e o parto tornou-se um procedimento 

cirúrgico realizado dentro dos Hospitais e necessariamente por profissionais 

capacitados. Com isso, deu-se início aos relatos de violência obstétrica pelo mundo. 

Estudar-se-á também os movimentos feministas que lideravam as questões 

relacionadas à obstetrícia e suas violações entre os séculos XX e XIX, e sua 

importância para o contexto social.  

No terceiro capítulo realizar-se-á a conceituação da violência obstétrica dentro 

do panorama nacional e internacional, além de explicitar as formas de violência 

obstétrica, divididas pelos momentos em que se realizam, como antes do parto, 

durante o parto, após o parto e, ainda, nos casos de abortos espontâneos. Ainda, trará 

como forma de violência obstétrica a violação à Lei do Acompanhante, instituída em 

2005, e como tal fato é prejudicial para a parturiente. Como forma complementar, se 

faz necessário trazer à tona a cultura cesariana no Brasil, como são os índices de 

cesariana e os riscos obstétricos que ela traz. Ainda no mesmo capítulo realizar-se-á 

uma análise da violência obstétrica como violência de gênero.  

Para por fim, no último capítulo, analisar o impacto que a violência obstétrica 

traz no direito brasileiro, para assim conseguir explicitar se é necessária uma tutela 

penal para regular a violência obstétrica, fazendo relação com artigos do Código Penal 

Brasileiro e como eles se encaixam nas formas de violência obstétrica.  

A importância da presente pesquisa consiste em, a partir das discussões 

elencadas, fazer com que se reflita sobre o ato da violência obstétrica, como ele é 

realizado e como ele existe no nosso dia-a-dia, porém é visto como procedimentos 

normais e comuns, tudo isso questionando com a tutela do ordenamento jurídico 

brasileiro. É necessário que o conceito de violência obstétrica seja difundido, 

transmitido como informação e visto como uma reeducação da sociedade e também 
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dos profissionais envolvidos, assim, cada vez mais agressores serão punidos e 

responsabilizados pelos seus atos, fazendo com que a cada dia se diminua os dados 

decorrentes da violência.  

Para isso, o presente estudo será realizado a partir do método dedutivo, com 

pesquisas do tipo teóricas e qualitativas. Ressalta-se que esse tema é extremamente 

recente no âmbito nacional, por isso, há uma escassez de materiais bibliográficos, 

assim, o uso de artigos periódicos, livros, teses, dissertações e entrevistas em jornais, 

revistas e blogs será a base para a construção desta monografia.  
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2 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA   

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos mais importantes 

princípios jurídicos usados para definir os direitos fundamentais, sendo a partir desse 

princípio que se desdobram todos os outros direitos fundamentais, garantidos no 

ordenamento jurídico. É ela quem faz ser possível diversas dimensões de direitos. 

Nesse diapasão, a dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o 

conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida1.  

O jurista Ingo Sarlet conferiu um conceito jurídico à dignidade da pessoa 

humana, vejamos:  

 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca 
e distintiva reconhecida a cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres 
que integram a rede da vida.2 

 

Um indivíduo, pelo simples motivo de integrar o gênero humano, já passa a ser 

possuidor de dignidade, tal característica é algo intrínseco a todos os homens, sendo 

decorrente da própria condição humana, que o torna digno de respeito e estima de 

forma igualitária.  

Esse princípio constitucional está elencado no inciso III do artigo 1º da 

Constituição Federal, e constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, ligado à República Federativa do Brasil. Como princípio fundamental tem 

como objetivo assegurar a pessoa humana um mínimo de direitos que devem ser 

respeitados pela sociedade e também pelo Estado, preservando então a liberdade 

individual e a personalidade.  

Nesse sentido, Flávia Piovesan diz que: 

 

A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio matriz da 
Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a 

                                            
1 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia.  Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 92-94, 1988. 
2 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria Do Advogado, 2015. p. 60. 
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interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora “as 
exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a 
todo o sistema jurídico brasileiro.3 
 

Tem-se, portanto, um contexto embasado no fato de que a dignidade da pessoa 

humana tem uma característica de princípio fundamental, essencial, sendo a fonte de 

todo o ordenamento jurídico brasileiro.  

A mesma autora já citada, Flávia Piovesan, relata que: 

 

É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra 
seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, na 
tarefa de interpretação normativa. Consagra-se, assim, dignidade da pessoa 
humana como verdadeiro super princípio a orientar o Direito Internacional e 
o Interno.4 

 

A dignidade humana é um princípio inerente a todos os seres humanos, 

independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 

condição. De acordo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

proclamada pela Organização das Nações Unidas de 1948, o primeiro artigo diz que 

todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, isto é, a titularidade 

dos direitos fundamentais é de todos os humanos.  

A dignidade da pessoa humana é o direito de todo cidadão em ser respeitado 

como pessoa que é, não ser prejudicado em sua existência, isto é, em sua vida, em 

seu corpo e na sua saúde, podendo então usufruir de uma esfera existencial própria.  

Ressalva-se que Bandeira de Melo (2000, p. 748) narra que a violação de um 

princípio constitucional é muito mais prejudicial e tem muito mais gravidade do que 

infringir uma regra. Se ela é um preceito fundamental de todo o ordenamento, a sua 

violação implica uma ofensa não só a uma ordem especifica, mas sim de toda a norma 

pátria, de todo o nosso sistema. Sendo então a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, não havendo sequer disciplina para a adoção dos valores 

fundamentais, sendo, portanto, a violação ao princípio da dignidade da pessoa 

humana um ato que afronta toda a estrutura constitucional.  

É por esta razão que se torna a dever do Estado dispor de todos os 

mecanismos existentes para salvaguardar o direito inviolável à vida, assegurando a 

                                            
3 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 2000. p. 54-55. 
4  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana e a 
Constituição de 1988. São Paulo: Max Limonad, 2004. p. 92. 
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sua dignidade. Cumpre ressaltar que nesse viés a expressão vida compreende desde 

o embrião até a morte da pessoa, por isso existem tantas normas que defendem e 

asseguram que nada coloque em risco à vida humana.  

A dignidade humana encontra seu fundamento na autonomia da vontade, nós 

seres humanos temos interesses e particularidades que devem ser atendidos e 

satisfeitos independente se um detém mais inteligência ou força física que outrem.  

Uma das bases do princípio da dignidade da pessoa humana é a liberdade, 

liberdade que o homem (ser humano) tem de exercer de forma plena e capaz os seus 

direitos existenciais. A dignidade da pessoa humana é uma junção da proteção da 

liberdade de autodeterminação e da garantia de ser tratado como sujeito e não como 

objeto. É preciso que cada ser tenha liberdade para realizar sonhos, desejos, fazer 

escolhas, emitir opiniões e ponderar situações. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no seu primeiro artigo, destaca os dois pilares da dignidade humana: 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. A dignidade tem 

um valor incondicional e incomparável. 

No viés da violência obstétrica, a mulher deve ter liberdade para guiar seu 

parto, deve a cima de tudo ter autonomia para ser a protagonista de sua história e ter 

o poder de decidir sobre seu corpo e sua liberdade para dar à luz, tudo isso tendo 

acesso a um auxílio de saúde apropriado, seguro, competente, gentil, humanizado e 

digno. É importante destacar que não se trata só de uma agressão física, a 

abrangência é muito maior, justamente pelo motivo de haver uma violação a liberdade 

de escolha da gestante e do seu direito de ter um parto valoroso.  

A violência sofrida pelas gestantes, revela uma violação da dignidade da 

pessoa humana, que, por conseguinte, afeta outros princípios constitucionais, como o 

da igualdade, apesar de ser considerada uma característica inerente ao ser humano, 

faz com que a mulher se sinta como um objeto, uma coisa. Essa violação, na realidade 

das gestantes, ocorre quando elas sofrem alguma intervenção indesejada ou não 

consentida, quando seus direitos reprodutivos são afetados.   

O respeito a essa dignidade é antes de tudo um dever de solidariedade, que é 

a necessidade imposta pela própria vida em sociedade. Ingo Sarlet, enfatiza que 

quando se fala nesse princípio, se está, em verdade, a considerar o direito a 
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reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e desenvolvimento da 

dignidade, podendo inclusive falar-se de um direito a uma existência digna5.  

Assim, a mulher gestante deve ter, não só em seu parto, mas também no pré 

e no pós-parto, apoio de profissionais de saúde qualificados para atende-las e 

serviços de saúde apropriados, que tenham o comprometimento suficiente de garantir 

o direito da puérpera e do seu bebê, assegurando o respeito ao princípio da dignidade 

da pessoa humana.  

 

2.1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

O princípio elencado no tópico anterior é absolutamente cabível ao caso de 

proteção a integridade física, moral, psicológica da mulher. Portanto, trata-se de uma 

norma princípio apta a fundamentar a inibição da prática de atos de violência ao sexo 

feminino. O princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, possui capacidade 

de ser aplicável e deve ser dotado de toda eficácia para reprimir a edição de normas 

e regras que violem os direitos da mulher. 

A agressão à mulher deve ser vista, portanto, como uma violação dos direitos 

humanos, à vista disso, uma sociedade que não origina mecanismos de proteção, 

defesa e repreensão dessa violação mostra-se como um aliado desse fato, ferindo 

seus próprios princípios constitucionais. 

Antes de tudo, é preciso conceituar violência contra a mulher, pautado na 

Convenção de Belém do Pará, a violência contra a mulher é qualquer ação ou 

conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico, tanto no âmbito público quanto no privado.  

A violência, portanto, nada mais é que o uso da força física, psicológica ou 

intelectual como forma de coagir a pessoa a realizar alguma coisa que não tem 

vontade, impossibilitar o direito à liberdade, de expressar seus desejos e suas 

vontades, vivendo sob ameaças e constante medo. Nada mais é, do que uma violação 

aos direitos essenciais do ser humano.  

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra 

a mulher, define discriminação como:  

 

                                            
5 SARLET, 2015, p. 71. 
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Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto 
ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela 
mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do 
homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos 
campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro 
campo.6 
 

A violência é a mais grave forma de discriminação em razão de sexo, 

constituindo em uma violação aos direitos humanos e das liberdades primordiais, 

influenciando na vida em sociedade da mulher e as impedindo de tomar suas próprias 

decisões de forma livre e emancipada, restringindo o direito de ir e vir, de manifestar 

suas opiniões e desejos, direitos esses que são intransferíveis. 

Um dos instrumentos mais importantes para o combate a violência contra a 

mulher aqui no Brasil, é a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que se originou 

de uma organização de mulheres feministas aqui no Brasil, que desde 1970 

denunciava as violências cometidas contra as mulheres e que causou ainda mais 

revolta quando em 1980 vários homens foram absolvidos depois de assassinarem 

suas esposas, sob o prisma da legítima defesa.  

O nome dado a lei é devido a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, natural 

do Ceará, em 1983 seu então marido tentou assassina-la, entretanto, com o resultado 

ela ficou paraplégica, sem respostas pelo Judiciário, que demorou muito tempo para 

responsabilizar o autor da violência cometida, depois de quinze anos, no ano de 1998, 

obteve suporte do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê 

Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), e 

assim conseguiu que seu caso fosse analisado pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Dentre as alegações na petição inicial, foi dito que houve uma tolerância à 

violência contra a mulher no Brasil, visto que não foi combatido e não foi adotado 

nenhuma medida necessária para que a justiça fosse feita, prendendo e punindo o 

agressor que a deixou com sequelas irreversíveis. Isto é, houve uma violação ao 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e nada foi feito por parte do 

Brasil, não tendo respeitado sequer os tratados internacionais os quais é signatário, 

violando os artigos: 1º(1); 8º; 24º; 25º da Convenção Americana, II e XVIII da 

                                            
6 BRASIL. Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 89.460, de 20 
de março de 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm>. 
Acesso em 05 mai. 2021. 
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Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, bem como dos artigos 3º, 

4º a, b, c, d, e, f, g, 5º e 7º da Convenção de Belém do Pará.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, em 2002, pela 

omissão e pela negligencia no caso de Maria da Penha e fez uma série de 

recomendações, como adotar ações que podiam ser instauradas contra os 

agressores, como medidas necessárias para assegurar a vítima proteção e reparação 

pelas violações que viesse a sofrer. Atendendo a isso, o Brasil criou a Lei 11.340/06, 

que tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dando 

o nome de Lei Maria da Penha.  

Esta lei protege milhares de mulheres no Brasil, processando e punindo muitos 

agressores. Sendo uma forma de garantir a segurança e também de respeitar o 

ordenamento jurídico, pelo fato de não ferir o princípio fundante da dignidade da 

pessoa humana, entretanto o âmbito dela é restrito para as violências causadas dentro 

do vínculo familiar ou doméstico.  

Tal Lei dispõe em seus artigos 5º, 6º e 7º, sobre o que é a violência doméstica 

e familiar contra a mulher e as formas como ocorrem.  

Do artigo 7º é possível extrair que são formas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a violência física, que decorre de uma ação que viola a integridade 

ou a saúde da mulher, é sempre causada com uso da força física do agente, 

machucando-a de diversas formas, usando ou não outro instrumento, como armas de 

fogo e armas brancas. Existe ainda a violência psicológica, que é qualquer ato que 

promova danos emocionais a mulher, diminuindo a sua autoestima e perturbando o 

pleno desenvolvimento, causando problemas psicológicos que interferem em toda sua 

vida social e pessoal.  

Ainda, podemos falar em violência sexual, entendida como qualquer conduta 

que constranja a mulher a presenciar, manter ou a participar de relação sexual a qual 

não consentiu, onde o agressor usa intimidação, ameaça, coação ou faz o uso da 

força, causando constrangimentos e bloqueios na vida da mulher. Por fim, a violência 

patrimonial e a moral, entendidas, respectivamente, como qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição seja ela parcial ou total dos pertences e 

bens da vítima, e qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injuria.  

É preciso destacar que no Brasil há um elevado índice de violência e 

discriminação contra a mulher, simplesmente por conta da sua condição de gênero 
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feminino. E é por isso que a tutela penal dos Direitos Humanos garantidos à mulher é 

essencial para a manutenção e erradicação desses índices exacerbados.  

Depois da demonstração do que é a violência contra a mulher, é preciso 

analisar que não é só no âmbito familiar e doméstico que as mulheres sofrem 

violências, elas podem acontecer no âmbito institucional, quando um servidor do 

Estado a realiza, podendo ser desde uma falta de atendimento, caracterizando uma 

omissão, como também situações que envolvam maus tratos e preconceitos, como 

discriminação e a violência obstétrica.   

Destaca-se ainda que o artigo 5º da Lei Maria da Penha não trata de forma 

específica da violência obstétrica, essa lei se restringe a proteger e assegurar as 

demais formas de violência contra a mulher, as quais são elencadas em seu artigo, 

mas não trata da que estamos discutindo no presente trabalho. Entretanto, é possível 

fazer uma análise em relação às Convenções Internacionais em que o Brasil é 

signatário, o artigo 2º da Convenção de Belém do Pará, por exemplo, entende que 

violência contra mulher abrange a violência obstétrica7.    

Sabemos que a gravidez é de fato algo que só pode ocorrer com os seres 

humanos do sexo feminino, isto quer dizer que a violência obstétrica se encaixa em 

uma violência de gênero. Fato é que a violência obstétrica deveria ser analisada sob 

os moldes de uma violência contra a mulher, entretanto alguns atos são tratados como 

comuns e absolutamente normais, deixando passar em branco a devida 

responsabilização e o devido interesse do Estado em fazer cessar as mais diversas 

violações aos direitos fundamentais das mulheres.   

 

 

 

                                            
7 In verbis: “Artigo 2 - Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e 
psicológica. 
a) ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o 
agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras turmas, 
o estupro, maus-tratos e abuso sexual; 
b) ocorrida na comunidade e comedida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, 
abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no local de 
trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local; e 
c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra” (OEA. Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. “Convenção de Belém 
do Pará”. Belém do Pará: 9 de junho de 1994). 
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2.2 DA ANÁLISE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS  

 

Primeiramente é importante ressaltar que os documentos assinados em 

conferencias internacionais, que objetivam tratar sobre questões de interesse geral 

são chamadas de convenções. É um pacto firmado entre países a respeito dos mais 

diferentes assuntos, no caso em tela sobre os direitos humanos das mulheres e serve 

como base para elaboração das leis.  

Existem algumas convenções internacionais que são consideradas as mais 

importantes atualmente e que ainda estão vigorando, sendo eles a Declaração Sobre 

a Eliminação da Discriminação Contra Mulher (1967), Convenção Sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher – CEDAW (1979), Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(Convenção de Belém do Pará, 1994), Declaração sobre a Erradicação da Violência 

Contra a Mulher (1993).  

É necessário ressaltar que não há distinção de hierarquia entre as Convenções, 

cada qual protege de seu modo os direitos das mulheres e tem redação adequada 

para cada ano na qual foi promulgada.  

 

2.2.1 Declaração Sobre a Eliminação da Discriminação Contra Mulher (1967) 
  

Essa Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na 

sua resolução 2263, de 7 de novembro de 1967, considerando a importância dos 

direitos humanos fundamentais, da dignidade e do valor da pessoa humana, além da 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assegurando que é necessário um 

reconhecimento universal do princípio da igualdade entre gêneros, estabeleceu em 

seu primeiro artigo que a discriminação contra as mulheres, na medida em que nega 

ou limita a sua igualdade de direitos em relação aos homens, é fundamentalmente 

injusta e constitui uma ofensa à dignidade humana. 

Os Estados-Parte deverão adotar medidas com o objetivo de extinguir leis, 

costumes, regulamentos e práticas que atentem de forma a discriminar as mulheres, 

garantindo que elas tenham proteção jurídica em isonomia de direitos.  

Observa-se que em todos os dispositivos dessa Declaração o legislador busca 

veemente a igualdade de condições entre homens e mulheres, em todos os âmbitos, 
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para que tenham as mesmas oportunidades e direitos e possam progredir de igual 

forma8. 

 

2.2.2 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher – CEDAW 
 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher  é o principal documento internacional de proteção aos direitos da mulher 

existente nos dias atuais, tendo sido adotada pela Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979, além disso o Brasil é um país 

signatário, que assinou o tratado e incorporou em nosso ordenamento jurídico a partir 

da aprovação pelo Decreto Legislativo n.º 93, de 14 de novembro de 1983, e 

promulgação pelo Decreto n.º 89.406, de 1º de fevereiro de 1984. 

Imperioso destacar que a discriminação contra a mulher viola os princípios da 

igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, essa violação deve ser 

extinta de todo o mundo. É por este motivo que a Convenção tem como objetivo 

promover os direitos das mulheres em busca de uma isonomia, reprimindo quaisquer 

tipos de discriminação contra a mulher. 

A Convenção da Mulher deve ser tomada como preceito mínimo das ações 

estatais no fomento dos direitos humanos das mulheres e na repressão às suas 

violações, tanto no âmbito público como no privado.  

Na convenção há um preambulo e mais trinta artigos, divididos em seis partes. 

O primeiro artigo já nos traz uma definição do que é “discriminação contra a mulher”, 

explicitando que se trata de toda a distinção, exclusão ou restrição que tenha sido 

ocasionada devido ao sexo da pessoa, e ainda que tenha a finalidade de 

constranger ou eliminar o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, sem 

distinções de seu estado civil, isto é, se é solteira, casada, viúva, separada, com 

fundamento na isonomia do homem e da mulher e também nos direitos humanos e 

garantias fundamentais, como a liberdade, seja onde for a qualquer campo, como 

o político, o econômico, o social, cultural e civil9.  

                                            
8 ONU. Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. 1967. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/declaracao-sobre-a-eliminacao-da-
discriminacao-contra-a-mulher.html>. Acesso em 05 mai. 2021. 
9 In verbis: “Artigo 1º Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” 
significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado 
prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher independentemente de seu 
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Seguindo em uma breve análise dos artigos, o 2º estabelece que os Países 

signatários deverão condenar qualquer forma de discriminação através de meios 

apropriados e de uma forma que seja concreta e célere. Para isso deverão assegurar, 

cada um em seu ordenamento jurídico os princípios da igualdade entre homem e 

mulher e o da dignidade da pessoa humana; deverão adotar medidas de lei 

apropriadas para punir quem cometer discriminação contra a mulher; garantir a 

isonomia entre homens e mulheres dentro dos tribunais nacionais, por meio de 

legislação; não adotar qualquer medida que possa configurar em uma discriminação 

contra a mulher; respeitar as medidas necessárias para abolir a discriminação em 

todos os âmbitos, isto é, praticado por qualquer pessoa, organização ou empresa; 

adotar medidas adequada, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar 

leis, regulamentos, usos e práticas que se mostrem como uma forma de 

discriminação contra as mulheres.  

O artigo 12 estabelece que os Estados-Partes deverão adotar todas as 

providências necessárias para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera 

dos cuidados médicos, com o objetivo de garantir, de forma igualitária, entre homens 

e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento 

família. Ainda, deverão garantir à mulher assistência apropriada em relação à 

gravidez, ao parto e ao período pós-parto, de forma a possibilitar assistência 

gratuita quando for necessário, assegurando uma nutrição correta durante a gravidez 

e a lactância. Vejamos, que essa é a primeira referência à atenção à mulher no ciclo 

gravídico-puerperal.  

As ações dependem da atuação dos três poderes estatais, visto que o poder 

legislativo deve adequar e criar leis nacionais visando a isonomia entre homens e 

mulheres. O poder executivo busca a criação de políticas públicas para a garantia dos 

direitos das mulheres, e ainda, o poder judiciário deve usar das convenções 

internacionais para fundamentar de forma pautada suas decisões dentro dos tribunais.  

Mesmo com esse instrumento e com as adequações que o Brasil realizou, a 

discriminação contra a mulher continua sendo muito recorrente, violando o princípio 

da dignidade e igualdade entre homens e mulheres, sendo que estes são princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico e deveriam ser sobretudo, respeitados. 

                                            
estado civil com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos: político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo” 
(BRASIL, 2002). 
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2.2.3 Declaração Sobre a Erradicação da Violência Contra a Mulher 
 

Essa Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na 

sua resolução 48/104, de 20 de dezembro de 1993. Tal Declaração reconheceu a real 

necessidade de uma aplicação universal às mulheres dos direitos e princípios relativos 

à igualdade, segurança, liberdade, integridade e dignidade de todos os seres 

humanos.  

Afirma que a violência contra a mulher constitui uma violação dos direitos e 

liberdades fundamentais das mulheres e extingue ou afeta o gozo, pelas mulheres, de 

tais direitos e liberdades. Reconhece que a violência contra a mulher vem de uma 

relação de poder história entre homens e mulheres, conduzindo ao domínio e à 

discriminação das mulheres por parte dos homens, impedindo que as mulheres 

progridam na vida social, impondo uma posição de subordinação em relação aos 

homens.  

A partir disso, identifica que é imprescindível uma definição clara e completa do 

conceito de violência contra as mulheres, que demonstre os direitos delas e com isso 

garantam a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, tendo o 

Estado, comprometimento suficiente para tanto.   

No artigo 1º traz o conceito de “violência contra as mulheres”, como sendo 

qualquer ato de violência baseado no gênero do qual resulte, ou possa resultar, dano 

ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças 

de tais atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na vida 

pública, quer na vida privada. Essa definição vai ser repetida na Convenção de Belém 

do Pará, como será visto posteriormente.  

Os Estados devem punir a violência contra a mulher e não devem provocar 

quaisquer costumes e tradições para se furtar às suas obrigações quanto a eliminação 

delas, conforme o estabelecido no artigo 4º.  

 

2.2.4 Convenção Interamericana de Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 
Mulher  
 

A Convenção Interamericana de Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra 

a Mulher, realizada em 09 de junho de 1994 em Belém do Pará é de grande 

importância tendo em vista que trata da proteção aos direitos humanos das mulheres 
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e reconhece expressamente a violência contra a mulher como um problema geral 

dentro da sociedade.  

A Convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com a 

promulgação do Decreto presidencial nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. 

No preâmbulo tece considerações no sentido de que a violência contra a mulher 

é uma violação aos direitos humanos e das liberdades fundamentais, tais 

manifestação já vem sendo desenvolvidas a anos, pela relação de poder 

historicamente desiguais entre o sexo masculino e o sexo feminino, constituindo, 

portanto, uma lesividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, que está 

expresso em nosso ordenamento como preceito fundamental.  

Ela tem como objetivo central reconhecer a violência contra a mulher como uma 

violação aos direitos humanos e ofensa contra a dignidade humana, estabelecendo 

que os Estados signatários criem condições reais para erradicar tal violência em uma 

escala mundial, a partir da criação de leis especificas destinadas a proteção dos 

direitos das mulheres, corroborando com a modificação dos padrões socioculturais, 

dando desenvolvimento à capacitação de pessoal, além da criação de serviços 

destinados ao atendimentos das mulheres que por algum motivo, já tiveram seus 

direitos violados e sofreram algum tipo de violência.  

O entendimento firmado pela Convenção no artigo 1º sobre o que é a violência 

contra mulher é de máxima importância, abrindo chance a uma cognição mais aberta: 

 

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher 
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada.10 

 

Sabemos então, que a violência contra a mulher está presente em 

absolutamente todos os lugares e ambientes de suas vidas, seja dentro de casa no 

seu âmbito familiar ou doméstico, bem como na comunidade que frequenta, nas 

instituições que se faz presente e ainda no seu próprio ambiente de trabalho. 

Em seu artigo 2º estabelece que a violência contra a mulher inclui a violência 

física, sexual ou psicológica onde quer que ocorra.  

 

 

                                            
10 OEA, 1994. 
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Artigo 2 
Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e 
psicológica: 
a. que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer 
outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no 
mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, 
violação, maus-tratos e abuso sexual; 
b. que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa 
e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos 
de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio 
sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, 
estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e 
c. que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer 
que ocorra. (Convenção Interamericana de Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra a Mulher, 1994)11 

 

A convenção explicita algumas condutas específicas, como o estupro, os maus-

tratos, o abuso sexual, no âmbito familiar, já no âmbito da violência dentro da 

sociedade, em comunidade, cita como exemplo a tortura, o tráfico de mulheres, a 

prostituição forçada, sequestro, assédio sexual nas relações de trabalho, entretanto 

não exclui outras formas de violência, isto é a Convenção de Belém do Pará traz uma 

redação aberta, possibilitando a existência de outras condutas não previstas.  

O artigo 3º ainda nos traz que toda mulher tem o direito de ser livre de violência, 

tanto na esfera pública como na esfera privada.  

Mais importante ainda é o rol presente no artigo 4º da Convenção que traz todos 

os direitos que devem ser protegidos para garantir uma vida digna à mulher, dentre 

eles é possível elencar: o direito a que se respeite a sua vida, a sua integridade física, 

como também a psíquica e moral. Tem o direito à liberdade e à segurança pessoal, o 

direito de não ser torturada, direito a que se respeite a dignidade inerente à sua pessoa 

e que se proteja também a sua família, direito à igual proteção perante a lei e da 

própria lei, direito a recurso simples e rápido perante tribunal competente que a proteja 

contra atos que violem os seus direitos, direito de associar-se com quem quiser, de 

forma livre, direito de professar a própria religião e as próprias crenças, desde que de 

acordo com a lei e direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país 

e a de participar nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões.  

A partir do momento em que o Brasil assinou e passou a ser signatário dessa 

Convenção, ele tem como principal necessidade o compromisso de adotar, por todos 

os meios apropriados, de forma célere, políticas orientadas a prevenir, punir e 

erradicar a violência contra a mulher.  

                                            
11 OEA, 1994. 
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A violência contra a mulher não só viola a pessoa de forma física, sexual e 

psicológica, como também interrompe e abate direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais, conforme disposto no artigo 5º. Por estas e outras razões a 

violência contra a mulher é tão grave, pois pode ofender vários bens jurídicos 

existentes e que deveriam ser protegidos, de acordo com o que preceitua nosso 

ordenamento jurídico.  

O artigo 6º, decide que o direito das mulheres a serem livres de violências 

abrange também o direito de ser valorizada e educada livre de padrões 

estereotipados de comportamento e costumes sociais e culturais baseados em 

conceitos de inferioridade ou subordinação. Destaca-se que muitas das violências 

obstétricas realizadas são devidos a usos e práticas comuns padronizados pelos 

profissionais de saúde que não fazem questão de aplicar condutas que tragam o 

melhor para a mulher, e sim, o que lhes convém e o que é mais fácil para eles.  

O artigo 7º do Pacto, estabelece em oito incisos todos os deveres que os 

Estados devem observar, é possível citar como exemplo o inciso “a” que diz que o 

Estado deve emprenhar-se para abster-se de qualquer ação ou prática de violência 

contra a mulher e velar para que as autoridades, seus funcionários, pessoal e agentes 

e instituições públicas se comportem conforme esta obrigação. O inciso “e” ainda diz 

que, o Estado deve tomar medidas adequadas para modificar ou abolir leis e 

regulamento, ou ainda modificar práticas ou costumes que respaldem a 

persistência e a tolerância da violência contra a mulher. 

Os Estados devem tomar medidas para promover o conhecimento e a 

observância do direito da mulher a uma vida livre de violência e o direito da mulher a 

que se respeitem e protejam seus direitos humanos, conforme estabelece o artigo 8º, 

“a”, da Convenção. O inciso “b” estatui que o Estado-Parte deve modificar padrões 

sociais e culturais de conduta de homens e mulheres, inclusive a formulação de 

programas formais e não formais adequados a todos os níveis do processo 

educacional, a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras 

práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos 

gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem ou 

exacerbem a violência contra a mulher.  

Tendo em vista que é uma Convenção que pode ser exigível de imediato, 

qualquer mulher que se sentir ofendida e acredite ter sido vítima de uma violência tem 

o direito e o dever de recorrer ao Judiciário para que este cumpra com a absoluta 
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aplicação dessa norma internacional, haja vista fazer parte do nosso ordenamento 

jurídico.  

É exigido do Estado e de suas instituições, autoridades e funcionários que 

adotem medidas e pratiquem elas de modo a proteger a mulher, para prevenir que as 

violências ocorram e caso ocorram tenham medidas de investigação e punição para 

com os agressores. Além disso a mulher deve ter direito à restituição, reparação e 

outras formas de compensação que sejam eficazes para manter o agressor longe e 

ela consiga viver sua vida de forma segura.  

Mesmo que tais documentos internacionais não tragam de forma expressa à 

violência obstétrica, é possível verificar que ela está presente e abrangida em todas 

as referências a usos, práticas e costumes perpetradores de discriminação ou 

violência contra a mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. As condutas 

como abusos, desrespeito e maus-tratos no pré parto, durante ou após o parto em 

instituições de saúde, além de ser uma violação aos direitos humanos é também um 

tipo de violência cometida contra a mulher.  

Alguns procedimentos realizados em Hospitais são desnecessários e não tem 

sequer embasamento científico dado pela medicina para que sejam realizados, violam 

diretamente os direitos da mulher, haja vista que programam técnicas sem o 

consentimento da gestante, restringindo sua liberdade e autodeterminação em 

relação ao seu parto, além de provocar lesões físicas, que podem levar a morte.  

 

2.3 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

 

A violência obstétrica contra as mulheres é também uma violência de gênero. 

Por gênero entende-se como um compilado de características individuais da 

masculinidade e da feminilidade. Por este ângulo, gênero é uma composição 

social que não decorre de aspectos naturais. 

Segundo o dicionário de Direitos Humanos da ESMPU:  

 

Gênero veio como uma categoria de análise das ciências sociais para 
questionar a suposta essencialidade da diferença dos sexos, a ideia de que 
mulheres são passivas, emocionais e frágeis; homens são ativos, racionais e 
fortes. Na perspectiva de gênero, essas características são produto de uma 
situação histórico-cultural e política; as diferenças são produto de uma 
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construção social. Portanto, não existe naturalmente o gênero masculino e 
feminino.12 

  

Desta forma, as pessoas podem se identificar com gêneros diferentes do seu 

sexo biológico, conhecido então como identidade de gênero.  

Quando falamos em violência de gênero, podemos falar em qualquer tipo de 

ofensa física, psicológica, sexual ou simbólica contra pessoa vulnerável, justamente 

pela sua identidade de gênero ou pela sua orientação sexual. A OMS realizou uma 

pesquisa em 2017, e verificou que uma em cada três mulheres no mundo já foram 

vítimas dessa violência.  

No âmbito internacional dos direitos humanos, não existe uma definição 

concreta do que é violência de gênero, por isso a adere um ponto de vista amplificado 

da definição de violência contra mulher em alguns tratados internacionais que versam 

sobre o tema, inclusive eles já foram tratados no início desse trabalho.  

A Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 

as Mulheres (CEDAW) define discriminação em seu artigo 1º, bem como a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher também 

define a prática como uma violação à dignidade humana e manifestação das relações 

de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. Entretanto, é preciso ter 

conhecimento que nem toda violência contra mulher é uma violência de gênero, só 

será considerada quando ela for proferida a vítima devido a sua identificação sexual 

ou de gênero.  

Entende-se que a violência obstétrica é uma violência de gênero, devido ao 

fato de ter as mulheres como objetos. Anna Marcela Mendes dos Santos, assim 

explicita:  

 

A violência obstétrica é classificada como violência de gênero por basear-se, 
fundamentalmente, no tratamento estereotipado dispensado à mulher, fruto 
de uma construção histórica e social extremamente machista e patriarcal, 
enxergando-a como objeto das ações de outrem, em uma postura ideal 
sempre passiva e submissa, sem a possibilidade efetiva de manifestar 
livremente suas vontades e preferências.13 

 

                                            
12  GÊNERO. In: DICIONÁRIO de Direito Humanos. 2006. Disponível em: 
<https://escola.mpu.mp.br/dicionario/tiki-index.php>. Acesso em: 21 abr. 2021.  
13 SANTOS, Anna Marcella Mendes dos. Violência obstétrica: relações entre gênero e poder. 2016. 
Disponível em: <https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=16211>. Acesso em: 03 dez. 2020. 

https://escola.mpu.mp.br/dicionario/tiki-index.php
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Infelizmente a violência obstétrica não é tão difundida e conhecida como 

violência de gênero, mesmo sendo realizada contra o sexo feminino, ela está 

enraizada em motivos históricos da relação de poder e hierarquia que homem tem 

sobre a mulher. A mulher era submissa a homem, pois ele era visto como o chefe da 

família, patriarca. E a mulher estava fadada apenas a parir e criar seu filho, justamente 

pela razão de ter nascido mulher e tivesse que carregar esse “peso”.  
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3 BREVE HISTÓRICO SOBRE O PARTO 

 

Se faz necessário mostrar antes de tudo, a parte histórica do parto para 

conseguir compreender de forma mais a clara a violência em si.  

De forma tradicional os partos de antigamente eram realizados por mulheres 

conhecidas como parteiras, estas tinham uma experiência na área e realizavam o 

parto no domicilio da parturiente, além de acompanhar a mulher na gestação e no 

pós-parto, detinham grande confiança e auxiliavam as mulheres em todos os 

aspectos.  

Depois, com uma evolução na medicina, os médicos só eram chamados para 

intervir se houvessem graves complicações, que pudessem resultar em complicações 

para mãe. Ainda, nessa época, a protagonista do parto era a mulher, ela detinha a 

liberdade para conduzir seu parto.  

A medicina então tornou o parto como uma de suas atribuições, passando a 

ser um procedimento realizado em centro cirúrgico, podendo ser comandado apenas 

por profissionais capacitados e com conhecimento na área. Nesse sentido, o parto 

deixa de ser algo intimista, destinado a família e com o comando da mãe, para um 

evento público, necessariamente com a intervenção de médicos.  

Tão logo iniciou-se as exposições de violências obstétricas pelo mundo, em 

1950, por exemplo, uma revista chamada “Ladies Home Journal”, dos Estados Unidos, 

publicou uma matéria denominada “Crueldade nas maternidades”, onde relatou casos 

de tortura realizados no momento do parto para com as parturientes, estas eram 

submetidas a uma combinação de medicamentos alcunhado como “twilight sleep”, 

onde faziam a junção de morfina e escopolamina, produzindo uma sedação fortíssima 

na parturiente, fazendo com que sofresse agitações motoras e alucinações. Ainda, os 

profissionais responsáveis pelo parto, algemavam as mulheres, colocavam amarras 

em seus pés para que ela não caísse do leito, porém isso ocasionava de forma 

frequente, lesões e hematomas pelo corpo. Como se não bastasse, relataram o uso 

do fórceps para acelerar o parto, enquanto a mulher estava desacorda. Muitos 

depoimentos foram encaminhados a revista e a outros meios de comunicação, 

fazendo com o que fizessem mudanças na assistência do parto, criando ainda, uma 

Sociedade Americana de Psico-profilaxia em Obstetrícia.  

Em 1958, aconteceu um movimento no Reino Unido, quando foi implementado 

uma Sociedade para Prevenção da Crueldade contra as Grávidas, muitas feministas 
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se reuniram e elaboraram textos expressando o seu descontentamento com os partos 

que as mulheres estavam vivendo, contribuindo então para a formação de um racional 

diferenciado que pensasse e se importasse com as parturientes.  

Já no ano de 1998, o Centro Latino-americano dos Direitos Da Mulher, 

propagou o relatório “Silencio y Complicidad: Violencia contra la Mujer en los Servicios 

Públicos de Salud no Peru”, onde havia um compilado de documentos demonstrando 

as violações dos direitos das mulheres durante o parto, importantíssimo pois foi 

aplicado a todo o continente.  

Já quando falamos no Brasil, em 1980, começaram a surgir várias citações 

sobre a violência obstétrica em trabalhos feministas, dentro do campus e também fora 

dele. O trabalho percussor foi o Espelho de Vênus, do Grupo Ceres (1981), onde 

faziam uma dissertação sobre a vivencia das mulheres, explicitando o parto como um 

ato violento. 

A prefeitura de São Paulo sistematizou uma pesquisa-ação, chamada 

"Violência - Um Olhar sobre a Cidade", na qual relatavam que a assistência aos partos 

era demasiadamente violenta, com posturas agressivas e que intimidavam e 

humilhavam as gestantes, desrespeitando as suas dores nesse momento tão 

delicado.  

No final da década de 1980 o país já estava preocupado e com isso tentavam 

criar políticas de saúde. Um exemplo disso é o Programa de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM), este identificava o tratamento banal e muitas vezes agressivo da 

atenção à saúde das gestantes e puérperas. Entretanto, ainda que o assunto 

estivesse em foco, ele foi relativamente negligenciado, pois os profissionais de saúde 

não davam a devida atenção as regras, além de que existiam muitas outras demandas 

importantes, e esta acabou ficando de lado, ainda existe o problema da falta de acesso 

das mulheres pobres a serviços essenciais. Mas, a partir de 1983, foram oferecidos 

cursos de capacitação para melhor atender as mulheres vítimas dessa violência. Foi 

com isso que surgiu um simples manual sobre o tema.   

Como o assunto acabou tendo destaque, muitos estudos foram aparecendo e 

retratavam as discriminações e as ofensas desumanas que as mulheres sofriam 

durante seu parto, tanto nas instituições públicas, quanto nas privadas. Com isso, 

muitas pesquisas foram sendo feitas e aprofundadas a partir de dados reais, 

ganhando a atenção até da grande mídia.  
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Já nos dias atuais, infelizmente o Brasil está no topo dos índices de 

morbimortalidade materna e neonatal, as causas mais comuns consistem em 

hipertensão, hemorragia, infecção e complicações de aborto, que ainda seriam 

facilmente evitáveis. Ademais, a morte neonatal é frequentemente ocasionada por 

erros e desatenção para com a mulher no momento da gestação (pré-natal) e no 

momento do parto em si, como também para com o recém-nascido.  

Para o Brasil ainda é uma luta reduzir essas taxas, sabemos que os altos 

índices caracterizam uma violação aos direitos humanos das mulheres e das crianças, 

demonstrando que o sistema de saúde brasileira tem um grave problema, a deficiência 

da qualidade dos serviços oferecidos as mulheres no período gravídico e puerperal 

deve ser visto com outros olhos, para que haja uma real mudança e a mulher possa 

exercer sua cidadania de forma a ter seus direitos garantidos.  

Muito recorrente no Brasil são as cesarianas, que ultrapassam limites razoáveis 

e aumentam a cada ano.  Do total de procedimentos realizados no país, 55,5% são 

cesáreas, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Nos hospitais particulares, 

a taxa é ainda maior, podendo chegar a 84%. Segundo a OMS, apenas 15% dos 

nascimentos podem ser pelo meio operatório, porém as mulheres continuam a serem 

submetidas a esse procedimento de grande risco sem que haja necessidade, os riscos 

de que venha a ocorrer uma hemorragia ou infecções na cesárea são rotineiros, além 

de que a recuperação é muito pior e bem mais dolorosa. Para os bebês, os problemas 

respiratórios, diabetes e aumento da pressão sanguínea, também podem ocorrer.  
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4 DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA  

 

4.1 CONCEITO  
 

Em 17 de janeiro de 2017 foi sancionada, no Estado de Santa Catarina, a Lei 

17.097, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à 

gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado de Santa Catarina. Essa 

Lei traz em seu artigo 2º um conceito necessário de violência obstétrica como sendo 

toda ação que ofenda tanto verbalmente quanto fisicamente as gestantes em trabalho 

de parto ou no puerpério, esse ato pode ser realizado tanto pelos profissionais da 

saúde, como médicos e equipe do hospital, como também pelos parentes da gestante 

e seu acompanhante.  

Infelizmente, a violência obstétrica é muito recorrente e mais comum do que se 

pensa, muitas vezes ela vem mesclada em frases de mal gosto e preconceituosas, 

com certo tom de ironia e ignorância, como “na hora de fazer estava bom”, “na hora 

de fazer você não gritou assim”, entre outras. Muitas mulheres sofrem com essa 

ofensa desnecessária na hora do parto e acabam levando para a vida, um momento 

em que deveria ser incomparável e especial, torna-se triste e marcante 

negativamente.  

Outro marco importante para definir o que é a violência obstétrica é a Ley 

Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tal lei entrou 

em vigor em 23 de janeiro de 2007 na Venezuela. O artigo 15, inciso 13, estabelece 

que considera-se como forma de violência contra a mulher a violência obstétrica, 

ainda, entende-se por isso como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos 

das mulheres pelos profissionais da saúde, que esse expressam no tratamento 

desumanizador, no abuso de medicamentos e patologização dos processos naturais, 

trazendo consigo a perda de autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seu 

corpo e sexualidade, impactando de forma negativa na qualidade de vida das 

mulheres14. 

                                            
14 In verbis: “Artículo 15. [...] 13. Violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la apropiación 
del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato 
deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo 
consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, 
impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres” (REPÚBLICA BOLIVARIANA DA 
VENEZUELA. Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
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Ademais, posteriormente em seu artigo 51, estabelece um rol de atos 

considerados como sendo violência obstétrica, praticados pelo pessoal da saúde, 

estes envolvem: não atender de forma oportuna e eficaz as emergências vindas da 

obstetrícia, forçar a mulher a parir em decúbito dorsal e com as pernas levantadas, 

informando erroneamente que esse é o meio necessário para a realização do parto, 

negar que a criança recém nascida vá diretamente ao colo da mãe, sem apresentar 

causas justificativas para tanto, fazer, sem o consentimento da mãe, técnicas para 

acelerar o parto, bem como, realizar parto cesáreo sem a manifesta vontade da mãe.  

Ainda, é possível citar a Ley de Protección Integral a las Mujeres, publicada em 

2009 na Argentina, com o objetivo de garantir os direitos femininos de viver sem 

violência, promovendo o desenvolvimento de programas e políticas institucionais. O 

artigo 6º estabelece quais os diferentes tipos de violência contra a mulher, em vários 

âmbitos e no inciso “e” nos traz a violência obstétrica, como sendo aquela exercida 

por profissionais da saúde, sobre o corpo e os processos reprodutivos das mulheres, 

exteriorizada em tratamentos desumanizados, com abusos de medicalizações e 

patologização dos processos naturais.   

Com o objetivo de elucidar e alinhavar o tema, o Dossiê “Parirás com dor” 

elaborado pela Rede Parto do Princípio define que as ações que ensejam 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.15 

 

Júlio Camargo de Azevedo indica o conceito de violência obstétrica como:   

 

É possível afirmar que a violência na atenção obstétrica corresponde a 
qualquer ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada por profissionais da 
saúde, durante as fases pré-natal, parto, puerpério e pós-natal, ou, ainda, em 
casos de procedimentos abortivos autorizados, que, violando o direito à 
assistência médica da mulher, implique em abuso, maus-tratos ou 

                                            
Disponível em: <https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/1165_0.pdf>. Acesso 
em 05 mai. 2021). 
15 REDE PARTO DO PRINCÍPIO. Violência Obstétrica “Parirás com dor” - Dossiê elaborado para a 
CPMI da Violência Contra as Mulheres. Brasília, DF: Senado Federal. 2012. Disponível em 
<https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf>. Acesso em 
12 dez. 2020. p. 60. 
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desrespeito à autonomia feminina sobre o próprio corpo ou à liberdade de 
escolha acerca do processo reprodutivo que entender adequado.16 

 

 Então, a violência obstétrica é uma intervenção indevida, não informada 

e abusiva, que viola os direitos mais importantes da mulher, quais sejam a autonomia, 

liberdade, privacidade, informação, escolhas e participação nas tomadas de decisão. 

A violência obstétrica pode ocorrer de forma física, psicológica, verbal, simbólica e/ou 

sexual, inclusive na forma de negligencia médica, discriminação, condutas 

desnecessárias e extremas. Na maioria das vezes elas são extremamente perigosas 

para a gestante e para o recém-nascido e ainda sem fundamentação cientifica pela 

medicina. 

 

4.2 FORMAS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

   

Como já salientado no tópico anterior, ela pode se dar de forma física, 

psicológica, verbal, simbólica e/ou sexual. Podem ser evidentes ou não, deixando 

consequências físicas ou até mesmo psicológicas. Ela pode se dar antes do parto, 

durante ele ou após, ainda pode-se falar em casos de aborto.  

Ana Cristina Duarte apresenta uma descrição bem detalhada e robusta das 

condutas e dos atos de violência obstétrica:  

 

Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência, 
familiar de seu círculo social; tratar uma mulher em trabalho de parto de forma 
agressiva, não empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer forma que a 
faça se sentir mal pelo tratamento recebido; tratar a mulher de forma inferior, 
dando-lhe comandos e nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como 
incapaz; submeter a mulher a procedimentos dolorosos desnecessários ou 
humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição 
ginecológica com portas abertas; impedir a mulher de se comunicar com o 
"mundo exterior", tirando-lhe a liberdade de telefonar, usar celular, caminhar 
até a sala de espera ETC; fazer graça ou recriminar por qualquer 
característica ou ato físico como por exemplo obesidade, pelos, estrias, 
evacuação e outros; fazer graça ou recriminar por qualquer comportamento 
como gritar, chorar, ter medo, vergonha etc; fazer qualquer procedimento sem 
explicar antes o que é, por que está sendo oferecido e acima de tudo, SEM 
PEDIR PERMISSÃO; submeter a mulher a mais de um exame de toque 
(ainda assim quando estritamente necessário), especialmente por mais de 
um profissional, e sem o seu consentimento, mesmo que para ensino e 
treinamento de alunos, dar hormônios para tornar mais rápido e intenso um 
trabalho de parto que está evoluindo normalmente; cortar a vagina 
(episiotomia) da mulher quando não há necessidade (discute-se a real 

                                            
16 AZEVEDO, Júlio Camargo de. Precisamos falar sobre a violência obstétrica. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2015-mai-16/julio-azevedo-precisamos-falar-violencia-obstetrica>. Acesso 
em: 02 dez. 2020.  
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necessidade em não mais que 5 a 10% dos partos); dar um ponto na sutura 
final da vagina de forma a deixá-la menor e mais apertada para aumentar o 
prazer do cônjuge ("ponto do marido"); subir na barriga da mulher para 
expulsar o feto Submeter a mulher e/ou o bebê a procedimentos feitos 
exclusivamente para treinar estudantes e residentes; permitir a entrada de 
pessoas estranhas ao atendimento para "ver o parto", quer sejam estudantes, 
residentes ou profissionais de saúde, principalmente sem o consentimento 
prévio da mulher e de seu acompanhante com a chance clara e justa de dizer 
não, fazer uma mulher acreditar que precisa de uma cesariana quando ela 
não precisa, utilizando de riscos imaginários ou hipotéticos não comprovados 
(o bebê é grande, a bacia é pequena, o cordão está enrolado); submeter uma 
mulher a uma cesariana desnecessária, sem a devida explicação dos riscos 
que ela e seu bebê estão correndo (complicações da cesárea, da gravidez 
subsequente, risco de prematuridade do bebê, complicações a médio e longo 
prazo para mãe e bebê); dar bronca, ameaçar, chantagear ou cometer 
assédio moral contra qualquer mulher/casal por qualquer decisão que 
tenha(m) tomado, quando essa decisão for contra as crenças, a fé ou os 
valores morais de qualquer pessoa da equipe, por exemplo: não ter feito ou 
feito inadequadamente o pré-natal, ter muitos filhos, ser mãe jovem (ou o 
contrário), ter tido ou tentado um parto em casa, ter tido ou tentado um parto 
desassistido, ter tentado ou efetuado um aborto, ter atrasado a ida ao 
hospital, não ter informado qualquer dado, seja intencional, seja 
involuntariamente; submeter bebês saudáveis a aspiração de rotina, injeções 
e procedimentos na primeira hora de vida, antes que tenham sido colocados 
em contato pele a pele e de terem tido a chance de mamar; separar bebês 
saudáveis de suas mães sem necessidade clínica.17   
 

  

4.2.1 Antes do Parto  
 

A violência antes do parto pode-se dar a partir de um pré-natal insuficiente, sem 

que sejam passadas informações importantes e essenciais para o seguimento da 

gestação, bem como com recomendações de cesarianas, como se ela fosse a melhor 

opção, isto é, deixam de repassar os riscos da cirurgia e do pós-operatório, isso só 

demonstra que a mulher não tem autonomia de escolher o tipo de parto que deseja e 

nem onde deseja que ocorra.   

Essas violências caracterizam-se por serem violências por negligencia, ou seja, 

a partir do momento em que se nega atendimento médico emergencial, quando 

impõem regras que dificultam o recebimento dos serviços pela gestante, que são seus 

direitos. Muitas vezes a mulher fica peregrinando por Hospitais para que obtenha 

atendimento, e isso não só durante o pré-natal, como também por leito na hora do 

parto. Isso é muito ofensivo e desgastante para a gestante.  

 

                                            
17  DUARTE, Ana Cristina. Violência obstétrica. Disponível em: < 
http://estudamelania.blogspot.com/2013/02/guest-post-violencia-obstetrica-by-ana.html >. Acesso em: 
02 dez. 2020. 
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4.2.2 Durante o Parto  
 

Durante o parto, a maioria dos procedimentos invasivos feitos são de caráter 

físico, explicitamente aqueles que refletem de forma direta ao corpo da mulher, e que 

não possuem recomendações médicas fundadas em pesquisas e evidencias 

cientificas, isto é, são causadas sem que haja necessidade e respaldo técnico, 

causando dores e sofrimentos físicos, desde lesões leves até as que causam a morte.  

Alguns procedimentos foram instituídos e agora são levados como um padrão e são 

feitos de forma mecânica, sem se importar com o bem-estar da gestante, 

transformando o parto em um momento de lucrar.   

Tragicamente o Sistema de Saúde brasileiro ainda adere a vários 

procedimentos e métodos considerados obsoletos pela OMS, demonstrando que 

praticam muitos casos de violência obstétrica. Nesta lógica, é plausível citar: o uso da 

ocitocina sintética para aceleração do trabalho de parto; a prática descontrolada da 

episiotomia, que se trata de um corte no períneo para facilitar a passagem do bebê; a 

prática da manobra de Kristeller; o uso da tricotomia, que consiste na retirada dos 

pelos pubianos; a realização de enema, que nada mais é do que a lavagem intestinal; 

a realização por muitas vezes seguidas de exame de toque para verificar se a mulher 

está dilatada, que causa dor e grande desconforto, dentre outros atos abusivos e 

violentos. 

A Manobra de Kristeller é extremamente perigosa e pode prejudicar tanto a 

mãe quanto o bebê, tal técnica consiste em pressionar a parte superior do útero para 

simplificar e acelerar que o bebê nasça, isso pode ocasionar lesões gravíssimas, 

como deslocamento de placenta, fratura de costelas e traumas encefálicos. Os 

médicos ou enfermeiros usam da força física sob a barriga da mãe, utilizando mãos, 

braços, cotovelos e até os joelhos. Além disso, é cientificamente comprovado que a 

manobra é ineficaz, trazendo apenas dor e traumas para o resto da vida da mulher.  

 

A compressão abdominal pelas mãos que envolvem o fundo do útero constitui 
a manobra de Kristeller. Este recurso foi abandonado pelas graves 
conseqüências que lhe são inerentes (trauma das víceras abdominais, do 
útero, descolamento da placenta).18  

 

                                            
18 DELASCIO; GUARIENTO. Obstetrícia Normal, manual de BRIQUET. 1970. p. 329. Apud. REDE 
PARTO DO PRINCÍPIO, 2012. 
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O Ministério da Saúde no Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê, junto com 

a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), determinou que os 

profissionais da saúde não devem de jeito nenhum empurrar a barriga da mãe para 

forçar a saída do bebê, tendo em vista que pode ocasionar muitos riscos a mulher e 

ao recém-nascido. 

Porém, sabemos que mesmo havendo essa contraindicação, a Manobra 

Kristeller continua a ser usada na grande maioria dos partos vaginais, demonstrando 

a ineficácia do sistema de saúde brasileiro em seguir recomendações. A pesquisa 

conhecida como “Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da 

assistência à gestante e ao recém-nascido” trouxe a informação que essa manobra 

foi utilizada em 36,5% do total de partos vaginais e em 21,5% dos óbitos neonatais19.  

Outro procedimento extremamente inadequado é a episiotomia, ela consiste 

em uma incisão no períneo, uma região entre o ânus e a vagina, para que seja mais 

fácil a saída do bebê, na maioria das vezes é feita sem anestesia e pode trazer 

diversos malefícios a mulher, como o risco de infecção no local, dores fortes no pós-

parto, impossibilitando a mãe de cuidar do seu bebê haja vista o grande uso de 

analgésicos. Segundo a OMS o próprio trabalho de parto já afeta a musculatura, não 

há necessidade desse corte.  

Quando a mulher tem um parto natural, de forma vaginal, o períneo pode 

permanecer integro, ou seja, se o parto for fisiológico, de forma a respeitar o tempo e 

o ritmo da mulher, sem o uso excessivo de remédios, é absolutamente possível que o 

períneo permaneça integro e sem lesões. Quando ocorre a lesão, existe uma 

classificação dividida em quatro graus.  

No primeiro grau a lesão é apenas superficial, apenas na região da pele e no 

tecido. Quando a lesão é mais profunda que a de primeiro grau, atingindo os músculos 

e o corpo perineal, considera-se um trauma de segunda grau. Porém, ainda é possível 

que a lesão atinja músculos perineais e esfíncteres anais, mostrando ser um trauma 

mais severo e caracterizando-se como de terceiro grau, nesse caso, ela se subdivide 

em 3 também, dependendo da região afetada. Por fim, o quarto grau, que não atinge 

                                            
19 LANSKY, Sônia et al. Pesquisa Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da 
assistência à gestante e ao recém-nascido. Cad. Saúde Pública [online]. 2014, vol.30, suppl.1 [citado 
2021-05-05], pp.S192-S207. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00133213. Acesso em: 
01 dez. 2020. 
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só os tecidos do terceiro grau, causam o rompimento total do esfíncter anal e do 

epitélio anorretal.  

Muitos médicos dizem que se não fizerem o “pique”, como a episiotomia 

também é chamada, ela acontecerá de forma natural, causando lacerações graves, 

entretanto, isso não tem embasamento cientifico. Outro motivo que fazem os médicos 

realizarem o procedimento é a prevenção da incontinência urinaria e fecal, o que 

também não é comprovado pela medicina, mas estudos apontam que a técnica pode 

ocasionar justamente o contrário, provocar ou agravar a incontinência urinaria e fecal 

das mulheres.  

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – 

FEBRASGO entende que não há evidencia cientifica suficiente para definir quando a 

episiotomia é indicada, entretanto ela pode ser usada de forma seletiva, bem 

justificada, com a técnica correta, com o único objetivo de proteger contra lacerações 

perineais graves, não deve ser usada de forma rotineira e indiscriminada como se tem 

feito, pois não é benéfico à parturiente20.  

Em síntese, a realização da técnica só causa dores, infecções, abertura dos 

pontos, sangramentos, dor nas relações sexuais, risco de mais laceração em partos 

futuros, hematomas e cicatrizes eternas.   

 

"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 
 
“Minha cicatriz ficou maior ainda na minha alma. Me senti violentada, me senti 
punida, me senti menos feminina, como se por ser mãe, precisasse ser 
marcada nessa vida de gado. [...] Chorei muito, sentia dor, vergonha da minha 
perereca com cicatriz, vergonha de estar ligando para isso, sentia medo, 
medo de não consegui mais transar. Tenho pavor de cortes, tinha medo de 
que o corte abrisse quando fosse transar. Demorei uns cinco meses para 
voltar a transar mais ou menos relaxada, sentia dores, chorava quando 
começava, parava. Me sentia roubada, me tinham roubado minha 
sexualidade, minha autoestima, me sentia castrada. " Jacqueline Fiuza que 
foi atendida na rede pública na Casa de Parto São Sebastião em Brasília-
DF21 

                                            
20 FEBRASGO. Recomendações Febrasgo parte II: episiotomia. Disponível em: 
<https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/715-recomendacoes-febrasgo-parte-ii-episiotomia>. 
Acesso em: 28 mai. 2021. 
21 REDE PARTO DO PRINCÍPIO, 2012, p. 83-84. 



40 

 

 

Conforme observa-se dos relatos dessas mulheres, quando os médicos 

realizam o procedimento da episiotomia sem o consentimento delas, geram não só 

dor física, mas também uma dor na alma, a qual levam para a vida toda.  

Muito comum no momento do parto e que com toda certeza muitas mulheres já 

passaram, é a obrigação que os médicos implementam de a mulher permanecer em 

uma única posição durante o trabalho de parto, na maioria das vezes essa posição é 

a ginecológica, onde a mulher fica deitada na maca com as pernas abertas, 

prejudicando na dinâmica do parto e ocasionando até em riscos de má oxigenação 

para o bebê.   

Os médicos deveriam estimular a mulher a escolher posições diferentes até 

que encontrasse a que se sentisse mais confortável para dar à luz e fazer força, e com 

isso o nascimento seria facilitado tanto para a mãe, quanto para os médicos, é 

evidente que uma posição verticalizada, por exemplo, seria muito mais fácil para a 

descida do bebê, tendo em vista a própria questão da gravidade.  

Muitos procedimentos são feitos para acelerar o parto, os profissionais realizam 

manobras chamadas de “dilatação” ou “redução do colo do útero”, durante o exame 

de toque que causam intensa dor física. Sempre são realizados sem a vontade da 

paciente e sem que ela saiba para que está sendo feito.   

A utilização da ocitocina, do rompimento artificial da bolsa e a dilatação manual 

do colo para acelerar que a mulher dilate e de a luz são muito comuns pelo Brasil, 

como se não bastasse elas são seguidas de puxões, episiotomia, manobra de 

Kristeller e fórceps para agilizar no momento do expulsivo. Ainda, se nada disso 

resultar no nascimento da criança, escolhe-se a cesárea.  

Todas essas formas de acelerar e agilizar o parto são muito perigosas e podem 

causar complicações tanto para a mãe quanto para o bebê, para mais, aumentam de 

forma significante o risco de morbimortalidade dos dois. O pior é pensar que essas 

técnicas são aplicadas como procedimentos padrões, não analisando a fisiologia do 

parto e do nascimento, expondo a mãe e o bebê a violações desnecessárias e que 

poderiam muito bem serem evitadas.   

Não obstante, na hora do parto não ocorrem apenas as violências físicas, 

ocorrem com ainda mais fervor a violência psicológica, estas consistem em todo ato 

verbal ou comportamental que provoquem na mulher sentimentos como 

vulnerabilidade, abandono, temor, insegurança, vulnerabilidade. Alguns exemplos 
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são: tratar a mulher que está em trabalho de parto de forma agressiva, sem empatia, 

de forma grosseira, zombando, ou fazendo com que ela se sinta mal por estar 

passando por aquela situação22. Ainda, tratar a mulher como se ela fosse incapaz, 

dando ordens com nomes infantilizados e diminutivos. Impedir que a mulher tenha 

contato com outras pessoas, tirando sua liberdade para usar o celular, o telefone e 

até em caminhar até a sala de espera.  

Ademais, tirar sarro ou recriminar a mulher por suas características físicas ou 

atos físicos, como falar do peso, dos pelos, estrias, evacuações, dentre outros. No 

mesmo sentido, criticar a mulher e proibi-la de gritar, chorar, ter medo ou se sentir 

envergonhada.  

O momento do parto é onde a mulher deve ser a protagonista, deve fazer o que 

quer e o que sentir confortável. Caracteriza-se como violência, permitir a entrada de 

pessoas diferentes e estranhas para a mulher, com o objetivo de “ver o parto”, sejam 

eles estudantes, residentes, enfermeiros, qualquer um que entre na sala sem o 

consentimento expresso e prévio da mulher e até de seu acompanhante.  

Fazer a mulher acreditar que o parto cesariano é a melhor opção, a partir de 

mero juízo de valor, sem que haja embasamento cientifico, implementando medo e 

pânico na paciente, fazendo falsas afirmações como: “o bebê é muito grande, sua 

bacia é pequena demais, o cordão está enrolado”. 

Muitos profissionais da saúde, na hora do parto, repreendem as mulheres, de 

forma a ameaça-las e chantageá-las, cometendo assédio moral não só com a mulher, 

mas também com seu acompanhante/marido, pelas decisões que tenham tomado em 

conjunto ou sozinha, principalmente quando essa decisão for baseada na fé, crença, 

costumes, ou nos valores morais. E isso, se caracteriza como uma violência 

obstétrica.  

A violência obstétrica pode existir em um caráter sexual também, isto acontece 

quando a mulher tem sua intimidade violada, refletindo sobre seu pudor sexual e 

reprodutivo, isso pode ter acesso ou não aos órgãos sexuais e outras partes intimas 

do corpo feminino, por exemplo: assédios, exames repetitivos dos mamilos sem 

fundamentos e sem explicações além de exames de toque repetitivos.  

                                            
22 REDE PARTO DO PRINCÍPIO, 2012, p. 60.  
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A revista Época, O Globo, publicou em 2015 uma matéria intitulada “A Violência 

obstétrica: o lado invisível do parto”, onde apresentou relatos reais de mulheres que 

sofreram ofensas gravíssimas23:  

 

Eva Maria Cordeiro, 40 anos, Eva chegou à maternidade ouvindo 
reprimendas. Saiu acusada de ser responsável pela morte do filho  
Ela lembra que, ao voltar ao hospital, conforme a orientação que havia 
recebido, ouviu reprimendas em tom inquisidor: “Por que não veio mais cedo? 
”, “Queria forçar um parto normal? ”, “Quem manda no procedimento sou eu”. 
Sozinha, foi encaminhada à sala de cirurgia para, segundo um dos 
profissionais que a receberam, “arcar com as consequências” de suas 
escolhas. A equipe médica tentou empurrar a barriga de Eva, com a manobra 
de Kristeller. A manobra, tradicional, mas hoje muito questionada, consiste 
em dar empurrões para ajudar na saída do bebê. Sem explicar nada, uma 
enfermeira deitou sobre a barriga de Eva. Como a paciente reagiu, 
amarraram suas mãos. O bebê não sobreviveu. Disseram que a morte 
ocorreu por a mãe ter “forçado” o parto. 
Eva não recebeu o prontuário médico, que é um direito da gestante. 
“Assumi a culpa pela morte do meu filho. Meu casamento quase acabou. 
Parei de trabalhar e abandonei o mestrado”, diz. Uma lembrança 
especialmente amarga é a do marido carregando o caixão do filho morto, 
como quem embala um bebê. “Tem gente que acha que venci por ter outros 
filhos. Quem disse? Nunca fui ao cemitério onde meu filho está enterrado. 
Tenho medo de não sair viva de lá”, afirma. 
 
Joyce Guerra, 31 anos, deficiente visual  
Na ocasião, a mineira Joyce Guerra contou sua história. Em 2007, Joyce deu 
entrada em uma maternidade em Guaxupé, Minas Gerais. Joyce não enxerga 
– ela não viu os rostos dos que a atenderam. O bebê estava prestes a nascer, 
por parto normal. Aí começaram os problemas. Disseram que havia mecônio 
(as primeiras fezes do bebê) no líquido amniótico – um perigo potencial 
para a criança. Deixaram-na apreensiva, mas não fizeram exames adicionais 
nem a informaram de mais nada que indicasse a gravidade ou a ausência da 
ameaça. Joyce pediu que chamassem sua médica, mas não foi atendida. 
Optaram pela cesárea. Não admitiram acompanhante. Depois de duas 
tentativas frustradas de anestesiá-la, a equipe prosseguiu com a cirurgia 
assim mesmo. “O anestesista puxava meu cabelo para eu não desmaiar de 
dor”, diz. A criança ficou na UTI por uma semana antes de ir para casa. Joyce 
procurou um advogado, mas ele não aceitou a causa, porque ninguém havia 
morrido. 

 

 Quando nos deparamos com relatos absurdos como esse, percebemos 

como o sistema é falho, imaginar que esses são dois dos poucos casos que ocorrem 

pelo Brasil a fora assusta muito. Uma pesquisa feita pelo Fiocruz verificou que uma 

em cada quatro mulheres que pariram acreditam terem sofrido violência.  

 

 

                                            
23LAZZERI, Thais. Vítimas da violência obstétrica: o lado invisível do parto. 2015. Disponível em: 
<https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-violencia-obstetrica-o-lado-invisivel-do-
parto.html>. Acesso em: 02 dez. 2020. 
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4.2.3 Após o Parto  
 

Após o parto ainda podem ocorrer outras violações, como o conhecido “ponto 

do marido”, técnica extremamente machista e antiquada, que consiste em dar um 

ponto na sutura final da vagina de forma a deixá-la menor e mais apertada para 

aumentar o prazer do cônjuge. Outro exemplo é expor recém-nascidos saudáveis a 

aspiração de rotina, injeções e procedimentos assim que tenham saído da barriga da 

mãe, sem que antes tenham tido o primeiro contato pele a pele com a mãe e nem ter 

se alimentado com o leite materno.  

Mulheres relataram24: 

 

Num determinado momento da sutura, ele disse que ia dar dois pontos que 
iam doer um pouco mais, depois comentou que era o “ponto do marido”. 
Perguntei a ele o que era isso e ele disse que era um ponto que era dado 
para que “as coisas voltassem a ser parecidas com o que era antes” e que, 
se eles não fizessem isso, depois o marido voltava para reclamar. Como a 
referência ao marido é uma constante, perguntamos se eles já viram um 
marido reclamar, ao que responderam que não, uma vez que esse ponto era 
sempre feito. 
 
“E o médico, depois de ter cortado a minha vagina, e depois do bebê ter 
nascido, ele foi me costurar. E disse: ‘Pode ficar tranquila que vou costurar a 
senhora para ficar igual a uma mocinha! ’. Agora sinto dores insuportáveis 
para ter relação sexual. ” J. atendida através de plano de saúde em São 
Paulo-SP 
 

As mulheres são submetidas a esse corte, sem que saibam o motivo, e muitas 

vezes sem que haja uma anestesia local para amenizar a dor. Com a experiência 

vivida muitas informam que essa é a principal dor do parto, e que sofrem com os 

traumas físicos e psicológicos por muito tempo depois.  

Outra conduta ofensiva é tratar o pai da criança como um qualquer, sem deixa-

lo livre para as visitas no dia-a-dia e o proibindo de acompanhar a mãe e o bebê. Além 

é claro de proibir a presença de um acompanhante, infringido a Lei nº 11.108, que 

será tratada posteriormente.   

Além disso, submeter tanto a mãe quanto o bebê a procedimento médicos 

exclusivos para treinar e ensinar estudantes e residentes configura-se como uma 

violação. É muito comum que isso ocorra em Hospitais escolas, onde é normal que os 

médicos sempre estejam acompanhados de alunos, sendo comum que vários 

diferentes realizem o exame de toque, por exemplo. A mulher não tem liberdade de 

                                            
24 REDE PARTO DO PRINCÍPIO, 2012, p. 83-84.  
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escolha para manifestar sua vontade deles estarem ali presentes ou não, elas têm 

seu corpo totalmente exposto, como se fosse um experimento, um material didático. 

O conhecimento dos alunos é de extrema importância, porém antes de tudo é preciso 

que tenham consciência do bem-estar da mãe e de sua integridade.  

Sabemos que o procedimento da episiotomia é absurdamente invasivo e 

desnecessário, porém os médicos continuam a ensinar os residentes a como se deve 

fazer, para que apliquem em quase 100% das mulheres em trabalho de parto.  

Por fim, separar a mãe do bebê, sem que haja motivos reais e concretos para 

tanto. As mães acabam sendo minimizadas, como se não fossem capazes de cuidar 

do seu próprio filho, chamadas de “mãezinhas”. Isso acaba por dificultar o aleitamento, 

ainda, muitas mães de primeira viagem não têm conhecimento e na prática não sabem 

como é a pega correta para amamentar o bebê, é papel dos profissionais auxiliar para 

que aconteça da forma correta, entretanto, muitos não têm o mínimo de respeito e 

consideração com a mulher, chegam apertando o bico dos seios da mulher sem nem 

explicar nada sobre o procedimento.  

 

Esforços devem ser desenvolvidos para aumentar a confiança da mulher na 
sua habilidade de amamentar. Esses esforços envolvem a remoção de 
constrangimentos e influências que manipulam a percepção e o 
comportamento da mulher.25  

  

A ANVISA publicou a Resolução nº 36, em 3 de junho de 2008, na qual dispõe 

sobre o regulamento técnico para funcionamento dos serviços de atenção obstétrica 

e neonatal:  

 

9.7 na assistência ao parto e pós-parto imediato, o serviço deve: 
9.7.3 estimular o contato imediato, pele-a-pele, da mãe com o recém-nascido, 
favorecendo vínculo e evitando perda de calor; 
9.7.4 possibilitar o controle de luminosidade, de temperatura e de ruídos no 
ambiente; 
9.7.5 estimular o aleitamento materno ainda no ambiente do parto; 
9.7.6 garantir que o atendimento imediato ao recém-nascido seja realizado 
no mesmo ambiente do parto, sem interferir na interação mãe e filho, exceto 
em casos de impedimento clínico; 
9.7.7 garantir que o recém-nascido não seja retirado do ambiente do parto 
sem identificação;26 

                                            
25  UNICEF. Declaração de Innocenti. Itália, 1990. Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_innocenti.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2021. 
26 BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 36, de 3 de junho de 2008. Dispõe sobre Regulamento 
Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0036_03_06_2008_rep.html>. Acesso em: 
03 dez. 2020. 
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4.2.4 Nos Casos de Aborto  
 

Como já dito, a violência obstétrica pode existir ainda em situações de abortos, 

verifica-se a sua existência em vários casos: quando a equipe médica trata a mulher 

com indiferença, só pelo fato de estar abortando; acusa a mulher de causar aborto, 

bem como fica fazendo perguntas insistentes e descabidas sobre o que e como 

aconteceu o aborto; omitir socorro; fazer julgamentos sem saber a verdade dos fatos; 

fazer com que a mulher se sinta uma criminosa; causar dor no momento em que vai 

fazer a curetagem; negar anestesia para realizar a curetagem; fazer a curetagem sem 

a manifesta vontade da mãe, dentre outros. 

A norma técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento do Ministério da 

Saúde, estabelece alguns critérios que os profissionais da saúde, no atendimento à 

mulher em abortamento, devem proceder, como, por se tratarem de casos urgentes, 

não cabe objeção de consciência no atendimento de complicações derivadas de 

abortamento inseguro. É dever do profissional responsável relatar à mulher sobre 

suas condições e direitos e, se for o caso de objeção de consciência, garantir que o 

procedimento seja realizado por outro profissional capacitado. Aqui, a objeção de 

consciência é um direito que o médico tem de deixar de realizar condutas, mesmo que 

legais, mas que são contrárias aos seus princípios pessoais.  

É proibido negar atendimento à mulher em qualquer caso de abortamento, 

afastando-se, assim, situações de negligência, omissão ou postergação de conduta 

que violem os direitos humanos das mulheres. Quando ocorre um abordo, seja ele 

espontâneo ou provocado, o médico responsável, não pode levar essa informação até 

a autoridade policial, judicial ou ao Ministério Público, isto porque, deve haver sigilo 

na prática profissional e na relação médico-paciente, a não ser que a situação 

demande a comunicação para a proteção da usuária e com o seu consentimento. A 

consequência do não cumprimento dessa norma, pode resultar em processo criminal, 

civil e ético profissional, respondendo então pelos danos que causou a mulher.  

É preciso respeitar a mulher na sua liberdade, dignidade, autonomia e 

autoridade moral e ética para tomar decisões, não provocando discriminações que 

possam desumanizar esse atendimento. Quando se estiver diante de uma situação 

de aborto, é preciso empregar uma conduta que se afaste de um mero juízo de valor, 

para que não haja julgamento, pois, o profissional deve apenas garantir a saúde da 
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mulher, e não provocar transtornos e humilhações. Por fim, é imprescindível que as 

mulheres sejam medicadas para o alivio da dor quando necessário, ou apenas com 

apoio da equipe e anestesias locais. O objetivo é evitar dor desnecessária.  

O atendimento humanizado ás mulheres em abortamento é direito de toda 

mulher e dever de toda a equipe médica.  

 

4.2.5 Violação à Lei do Acompanhante 
 

Outra violação comum dentro das maternidades é bloquear o acesso do 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. O direito ao 

acompanhante está previsto na Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005, o artigo 19 

estabelece:  

 

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede 
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato. 
§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela 
parturiente. 
§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que 
trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 
competente do Poder Executivo.27   
 

É de suma importância para a mulher ter uma rede de apoio familiar no 

momento do seu parto, o parto em si é visto como um momento familiar e restringir 

isso consiste em uma grande violência. A presença do acompanhante é um 

instrumento importante até mesmo para a violência obstétrica, pois possibilita o 

testemunho do parto. Entretanto, de forma costumeira, essa Lei vem sendo violada, 

impedindo que a mulher tenha seu acompanhante e se sinta segura e acolhida, e que 

o acompanhante presencie e viva a emoção do parto. 

Muitos veem a presença do acompanhante como um luxo ou um privilégio 

quando se trata de mulher atendida pela rede pública, porém sabemos que a Lei do 

Acompanhante é uma medida aplicável a todas as instituições que realizam parto, 

independente se é público ou particular.  

                                            
27 BRASIL. Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto 
e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm>. Acesso em: 02 dez. 2020.  
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Além da Lei do Acompanhante, existem duas resoluções que garantem a 

presença de uma pessoa indicada pela parturiente durante o parto: a primeira é da 

Agência Nacional de Saúde, e a outra, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

respectivamente a RN 211 e a RDC 36/08, tratando sobre o mesmo assunto e 

autorizando a presença de um acompanhante. E mesmo diante de diretrizes e 

normatizações impostas pelo Estado, os Hospitais insistem em quebrar regras e violar 

direitos, apenas pela comodidade e rapidez.  

Infelizmente, a lei institui o direito à parturiente em ter um acompanhante, 

porém não estabelece formas de sanções a quem não cumprir a mesma. Há uma 

ausência de fundamentos no Código Penal, o que torna a lei ineficaz, pois quando o 

gestor da instituição de saúde tem conhecimento de que depois da denúncia feita, ela 

não implicara em maiores consequências para reparar o dano, ele deixa de cumprir. 

O jornal online Plural de Curitiba/PR publicou uma reportagem em 03 de maio de 2020, 

onde mostram relatos reais de mulheres que tiveram seus acompanhantes barrados 

nas entradas dos Hospitais28: 

 

Foi o que aconteceu com Isabela*. Seu bebê nasceu no dia 30 de março no 
Hospital Evangélico. Ela fez o internamento às 5h30, mas a cesárea só foi 
realizada nove horas depois. Durante todo esse período, em que ela já sentia 
contrações, seu marido permaneceu na recepção do hospital. “Ele só foi 
chamado no momento em que nosso filho ia nascer. Mas a parte mais difícil 
foi o período após a cesárea em que fiquei sem ele na enfermaria e passei 
muito mal. Tive que cuidar da bebê sozinha e estava com muita dor. Chegou 
uma hora em que eu não conseguia nem mais segurar minha filha e tive uma 
crise de choro e desespero”, lembra a mãe. 
 
A mesma sensação de desamparo é relatada por Jéssica*, que teve seu filho 
no dia 23 de março na Maternidade Mater Dei. “Senti muita dor e medo 
durante o trabalho de parto. Me senti sozinha, abandonada”, diz. “Assim que 
chegamos, fomos informados de que eu não poderia acompanhar o parto e 
que seria avisado quando ele nascesse”, conta o marido. “Foi muito difícil. Na 
hora em que ela mais precisava da minha ajuda, não teve. Ela me pediu 
várias vezes pelo celular para eu ir até lá, para levá-la embora. Mas eu não 
pude fazer nada”. 
Depois de muita insistência, ele acabou sendo autorizado a ver o filho nascer. 
“Entrei na sala cinco minutos antes do nascimento. Por pouco eu não perdi”. 
Nos outros dois dias do internamento, Jéssica ficou sozinha, sem sequer 
receber a visita do marido. “Só voltei a segurar meu filho no colo quando fui 
buscá-lo no hospital”, lamenta o pai. 
“É muito difícil ver uma mulher em trabalho de parto, com dores, pedindo pelo 
marido ou a mãe, e eu precisar dizer que não é possível”, revela uma 
enfermeira, que preferiu não se identificar. “Acabo sendo a porta-voz do 

                                            
28 ZENTI, Luciana. Hospitais descumprem Lei de Acompanhante no parto. 2020. Disponível em:  
<https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/hospitais-descumprem-lei-de-acompanhante-no-
parto/#:~:text=A%20gestante%20ent%C3%A3o%20%C3%A9%20obrigada,filho%20vai%20contra%2
0a%20lei>. Acesso em: 02 dez. 2020. 
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desrespeito a um direito da mulher”, relata. “Infelizmente há muitas gestantes 
para serem atendidas e não temos equipe suficiente para estar ao lado delas 
o tempo todo. A gente orienta para que apertem o botão da campainha se 
precisarem, mas e se ela passar mal e nem conseguir apertar esse botão? 
Eu tenho vivido em estado de choque com essa situação”, desabafa. 
 
Sem acompanhante e com as equipes sobrecarregas por causa da 
superlotação, pedir por ajuda e atendimento nem sempre é uma tarefa fácil. 
Bruna*, que teve seu parto na Maternidade Mater Dei, foi internada com a 
promessa de que o marido poderia entrar na hora do parto. Mas não 
aconteceu. “Fiquei totalmente abandonada. Minha bolsa rompeu, tentei 
chamar a equipe, mas ninguém veio. Foi quando meu filho começou a nascer 
e eu gritei que a cabeça estava saindo. Claro que nem deu tempo de chamar 
meu marido. Só fui vê-lo depois que recebi alta”, ressalta ela. “Passei por 
momentos terríveis sozinha”.  

 

4.2.6 Parto Cesariano   
 

No Brasil, segundos pesquisas, as taxas de cesarianas são enormes, chegam 

a 35%, e ficam ainda mais altos quando se tratam de serviços privados, em torno de 

70 a 90%. Isto pode ser justificado por fatores socioeconômicos e culturais e não só 

pelo risco obstétrico.  

Podemos dizer que no Brasil está enraizada a “cultura cesariana”, as mulheres 

atendidas pelas instituições privadas têm um nível muito maior de escolhas pela 

cesárea, do que as que são atendidas pela rede pública. Na grande maioria são 

cesáreas eletivas ou decididas assim que iniciam o trabalho de parto e dão entrada 

nos hospitais.  

Observa-se que as mulheres que optam pelo parto cesariano, são as de nível 

socioeconômico mais alto, de cor branca, com grau de escolaridade elevado e 

realizam de forma constante os exames e consultas de pré-natal. Entretanto, a opção 

por cesáreas está ligada mais ao fato de acreditarem que a qualidade da assistência 

obstétrica está ligada com a tecnologia utilizada na cirurgia.  

O que leva a gestante a optar pela cesárea no início da gestação são os fatores 

sociais e econômicos, o contexto sociocultural que está inserida, as experiências de 

partos vividos anteriormente e informações sobre os tipos de parto que recebe logo 

no início. Além disso, muitas optam pela via de parto na qual sentem menos medo, na 

qual o companheiro apoie, baseado nas histórias que as famílias contam que podem 

encorajar ao parto natural ou amedrontar ao ponto de fazer com que escolha o parto 

cesáreo.  

Com a gestação em andamento, a parturiente recebe mais informações, tem 

mais comunicação com os médicos, recebe influencias das famílias e o próprio pré-
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natal pode lhe impor uma mudança de plano de parto. Quando a escolha se dá 

juntamente com a opinião médica, alguns motivos são citados, como: o cordão 

enrolado no pescoço do bebê, pelo fato de haver cesariana anterior, quando o bebê 

é grande e a presença de complicações na gravidez, como doenças pré-existentes, 

especialmente a hipertensão. 

Quando se trata de uma escolha pela cesárea no momento em que está em 

trabalho de parto, as razões giram em torno do andamento e da evolução com que o 

parto está indo e o tipo de assistência que está recebendo.  

O fato de existir um grande percentual de cesáreas também está ligado aos 

índices de prematuridade, tendo em vista que muitas mães são induzidas a realizarem 

cesarianas desnecessárias. Ou até mesmo pelas cesáreas eletivas, realizadas em 

grande demanda no âmbito privado.  

As cesáreas eletivas são aquelas que são realizadas sem que haja obrigação 

clínica, estas são agendadas pela data prevista de parto, antes mesmo do começo do 

trabalho de parto. Mas também há casos em que são escolhidas durante o trabalho 

de parto, entretanto sem que haja emergência ou urgência. Alguns estudos 

demonstram que existem mais malefícios do que benefícios quando da realização da 

cesariana, havendo muito mais índices de mortalidade materna e infantil.  

Pela ansiedade muitas gestantes acabam marcando suas cesarianas assim 

que a idade gestacional chegue ao desejado, os médicos na maioria das vezes optam 

por isso também devido a conveniência de agendar e planejar sua agenda. Entretanto, 

deixam de demonstrar os riscos que podem ocorrer quando se faz uma cesárea eletiva 

antes das 39 semanas, sobretudo de admissão na unidade de terapia intensiva 

neonatal e síndrome da angústia respiratória do recém-nascido.  

Um procedimento extremamente abusivo e antiético é o agendamento de 

cesáreas por conveniência do médico, muitos marcam cesáreas no final de seus 

plantões para que o próximo médico plantonista chegue e possa descansar, se 

preocupando só com as mulheres que chegarão para internamento no horário do seu 

plantão. Este procedimento é chamado de “Limpar a área”, e os que não atuam dessa 

forma são taxados como profissionais preguiçosos que não querem trabalhar e 

querem deixar tudo para o próximo plantonista.  

Ainda, muitos querem terminar tudo rápido para que sobrem a eles tempo para 

dormir e descansar, por isso “limpam a enfermaria”, não só implementando cesáreas 

desnecessárias, como também acelerando o parto com medicamentos e manobras.  
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As cesáreas são impostas as mulheres sem que haja explicações da real 

necessidade, ou ainda, são enganadas com falsas afirmações, como: “não tem 

dilatação”, “não tem passagem”, “o seu bebê prendeu o pé na sua costela”, ”o bebê 

está com o cordão enrolado no pescoço’. É claro que a mãe que está em um momento 

intenso, sem nem conseguir raciocinar direito, vai confiar a saúde do seu filho ao 

médico e autoriza-lo a realizar o procedimento, mas infelizmente eles não retratam a 

verdade e tomam decisões de acordo com o que lhes convém.  

Além disso, os médicos agendam cesáreas entre segunda e sexta-feira, ou 

ainda agendam várias pacientes para o mesmo dia, uma em seguida da outra, para 

que assim tenham seus dias de folga e plantões organizados. É muito comum 

observar em hospitais mutirões de cirurgias cesarianas marcadas às vésperas de 

feriados prolongados e festas de final de ano, assim conseguem conciliar dinheiro e 

descanso. É assustador pensar que a Organização Mundial da Saúde recomenda 

uma taxa de 15% de cesáreas e o Brasil alcançou o marco de 82%.  

Muitas mulheres chegam a consulta pré-natal convencidas de que desejam 

realizar o parto natural, entretanto, o médico que a atente faz com que ela mude de 

ideia e opte pela cesariana, passando falsas informações de esta seria a melhor 

opção, falando que se trata de um procedimento seguro, que é mais cômodo para a 

família, inclusive tentam convencer de que é a melhor opção pois a mulher ainda ficara 

“apertadinha para o marido”, realmente pautado em muita insensatez. Essa cesárea 

é chamada de cesárea por dissuasão da mulher.  

Para o parto acontecer o ideal é que ocorra entre 37 e 42 semanas, o mais 

sensato a se fazer é esperar a hora do corpo feminino e da vontade do bebê, o início 

do parto natural é a melhor forma de saber que o bebê está pronto. Porém, como já 

salientado, muitos médicos preferem agendar cesáreas com antecedência, para 

garantir a sua folga no final de semana ou para não ser surpreendido de madrugada 

com a ligação de sua paciente.  

Tendo em vista que não recebem a informação adequada, as mulheres ficam 

presas às indicações para uma cesárea, se submetem a uma cirurgia de alto risco, 

com probabilidade de danos a mãe e ao bebe. Se as mulheres recebessem as 

informações corretas dos riscos que podem correr durante a cesárea, será que 

manteriam sua escolha ou optariam pelo parto natural? Porque os médicos contrariam 

o seu próprio Código de ética e não esclarecem todos os detalhes sobre o 

procedimento? Esses profissionais tem o dever de comunicar a mãe sobre os riscos 
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da prematuridade, de possíveis problemas respiratórios do bebê, da grande taxa de 

mortalidade materna e neonatal devido as cesarianas.  

Outro fator preocupante é quando os médicos coagem e colocam medo nas 

mães, para que assim escolham a cesárea. “Vai preferir esperar o SUS?”, “Melhor 

agendar logo antes que fique sem leito no hospital”, a violência psicológica amedronta 

as mulheres e fazem com que façam escolhas sem pensar.  

Não existem restrições nem na mídia, que fazem questão de considerar a 

cesárea eletiva como a melhor opção, como se ela fosse a evolução do parto. A 

cesariana está banalizada, nada mais é do que uma forma de lucrar, tendo em vista 

que oferecem diversas opções e serviços não só para a mãe em trabalho de parto, 

como também para a família que aguarda ansiosa pelo nascimento do bebê.  
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5 NECESSIDADE DE TUTELA PENAL PARA REGULAR A VIOLÊNCIA 

OBSTÉTRICA 

  

Como já visto, o artigo 1º da CF defende a dignidade da pessoa humana como 

o mais importante princípio do ordenamento jurídico brasileiro. Esse artigo já poderia 

dar segurança às mulheres gestantes de que teriam um parto tranquilo e um 

tratamento humanizado no período de sua gestação, além disso, com ele seria 

possível responsabilizar os agentes que tinham o dever profissional de protegê-las, 

ampará-las e de realizar um parto responsável, entretanto os renegam e desrespeitam 

ao ocasionarem as mais diversas violações obstétricas.  

Verifica-se então que não há no Brasil uma lei ou um dispositivo no Código 

Penal que trate sobre esse gênero de violência contra a mulher. Entretanto, é possível 

enquadra-lo em outros crimes sem a necessidade de uma intervenção penal para 

tipificar um novo artigo.  

Dentro das condutas vistas como ensejadoras de violência obstétrica, a maioria 

delas se adequam distintamente aos tipos penais do Código Penal Brasileiro.  

Se a violação ocasionada no momento do parto evolui para a morte da 

parturiente ou do recém-nascido, os agentes responsáveis incorrem no crime de 

homicídio simples, tipificado no artigo 121 da Lei n° 2.848 de 1940 – CP, o qual tem 

uma pena de reclusão de seis a vinte anos e por isso podem ser denunciados por tal 

dispositivo 29 . Isso é recorrente devido o grande número de cesarianas eletivas 

realizadas.  

Ademais, na maioria das vezes, a violência obstétrica resulta em lesões 

corporais, como no caso citado da episitomia, uma laceração provocada pelos 

médicos na vagina da mulher e que na maioria das vezes é realizada sem anestesia. 

Para esse ato o Código Penal dispõe no artigo 129, o crime de lesão corporal: 

“Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três 

meses a um ano”. Ainda, a lesão corporal torna-se de natureza grave se resulta 

incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, perigo de vida, 

debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, podendo 

                                            
29 In verbis: “Art. 121. Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos” (BRASIL. Decreto-Lei 2.848, 
de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro-RJ, 31 dez. 1940). 
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incorrer na pena de reclusão, de um a cinco anos, conforme estabelece o parágrafo 

primeiro do artigo 129 do Código Penal.  

A pena aumenta, com o mínimo de dois anos e máximo de oito anos, se a lesão 

corporal resultar em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, 

perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto, 

disposto no parágrafo segundo do mesmo diploma legal30.    

Seguindo ainda no artigo 129 do CP, é tipificado o crime de lesão corporal 

seguida de morte, quando a lesão corporal resulta em morte, mas as circunstancias 

evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, 

sendo possível incorrer na pena de reclusão de quatro a doze anos. Com isso, 

dependendo de como a violência obstétrica for realizada, é possível que o agente 

incorra neste delito.  

É possível citar ainda o crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136 do Código 

Penal Brasileiro, onde estabelece que o agente que expor a perigo a vida ou a saúde 

de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, 

tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, 

quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de 

correção ou disciplina será apenado com detenção de dois meses a um ano, ou ainda 

multa. Ainda, podem ser agravados se do fato resultar em lesão corporal de natureza 

grave ou morte. Podemos citar como exemplo de maus-tratos na hora do parto, os 

exames de toque excessivos e sem necessidade que causam extrema dor ou até 

mesmo quando os médicos/enfermeiros negam remédios, injeções, anestesias para 

a mulher, não as dando um tratamento digno e humanizado.   

                                            
30 In verbis: “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano. 
Lesão corporal de natureza grave 
§ 1º Se resulta: 
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
II - perigo de vida; 
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§ 2º Se resulta: 
I - Incapacidade permanente para o trabalho; 
II - enfermidade incurável; 
III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V - aborto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos” (BRASIL, 1940). 
 



54 

 

Outra tipificação que se amolda a violência obstétrica é o crime de injúria, 

disposto no artigo 140 do Código Penal, no qual o bem jurídico tutelado é a honra 

subjetiva da pessoa humana, nele o crime se consuma com a ofensa à dignidade ou 

ao decoro, assim resta evidenciado quando os profissionais da saúde dirigem a 

palavra às parturientes falando frases como: “na hora de fazer não gritou”. Expondo-

as a situações constrangedoras, promovendo xingamentos e humilhações. A pena 

para essa conduta é de detenção de um a seis meses e multa. 

Na mesma lógica das violências psicológicas no momento do parto é possível 

elencar o crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, onde é crime 

ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 

causar-lhe mal injusto e grave. Esse crime expressa-se por meio de frases como “se 

gritar de novo eu não vou mais te atender” ou “eu vou te dar motivos para gritar daqui 

a pouco”. A punição para este delito é detenção de um a seis meses. 

O crime do artigo 146 do CP, conhecido como Constrangimento ilegal, o qual 

tem como punição a detenção de três meses a um ano, ou multa, quando o agente 

constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver 

reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a 

lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Enquadra-se em condutas que expõem 

a intimidade da mulher ou realizam procedimentos desnecessários ou ainda que 

necessários sem o consentimento ou sem informações à parturiente. Ademais, 

quando negam a presença de um acompanhante à mulher no período do pré e do 

pós-parto, tendo em vista que é direito tipificado por lei.  

O artigo 61 do Código Penal Brasileiro estabelece as circunstâncias que 

sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, no inciso II, 

alínea “h” a pena é agravada quando o agente comete o crime contra mulher grávida. 

A razão da existência do gravame é justamente a vulnerabilidade física da vítima, 

tendo em vista que seu estado dificulta sua capacidade de evitar ou se defender do 

crime. Uma mulher grávida, no auge de sua maior dor ao dar a luz, não tem as 

mínimas condições de impedir que a violação ocorra, ainda mais, que está ali sob os 

cuidados profissionais de que acredita serem o mais seguro a ela.  

É possível então, observar a possibilidade de utilizar dispositivos específicos 

que atuam como majorante de pena, para casos que resultem em vítimas fatais em 

decorrência dos procedimentos não serem feitos corretamente pelos profissionais da 
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saúde. Assim, denota-se de um julgado abaixo, relativo ao procedimento da 

episiotomia nos partos: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. Parto normal com 
episiotomia. ART. 121, § 3º, DO cp. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO § 4º 
DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. (inobservância de regra técnica de 
profissão). Pena que não merece redimensionamento. Demonstrado que o 
réu agiu com negligência, imprudência e imperícia, e que dita conduta levou 
a paciente a óbito, pois, após o parto com episiotomia, deixou de realizar 
procedimento de revisão do reto, o que propiciou a comunicação do conteúdo 
fecal com o canal vaginal, culminando com infecção generalizada, que 
evoluiu com a morte da vítima, mostra-se correta a sua condenação pela 
prática do delito de homicídio culposo. Aplicabilidade da causa de aumento 
de pena prevista no § 4º do art. 121 do CP, por inobservância de regra técnica 
de profissão. Pena definitiva de dois anos de detenção, substituída por duas 
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e 
prestação pecuniária, que se mostra adequada ao caso, não ensejando 
redimensionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA.31 

 

Desse julgado, verifica-se que o médico foi condenado pelo crime de homicídio 

culposo majorado por não ter observado a regra técnica de sua profissão, este agiu 

de forma culposa, tendo em vista que teve uma conduta negligente, imprudente e 

imperita, já que não foi realizada uma revisão do toque retal após a episiotomia. Caso 

houvesse realizado tal processo, teria visto a tempo a lesão na mulher e teria evitado 

a morte da mesma.  

Verifica-se que não se faz necessário uma intervenção penal para tipificar um 

novo artigo especificamente para a violência obstétrica, conclui-se que é possível o 

reconhecimento da violência obstétrica para além do erro médico e da 

responsabilização na sua esfera civil e ética, considerando que ela é uma forma de 

violência contra a mulher e tem grande amparo no Código Penal Brasileiro por 

diversos artigos já existentes, sendo plenamente possível que os agressores sejam 

denunciados e condenados pela Justiça.   

  

 

 

 

                                            
31 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 2ª Câmara Criminal. 
Apelação Crime nº 70053392767. Relatora: Des. Lizete Andreis Sebben. Data de julgamento: 14 nov. 
2013. Disponível em: <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113388642/apelacao-crime-acr-
70053392767-rs>. Acesso em: 24 abr. 2021.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo central deste trabalho de conclusão de curso foi o de analisar se 

realmente seria necessária uma nova tipificação penal para penalizar os agentes 

causadores da violência obstétrica no Brasil, a partir de uma análise geral da violência 

contra a mulher.  

Antes de analisar a problemática do tema em específico, se fez necessário 

enfatizar o princípio da dignidade humana, elencado na Constituição Federal, haja 

vista que é um dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico, por fazer 

com que o ser humano seja merecedor de respeito e consideração por parte não só 

do Estado como também da sociedade em que vive. Ressalta-se que há um conjunto 

de direitos e deveres que garantem que nenhuma pessoa sofrerá com atos de cunho 

degradante e desumano.  

Ademais, com a análise do princípio constitucional foi possível relaciona-lo a 

violência contra a mulher em si, isto é, tal princípio é de extrema importância na 

proteção da integridade física, moral e psicológica das mulheres, possuindo ampla 

capacidade para reprimir e inibir a prática de atos de violência ao sexo feminino.  

Em relação à violência obstétrica, verificou-se que não há no Brasil lei 

específica que a regulasse, tendo em vista que a Lei Maria da Penha, principal lei 

vigente no nosso ordenamento que tem como objetivo a proteção às mulheres, não 

trata exatamente dessa forma de violação.  

Entretanto, a partir da realização de pesquisa, observou-se a existência de 

algumas Convenções Internacionais, nas quais o Brasil é signatário e que enfim 

abrangem a violência obstétrica como uma forma de violência contra a mulher e 

violência de gênero.  

A Declaração Sobre a Eliminação da Discriminação Contra Mulher de 1967 

considerando a importância dos direitos fundamentais, da dignidade e da igualdade 

de gênero, estabelece um conceito importantíssimo em relação à discriminação, 

especificando como o Estado deve agir para buscar estabelecer um grau de igualdade 

de condições entre homens e mulheres.  

Já a CEDAW, consegue abranger em seu texto legal um pouco mais sobre a 

violência obstétrica em si, quando dispõe no primeiro artigo que a discriminação contra 

a mulher se trata de toda distinção, exclusão ou restrição que tenha sido ocasionada 

devido ao sexo da pessoa, e ainda que tenha a finalidade de constranger ou eliminar 
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o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, bem como limitar a sua liberdade. 

Além disso, nos artigos seguintes, estabelece que os Estados devam modificar ou 

derrogar usos e práticas que se mostrem como uma forma de discriminação à mulher, 

principalmente em relação aos cuidados médicos, garantindo à mulher uma 

assistência segura em relação à gravidez, ao parto e ao pós-parto.   

Em seguida, reconhece-se a existência da Declaração Sobre a Erradicação da 

Violência Contra a Mulher, de 2993, a qual identifica que é estritamente necessária a 

existência de uma definição clara e completa do conceito de violência contra as 

mulheres, demonstrando os direitos que elas detêm, eliminando todas as formas de 

violência contra a mulher, em cada Estado.  

Ressalta-se ainda, a análise da Convenção Interamericana de Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência Contra a Mulher, de 1994, no âmbito da violência obstétrica, 

preceitua que toda mulher tem o direito de se ver livre de violência, tanto na esfera 

pública como na esfera privada. Além disso, o Estado deve ter atitudes que 

possibilitem modificar práticas e costumes que respaldem a persistência e a tolerância 

da violência contra a mulher, haja vista que muitos profissionais da saúde realizam 

técnicas ultrapassadas ou desnecessárias que violam à parturiente.  

Visto isso, foi preciso trazer à tona um breve histórico do parto, para conseguir 

visualizar quando se deu início a essas práticas abusivas, tendo em vista que muito 

antigamente os partos eram realizados de forma domiciliar e por parteiras que eram 

próximas da família, trazendo uma sensação de conforto e confiança. Entretanto, com 

o passar dos anos, a medicina foi evoluindo e fez com que o parto se tornasse uma 

de suas atribuições, podendo ser realizado apenas em centros cirúrgicos e por 

profissionais capacitados.  

Tão logo se iniciaram os relatos de violências às parturientes que causaram 

grande revolta, no presente trabalho foi possível citar alguns movimentos feministas 

que trouxeram à tona o fato e buscaram de alguma forma mudar esse cenário.   

Entretanto, os casos aumentam a cada dia, estando o Brasil, inclusive, no topo 

dos índices de morbimortalidade materna e neonatal. Com isso, entrou-se realmente 

no cenário da violência obstétrica, trazendo sua conceituação e as formas como se 

exteriorizam, antes do parto, durante o parto, pós-parto, em casos de aborto e em 

cesáreas eletivas. Foi possível retratar casos reais relatados por mulheres que 

sofreram algum tipo de violência obstétrica, fazendo com que fosse possível verificar 
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e sentir os reflexos negativos que isso trouxe para as suas vidas, impactando não só 

o físico como o emocional dessas mães.  

Por fim, no viés penal, com o objetivo de responder a principal pergunta do 

presente trabalho, verifica-se que a partir de uma análise a alguns artigos específicos 

do Código Penal Brasileiro, entende-se que é possível punir os sujeitos ativos da 

violência obstétrica com crimes já tipificados e dispostos no Código, podendo-se citar 

como exemplo a lesão corporal grave, o constrangimento ilegal e até mesmo a 

ameaça e a injúria.  

Portanto, não há porque criar mais um artigo penal para criminalizar a violência 

obstétrica, tendo em vista que alguns dispositivos do Código Penal já são suficientes 

para tanto, ainda mais quando atrelados às Convenções Internacionais que protegem 

veementemente as mulheres nesses casos.   
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