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RESUMO 

 

O cenário atual de violações obstétricas é alarmante, tendo despertado interesse no meio 

acadêmico, bem como da mídia, entrando em pautas de discussões. Assim, o presente trabalho 

busca demonstrar as dificuldades das vítimas de violência obstétrica em denunciar ou obter 

alguma tutela perante as autoridades, seja no âmbito administrativo ou judicial, uma vez que 

as práticas violentas são demasiadamente naturalizadas e de difícil comprovação. Ademais, 

também demonstra que este tipo de violência é uma espécie de violência de gênero, vez que, 

dado o processo de institucionalização do parto, a mulher deixou de ser a protagonista do ato 

de parir, não tendo o direito de escolha sobre as intervenções feitas em seu próprio corpo. 

Frente a isso, destaca-se a dificuldade da vítima de violência obstétrica obter alguma tutela 

por parte das autoridades diante dos abusos sofridos. Assim, propõe-se uma discussão sobre a 

necessidade de haver políticas públicas e/ou uma legislação específica sobre o tema, de forma 

a tutelar essas demandas e proteger as mulheres de arbitrariedades no momento do parto. 

 

Palavras-chave: violência obstétrica; gênero; tutela judiciária; parto; direito de escolha. 
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INTRODUÇÃO 

 

A violência obstétrica é uma problemática que, cada vez mais, vem ganhando espaço 

na mídia, entrando em pautas de discussões e sendo objeto de estudos no mundo acadêmico. 

Diante disso, considerando as inúmeras definições do que seja violência obstétrica, o 

consenso geral é no sentido de que esta seja uma violação aos direitos das mulheres, 

merecendo ser combatida. 

Frente a isso, o cenário atual de violações obstétricas é alarmante. Segundo uma 

pesquisa intitulada “Mulheres Brasileiras e Gênero nos espaços públicos e privados”, 

divulgada em 2010 pela fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro mulheres já sofreu 

algum tipo de violência obstétrica durante o parto, o que demonstra que o problema é 

institucionalizado e pode ser considerado uma ramificação da violência de gênero. 

No entanto, se contrapondo ao cenário atual, ainda não existe políticas públicas ou 

uma legislação específica apta a combater o problema, uma vez que o termo “violência 

obstétrica” surgiu nos últimos anos e, no que pese venha ganhando força atualmente, muitas 

mulheres ainda continuam sofrendo este tipo de violência e pior, enxergando as práticas 

violentas como algo natural. Nesse sentido, uma pesquisa realizada no ano de 2015 constatou 

que, até aquele ano, o termo “violência obstétrica” não aparecia em nenhum busca 

exploratória nos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça do Brasil, o que demonstra como o 

tema ainda é recente perante a justiça brasileira. 

Assim, a problemática que temos atualmente sobre a questão da violência obstétrica 

é que, por ser um tema naturalizado socialmente e por ser difícil a comprovação de sua 

ocorrência, as vítimas muitas vezes acabam encontrando dificuldades em denunciar tais 

práticas, seja no âmbito administrativo ou judicial. Ademais, também temos que a própria 

vítima pode não perceber a violência sofrida, e quando percebida, não encontra mecanismos 

aptos para denunciar, relatar ou obter alguma indenização pela violência sofrida. Desta forma, 

utilizou-se pesquisa bibliográfica para tratar sobre o tema, bem como decisões judiciais a 

título exemplificativo, de forma a tentar demonstrar como a questão vem sendo tratada 

perante os Tribunais brasileiros. 

Com isso, no primeiro capítulo busca-se traçar um pequeno histórico do processo de 

institucionalização do parto, desde os partos domiciliares até os partos hospitalizados e 

intervencionistas dos dias atuais. Na sequência, trata-se do conceito de violência obstétrica e 

suas diversas espécies.  
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O segundo capítulo é dedicado a tratar sobre o tratamento legal da violência 

obstétrica, demonstrando como o tema foi tipificado em alguns países da América Latina e 

como é tratado atualmente no Brasil, bem como os mecanismos atuais da vítima para relatar 

ou denuncias as violências sofridas por meios não judiciais. 

Por fim, tendo em vista a ausência de meios não judiciais para relatar a violência ou 

o desconhecimento da vítima sobre como proceder, no terceiro e quarto capítulo tem-se a 

análise dos meios judiciais como forma de tutela da violência obstétrica, demonstrando a 

dificuldade do Poder Judiciário ao decidir sobre as demandas envolvendo o tema, uma vez 

que a violência obstétrica vai muito além dos moldes e requisitos dos institutos jurídicos 

atuais. Isso porque este tipo de violência não se trata apenas de uma questão de 

responsabilidade civil na área médica ou de um caso de lesão corporal apto a ser amparado 

pelo direito penal, mas sim de uma espécie muito específica de violência contra a mulher, a 

qual trata da perda de autonomia sobre seu próprio corpo no momento do parto. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Nos dias atuais temos a predominância do parto hospitalar, medicalizado e 

intervencionista, contudo, nem sempre a assistência ao parto se deu desta forma. Isso porque, 

no passado, era comum haver partos domiciliares e a predominância das parteiras na 

assistência às parturientes, estando estas geralmente no seio familiar ao dar à luz. No entanto, 

com os avanços da medicina, ao mesmo tempo em houve a preocupação dos profissionais da 

saúde com o nascimento, também houve a perda da autonomia da mulher no processo do 

parto, uma vez que esta passou a não ser mais a protagonista deste evento, sendo apenas 

considerada objeto de intervenção médica. 

 

1.1.  ABORDAGEM HISTÓRICA DO PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO DO 

PARTO E PERDA DA AUTONOMIA DA MULHER 

 

Por muitos anos o ato de parir foi considerado um procedimento natural e fisiológico, 

sendo o nascimento um evento privado e pertencente exclusivamente às mulheres. No 

entanto, com o passar dos anos e com o deslocamento das parturientes para as instituições de 

saúde, o parto deixou de ser um evento privado e passou a ser um evento público e 

institucionalizado. Nesse contexto, vale lembrar que eram as parteiras as principais 

responsáveis por auxiliar as mulheres no momento do parto, sendo o médico convocado 

apenas em situações excepcionais. 

Conforme assevera Leila Regina Wolff e Maria Aparecida Vasconcelos Moura1 a 

concepção do parto como um evento fisiológico contribui para que a medicina fosse mantida 

longe do cenário da parturição. Ademais, as autoras destacam, ainda, que os primeiros 

homens convocados para o parto atendiam em situações especialíssimas e poucos deles 

conheciam a fisiologia do corpo feminino, estando mais interessados em hemostasia, sutura e 

drenagens. Desta forma, a presença de um médico no momento do parto era vista como algo 

fora do normal, significando que havia alguma coisa errada em um processo que era tratado 

na maioria das vezes como algo natural.  

                                                           
1 WOLFF, Leila Regina; MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos. A institucionalização do parto e a 

humanização da assistência: revisão de literatura. Universidade Federal do Rio de Janeiro, vol. 8, n. 2, pp. 

270-285, 2004, p. 280. Disponível em: 

<http://eean.edu.br/audiencia_pdf.asp?aid2=1030&nomeArquivo=v8n2a16.pdf> 
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Nesse sentido, antes de o processo de institucionalização do parto, eram as parteiras 

as detentoras dos saberes sobre a gestação, o parto e o pós-parto, auxiliando as parturientes e 

transmitindo confiança e acolhimento durante todo o período de nascimento. Nesse sentido, 

de acordo com Del Priores: 

 

Esta coisa de mulher em que se constituía dar à luz requeria ritos e saberes próprios, 

em que os homens só interfeririam em casos de emergência e, sobretudo, nos centros 

urbanos. A presença masculina no parto era desconfortável, nem sempre bem vinda, 

porque, além dos médicos mostrarem-se em seus relatos absolutamente insensíveis à 

dor das parturientes, as mulheres pareciam também atingidas pelo tabu de mostrar 

seus genitais, preferindo, por razões psicológicas e humanitárias, a companhia das 

parteiras.2 
 

Contudo, esse cenário do parto domiciliar com a predominância das parteiras 

começou a ser modificado, no Brasil e no mundo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

uma vez que os governos começaram a se preocupar com as altas taxas de mortalidade 

materna e infantil e começaram a implementar procedimentos que afastavam as parturientes 

do seio familiar e as colocavam em salas de pré-parto com pouca ou nenhuma privacidade3. 

Esta virada no tratamento das parturientes possibilitou a inclusão de rotinas cirúrgicas no 

parto, como a episiotomia e o fórceps. Assim:  

 

O ato de dar à luz, antes uma experiência profundamente subjetiva e de uma 

vivência no ambiente domiciliar para a mulher e sua família, transformou-se em 

experiências no âmbito hospitalar, em momento privilegiado para o treinamento de 

acadêmicos e residentes de medicina e obstetrizes.4 

 

 No Brasil, após o processo de institucionalização do parto, o qual começou a se 

estabelecer durante a transição do Estado Novo até o Regime Militar, começou-se a discussão 

sobre humanização do nascimento somente em 2000 com a Política de Humanização do Parto 

e Nascimento instituída pelo Ministério da Saúde5. Importa frisar, contudo, que as diretrizes 

trazidas por este programa já eram praticadas pelas parteiras no passado, mas foram perdidas 

com o processo de institucionalização e medicalização do corpo da mulher no momento da 

parturição. 

                                                           
2 DEL PRIORE M, 1995 apud WOLFF, Leila Regina; MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos, op. cit., p. 280. 
3 MATOS, Greice Carvalho et al. A trajetória histórica das políticas de atenção ao parto no brasil: uma 

revisão integrativa. Revista de Enfermagem online. Vol. 7, n. 3. 2013, p. 871. Disponível em: 

<http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/3347/pdf_2231> 
4 WOLFF, Leila Regina; MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos. op. cit, p. 281. 
5 MATOS, Greice Carvalho et al. op. cit, p. 875. 
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Um estudo apresentado à Escola de Enfermagem de São Paulo6 traz depoimentos de 

mulheres que tiveram seus partos nas décadas de 1940 a 1980. Nesta coleta de dados, baseada 

exclusivamente em depoimentos orais, chegou-se a conclusão de que a maioria das mulheres 

da primeira geração que tiveram seus partos em ambiente domiciliar referiu-se a uma 

experiência boa e lembranças dos cuidados da parteira, principalmente no puerpério. Em 

contrapartida, as mulheres da segunda geração que realizaram seus partos em hospitais, 

alegaram que vivenciaram sentimentos de medo, angústia e solidão, principalmente pelo fato 

de permanecerem sozinhas e, ainda, por perceber rispidez por parte dos profissionais.  

Assim, com o processo de medicalização do parto e a consequente visão deste como 

patologia, a mulher deixou de ser a protagonista deste evento, passando a ser considerada 

objeto de saber e prática da medicina. Nesse contexto, podemos citar o uso do fórceps, que ao 

ser introduzido no procedimento do parto criou um conceito de que o ato de partejar é algo 

perigoso, podendo ser controlado pela medicina7. Nesse sentido, de acordo com Arruda: 

 

[...] as modificações definitivas na assistência ao parto ocorreram a partir do século 

17 quando se descobriu o mecanismo da ovulação, pois o entendimento de que a 

mulher possuía uma estrutura mais delicada do que a do homem levou à percepção 

do parto como perigoso para a saúde e que a medicina deveria protegê-la. O modelo 

cartesiano do dualismo mente/corpo evoluiu para o corpo como uma máquina, sendo 

o corpo masculino considerado o protótipo desta máquina e o feminino um desvio 

do padrão masculino, considerado hereditariamente anormal, defeituoso, 

perigosamente imprevisível, regido pela natureza e carente do controle constante por 

parte dos homens.8 

 

 

Desta forma, as políticas de humanização do parto existentes hoje visam preservar a 

autonomia da mulher, dando-lhe privacidade e direito de escolha nos procedimentos 

realizados em seu corpo. Aliás, em relação à humanização, o Ministério da Saúde destaca que: 

 

o conceito de atenção humanizada é amplo e envolve um conjunto de 

conhecimentos, práticas e atitudes que visam à promoção do parto e do nascimento 

saudáveis e à prevenção da morbimortalidade materna e perinatal. Inicia-se no pré-

natal e procura garantir que a equipe de saúde realize procedimentos 

                                                           
6 LEISTER, Nathalie. Transformação no modelo assistencial ao parto: história oral de mulheres que deram 

à luz nas décadas de 1940 a 1980. São Paulo, 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São 

Paulo – Escola de Enfermagem, 2011, p. 85-86. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-17082011-103650/en.php> 
7 NAGAHAMA, Elizabeth Eriko Ishida; SANTIAGO, Silvia Maria. A institucionalização médica do parto no 

Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. Vol. 10 n 3. Rio de Janeiro, 2005, p. 655. Disponível em: < 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v10n3/a21v10n3.pdf> 
8 ARRUDA, A 1989 apud NAGAHAMA, Elizabeth Eriko Ishida; SANTIAGO, Silvia Maria. op. cit., p. 655.  
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comprovadamente benéficos para a mulher e o bebê, que evite as intervenções 

desnecessárias e que preserve sua privacidade e autonomia. 9 

 

Nesse sentido, as orientações atuais é trazer novamente a autonomia da mulher, 

fazendo com que esta seja a protagonista do parto e seja informada de que sua participação é 

fundamental no processo. Ademais, a orientação também salienta que as intervenções devem 

ser feitas somente quando comprovadamente necessárias. Tal orientação vai de encontro com 

as recomendações recentes da Organização Mundial da Saúde, uma vez que, de acordo com 

Nothemba Simelela , diretora-geral assistente para família, mulheres, crianças e adolescentes 

da OMS, “a crescente medicalização de processos normais de parto estão minando a 

capacidade das mulheres de dar à luz, e afetando negativamente sua experiência de parto” 

(informação verbal)10 

Wolff e Moura também destacam a Conferência Nacional sobre Organização de 

Serviços para Maternidade Segura à Luz da Humanização realizada em 1988 em Fortaleza, a 

qual se discutiu a Atenção em Saúde com relação ao parto à luz da humanização. Nesta 

conferência foram apresentados dois paradigmas de assistência ao parto, um chamado de 

modelo biomédico e outro de modelo holístico: 

 

Um chamado de modelo biomédico e outro de modelo holístico. O modelo 

biomédico vê o nascimento como um processo patológico, é um modelo altamente 

intervencionista, que tem no hospital o seu centro de atenção e ênfase no uso 

invasivo de tecnologia sofisticada. E o modelo holístico que vê o nascimento como 

um processo natural, um processo que além de envolver os fenômenos biológicos, 

ele envolve os fenômenos psíquicos, econômicos, sociais, culturais e que não pode 

ser tratado apenas como um evento médico. Ele tem na comunidade, na família, no 

domicílio, o centro da sua atenção e não no hospital e, o uso de tecnologia simples e 

eficaz.11 

 

 

Utilizando-se como base esses dois modelos, o que temos nos dias atuais é a 

predominância do modelo biomédico, o qual se mostra altamente intervencionista com a 

mulher no papel de objeto das intervenções, muitas vezes desnecessárias, dos profissionais de 

saúde. Por outro lado, o modelo holístico é o que vem sendo recomendado na atualidade, o 

qual busca colocar a parturiente como sujeito de direitos, entendendo o parto como algo 

                                                           
9 Ministério da Saúde (BR). Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasília (DF); 

2001. p. 9. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf> 
10 Comunicação feita por Nothemba Simelela, diretora geral para família, mulheres, crianças e adolescentes da 

OMS, na publicação de novas diretrizes para reduzir intervenções médicas desnecessárias no parto, em 

15/02/2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oms-publica-novas-diretrizes-para-reduzir-intervencoes-

medicas-desnecessarias-no-parto/> 
11 WOLFF, Leila Regina; MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos. op. cit, p. 282. 
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natural que envolve fenômenos biológicos, não podendo ser tratado apenas como evento 

médico. 

Por fim, importa destacar o conceito trazido por Michel Odent12, o qual fala em 

“industrialização do parto”. Tal conceito destaca que, com o avanço da medicina e a crescente 

implementação de novas técnicas no processo de parturição, houve uma tendência para que os 

partos ficassem cada vez mais semelhantes, não se respeitando a singularidade e característica 

de cada mulher. Nesse contexto, alguns autores também falam que esse avanço da tecnologia 

fizeram os profissionais da saúde focarem suas atenções no bebê, deixando de lado a mãe e 

suas necessidades13. 

 

1.2.  FORMAS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

É chegado o momento de reconhecer as práticas dolorosas, perniciosas e não-

científicas adotadas nas maternidades como problemas de saúde pública e direitos 

humanos.14 

 

A violência obstétrica é uma problemática que cada vez mais vem ganhando espaço 

na mídia, entrando em pautas de discussões e sendo objeto de estudos no mundo acadêmico15. 

Diante disso, considerando as inúmeras definições do que seja violência obstétrica, o 

consenso geral é no sentido de que esta seja uma violação de direitos da mulher, merecendo 

ser combatida. 

Frente a isso, o cenário atual de violações obstétricas é alarmante. Segundo uma 

pesquisa intitulada “Mulheres Brasileiras e Gênero nos espaços públicos e privados”, 

divulgada em 2010 pela fundação Perseu Abramo16, uma em cada quatro mulheres já sofreu 

algum tipo de violência obstétrica durante o parto, o que demonstra que o problema é 

institucionalizado e pode ser considerado uma ramificação da violência de gênero. Assim, 

faz-se necessário esmiuçar o conceito de violência obstétrica e detalhar quais são as práticas 

                                                           
12 ODENT, Michel, 2003 apud NOGUEIRA, Beatriz Carvalho; SEVERI, Fabiana Cristina. Violência obstétrica 

e acesso das mulheres à justiça: análise das decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça da região 

sudeste. p. 29. Disponível em: < http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/89/890010/tce-26082016-

101211/?&lang=br> 
13 NOGUEIRA, Beatriz Carvalho; SEVERI, Fabiana Cristina. op. cit, p. 29. 
14 DINIZ, Carmen Simone Grilo; CHACHAM, Alessandra S. O “corte por cima” e o “corte por baixo”: o 

abuso de cesáreas e episiotomias em São Paulo. Questões Saúde Reprod., v.1, n.1, 2006, p.84. Disponível em: 

< http://www.mulheres.org.br/revistarhm/revista_rhm1/revista1/80-91.pdf> 
15 ARSIE, Jaqueline Gonçalves. Violência obstétrica: uma violação aos direitos fundamentais da mulher. 

2015, p. 10. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/163651>  
16 VENTURI, Gustavo; GODINHO, Tatau. (Orgs). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e 

privado. São Pulo: Fundação Perseu Abramo/Sesc, 2010. Disponível em: < 

http://csbh.fpabramo.org.br/sites/default/files/pesquisaintegra.pdf > 
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invasivas que sofrem as mulheres no momento do parto. 

Para tanto, importante destacar a definição do tema elaborado pela Rede Parto do 

Princípio, através do Dossiê “Parirás com dor”, o qual define os atos caracterizadores da 

violência obstétrica como sendo: 

 

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, conforme se segue.17 

 

Neste contexto, o Dossiê também classifica as práticas violentas sofridas pelas 

parturientes como de caráter físico, psicológico, sexual, institucional, material e midiático. A 

primeira classificação, violência de caráter físico, diz respeito às “ações que incidam sobre o 

corpo da mulher, que interfiram, causem dor ou dano físico, sem recomendações baseadas em 

evidência científicas.”18. Pode se dar como exemplo de tais práticas, a privação de alimentos, 

a interdição à movimentação da mulher, a raspagem dos pelos, a manobra de Kristeller, uso 

rotineiro de ocitocina, cesariana de rotina sem indicação médica, não utilização de analgesia 

quando tecnicamente indicada, a episiotomia de rotina, dentre outros. 

Segundo destacado em matéria publicada pela Federação Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia19, a taxa ideal de cesárea é entre 10 a 15%, contudo, segundo a OMS o Brasil 

figura no segundo lugar no ranking das cesarianas, com uma taxa de 55%, perdendo apenas 

para a República Dominicana, onde a taxa é de 56%.  Segundo assevera Diniz20, tal índice 

alarmante se justifica pela estimativa exagerada de risco fetal e dor no parto normal, além da 

conveniência médica em agendar uma cesariana, bem como o medo de deformação da 

genitália feminina. A autora destaca ainda que as intervenções desnecessárias e a falta de 

acolhimento e informação, tanto antes, durante e no pós-parto, fazem com que as mulheres 

optem pela cesariana como forma de se preservar a sua intimidade e sexualidade. 

Como exemplo de violência de caráter físico, se mostra imperioso tratar sobre a 

manobra de Kristeller, manobra na qual o médico ou a enfermeira fazem pressão sobre o 

                                                           
17 Dossiê elaborado pela Rede Parto do Princípio para a CPMI da Violência contra as Mulheres. Violência 

obstétrica: “Parirás com Dor”. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf> p. 60. 
18 Ibid. 
19 Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Organização Mundial da Saúde (OMS) lança 56 

recomendações para tentar diminuir as cesáreas. 2018. Disponível em: < 

https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/402-organizacao-mundial-da-saude-oms-lanca-56-recomendacoes-

para-tentar-diminuir-as-cesareas> 
20 DINIZ, Carmen Simone Grilo; CHACHAM, Alessandra S. op. cit, p. 84. 
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abdômen da mulher para acelerar o parto. Tal prática, recorrente nos hospitais brasileiros, 

encontra-se prescrita nos manuais da medicina como obsoleta e muito arriscada, contudo 

continua sendo praticada com frequência pelos profissionais da saúde, os quais admitem que 

as mulheres rejeitam tal intervenção21. 

Outra prática comum em mulheres que vão parir pela primeira vez é o uso do fórceps 

como forma de acelerar o parto e até mesmo com propósitos de treinamento, sem 

consideração de indicação clínica. Contudo, o uso de tal instrumento está associado a um 

aumento de dez vezes no risco de lesão perineal se comparado ao parto não instrumental, 

devendo ser utilizado somente em casos excepcionais22. Vale lembrar também que a indução 

do parto pelo uso de ocitocina pode ser considerado muito doloroso para a mulher, uma vez 

que aumenta as contrações e muitas vezes serve como “prova” de que o parto normal é algo 

extremamente penoso. 

 

Além dos riscos médicos envolvidos, a indução e aceleração do parto são 

consideradas muito dolorosas pelas mulheres. Alguns profissionais de saúde 

acreditam que uma intensificação da dor é aceita pelas mulheres porque abrevia o 

tempo do trabalho de parto. No Rio Grande do Sul, mulheres mais velhas alegam 

que a indução e a dor aumentada pela pitocina muitas vezes ajudam na obtenção de 

uma cesárea, já que servem como “prova” de que o trabalho de parto não terá 

resultados. Essas intervenções, a chamada “obstetrícia de linha de montagem,” são 

parte da rotina de saúde brasileira.23 

 

A episiotomia, incisão feita na região do períneo da mulher (área muscular entre a 

vagina e o ânus) para ampliar o canal do parto e facilitar a saída do bebê, é sem dúvidas a 

intervenção mais comum durante o parto normal, contudo, há evidências científicas que 

recomendam a abolição desta incisão rotineira. Isso porque seu uso é recomendado no 

máximo entre 15 e 30% dos casos e apenas quando houver evidência de sofrimento fetal ou 

materno, ou para conseguir progresso quando o períneo é responsável pelo progresso 

inadequado. Ademais, o grau de dor na sutura perineal é muito pouco estudado pela medicina. 

Assim: 

Não há justificativa para a episiotomia de rotina: ela não traz benefícios para a mãe 

nem para o bebê, aumenta a necessidade de sutura do períneo e o risco de 

complicações no sétimo dia pós-parto, trazendo dor e desconforto desnecessários. 

Além disso, a rigidez do períneo geralmente é conseqüência de uma episiotomia 

anterior.24 

 

                                                           
21 DINIZ, Carmen Simone Grilo; CHACHAM, Alessandra S. op. cit, p. 83. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid, p. 85. 
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Nesse contexto, imperioso destacar a correlação das intervenções com a sexualidade 

das mulheres. Isso porque uma das justificativas para a prática indiscriminada da incisão no 

períneo é a preocupação com os músculos vaginais, pois a passagem de um bebê pelo órgão 

sexual da mulher poderia comprometer os seus atrativos. Esta preocupação cumulada com a 

falta de orientação das parturientes faz com que estas desenvolvam um medo de se tornarem 

menos atraentes para o parceiro após um parto vaginal, o que também contribui pela opção 

por uma cesariana. Assim destaca Diniz: 

 

No Brasil, um dos principais argumentos usados a favor tanto da episiotomia quanto 

da cesárea de rotina é o de que o parto vaginal torna os músculos vaginais flácidos, 

comprometendo os atrativos sexuais da mulher. No entanto, segundo evidência 

científica, a episiotomia de rotina danifica as estruturas vaginais mais do que as 

protege. Mulheres cujos filhos nasceram por um períneo intacto mostram os 

melhores resultados no geral, enquanto os traumas perineais e o uso de 

instrumentação obstétrica são fatores relacionados à frequência e gravidade da 

dispareunia pós-parto, indicando que é importante minimizar a extensão do dano 

perineal durante o parto.25 

 

A autora destaca ainda que “algumas mulheres são levadas a acreditar que o parto 

natural é como um estupro, uma forma horrenda de vitimização sexual, e que a cesárea é o 

melhor modo de evitar isso”26. Assim, trata-se de uma questão de crença, a qual se sobressai 

às evidências científicas, uma vez que, enquanto os profissionais de saúde continuarem 

entendendo a vagina como algo passivo, tendo que ser reconstituída a seu “estado virginal”, 

será difícil compreender tal parte do corpo feminino como sendo capaz de se distender e 

contrair, o que consequentemente compromete na orientação das mulheres sobre exercícios e 

práticas que facilitem o parto e o período de recuperação27. 

Ainda no que tange à episiotimia, insta destacar que a perda de autonomia da mulher, 

tratada no subitem anterior, interfere para que esta acredite que o médico está fazendo a coisa 

certa ao cortar o seu corpo para a saída do bebê. A institucionalização do parto e a visão do 

parto como patologia fazem com que as mulheres não questionem o “saber médico”, sendo 

apenas objetos, e não protagonistas, de intervenções desnecessárias sem a menor informação 

se o que está sendo feito é realmente necessário. 

 

No que diz respeito à violência obstétrica de caráter psicológico, esta pode ser 

definida como “toda ação verbal ou comportamental que cause na mulher sentimentos de 

                                                           
25 DINIZ, Carmen Simone Grilo; CHACHAM, Alessandra S. op. cit, p. 86. 
26 Ibid, p. 87. 
27 Ibid. 
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inferioridade, vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, acuação, 

insegurança, dissuasão, ludibriamento, alienação, perda de integridade, dignidade e 

prestígio”28. Assim, a violência psicológica, a qual é a mais difícil de ser comprovada, é 

quando a mulher, estando em um dos momentos mais importantes de sua vida, não tem o 

devido respeito por parte dos profissionais que a cercam, sendo tratada com rispidez por 

aqueles que deveriam orientá-la e tranquilizá-la durante o período de parto. 

Uma pesquisa realizada por Janaína Marques Aguiar29 ouviu 21 mulheres puéperas 

atendidas em maternidades públicas da cidade de São Paulo e analisou outras pesquisas com o 

mesmo teor, dentro desta análise, a pesquisadora constatou que muitas mulheres 

consideravam como bom atendimento o simples fato de terem profissionais de saúde as 

cercando, ou seja, não serem deixadas sozinhas. Isso demonstra que a presença de 

profissionais de saúde na sala de parto representa amparo para a parturiente, a qual não se 

sente sozinha e enxerga no médico como uma pessoa que transmite confiança. Em 

contrapartida, a confiança passada pelo médico faz com que a mulher crie uma relação 

dependência e subordinação com este profissional, normalizando todas as intervenções, a falta 

de comunicação e até mesmo as falas abusivas no momento do parto. 

Ainda considerando a pesquisa feita por Aguiar, os maus tratos sofridos pelas 

parturientes tem relação com a banalização das falas agressivas e ofensas, uma vez que, de 

tanto serem praticadas nas maternidades, acaba sendo visto como algo comum pelas 

mulheres. Ademais, também foi destacada a falta de punição dos profissionais de saúde que 

cometem tais práticas desrespeitosas como um fator de manutenção deste tipo de 

comportamento. Assim, na maioria dos casos, mulheres vítimas de maus tratos não sabem 

como proceder, como denunciar uma ofensa sofrida. 

 

Duvido que você reclame. Do teu marido não é maior?” (...) Assim, você não tem 

como provar, você não tem como denunciar isso porque você não tem como filmar, 

entende? Essa denúncia tem que vir da mulher, mas testemunhas (outros 

funcionários) já vieram falar. (...) Indignados. Entendeu? Então isso é uma grande 

violência, mas o quê que a gente faz?30 

 

                                                           
28 DOSSIÊ, op. cit, p. 60. 
29 AGUIAR, J.M., D’OLIVEIRA, A.F.P.L. Violência Institucional em Maternidades Públicas: hostilidade ao 

invés de acolhimento como uma questão de gênero. Tese de doutorado. Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 72. Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-21062010-175305/pt-br.php>  
30 AGUIAR, J.M., D’OLIVEIRA, A.F.P.L. op. cit, p. 165. 
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Retomando a classificação do Dossiê, a violência de caráter sexual é considerada 

aquela “ação imposta à mulher que viole sua intimidade ou pudor, incidindo sobre seu senso 

de integridade sexual e reprodutivo, podendo ter acesso ou não aos órgãos sexuais e partes 

íntimas de seu corpo”31. Como exemplo, podemos citar os exames de toque invasivos e a não 

preservação de intimidade da mulher, a qual permanece exposta durante todo o período do 

parto. 

No que pertine à violência institucional, esta pode ser definida como “ações ou 

formas de organização que dificultem, retardem ou impeçam o acesso da mulher aos seus 

direitos constituídos, sejam estes ações ou serviços, de natureza pública ou privada”32. Como 

exemplo de tal violência, pode-se citar o impedimento do acesso aos serviços de atendimento 

à saúde, impedimento à amamentação, omissão ou violação dos direitos da mulher durante 

seu período de gestação, parto e puerpério, falta de fiscalização das agências reguladoras e 

demais órgãos competentes, protocolos institucionais que impeçam ou contrariem as normas 

vigentes33. 

A violência obstétrica de caráter material é assim definida pelo Dossiê como “ações e 

condutas ativas e passivas com o fim de obter recursos financeiros de mulheres em processos 

reprodutivos, violando seus direitos já garantidos por lei, em benefício de pessoa física ou 

jurídica”34. Como exemplo de tal violência, cita-se as cobranças indevidas por planos e 

profissionais de saúde, indução à contratação de plano de saúde na modalidade privativa sob 

argumentação de ser a única alternativa que viabilize o acompanhante35. 

Por fim, a violência de caráter midiático é tratada no Dossiê como: 

 

ações praticadas por profissionais através de meios de comunicação, dirigidas a 

violar psicologicamente mulheres em processos reprodutivo, bem como denegrir 

seus direitos mediante mensagens, imagens ou outros signos difundidos 

publicamente; apologia às práticas cientificamente contra-indicadas, com fins 

sociais, econômicos ou de dominação.36 

 

O Dossiê traz como exemplos desse tipo de violência, a apologia à cirurgia cesariana 

por motivos vulgarizados e sem indicações científicas, ridicularização do parto normal, 

merchandising de fórmulas de substituição em detrimento ao aleitamento materno e incentivo 

ao desmame precoce.  

                                                           
31 DOSSIÊ, op. cit, p. 60. 
32 DOSSIÊ, op. cit, p. 61. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 DOSSIÊ, op. cit, p. 61. 
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2. TRATAMENTO LEGAL DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

A violência obstétrica é uma vertente da violência de gênero, estando 

institucionalizada na nossa sociedade. Diante disso, importa saber quais os mecanismos 

adotados como forma de coibir esta prática de forma a amparar as vítimas de violência 

obstétrica diante de alguma ocorrência do caso. Assim, conforme será demonstrado nos 

subitens seguintes, existem apenas dois países da América do Sul a tratarem de forma 

específica sobre o tema, e no Brasil ainda existem poucos mecanismos de combate à violência 

obstétrica, inexistindo uma lei federal e havendo poucas políticas públicas aptas a publicizar e 

combater as práticas violentas.  

 

2.1.  VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM OUTROS PAÍSES 

 

Segundo reportagem publicada pelo Instituto Humanitas Unisinos em 07 de setembro 

de 201737, a América Latina é o continente mais violento para nascer, sendo o campeão 

mundial em cesarianas, uma vez que quatro a cada dez partos realizados são cesáreos 

(38,9%), porcentagem muito superior à recomendada pela Organização Mundial da Saúde, 

que, conforme salientando em capítulo anterior, é de 10 a 15%. 

Assim, no âmbito da América Latina, temos atualmente dois países que trataram de 

forma específica sobre violência obstétrica em sua legislação, são eles a Venezuela e 

Argentina, os quais previram o conceito de tema em suas respectivas leis, bem como 

trouxeram um rol exemplificativo de práticas violentas e a possibilidade de a vítima pleitear 

indenização diante de algum caso de violência pelos profissionais de saúde. Desta forma, 

buscou-se tratar sobre essas legislações de forma exemplificativa, apenas para demonstrar 

como países vizinhos estão buscando resolver o problema da violência obstétrica, podendo 

servir como um norte para os legisladores brasileiros tratarem sobre o tema.  

 

2.1.1. Venezuela 

 

Dentre os países da América Latina, a Venezuela é o país pioneiro em tratar da 

violência obstétrica em sua legislação. A lei intitulada “Lei orgânica sobre o direito das 

                                                           
37 ELY, Lara. América Latina é o continente mais violento para nascer. Instituto Humanitas Unisinos, 01 set. 

2017. Disponível em: < http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/571452-america-latina-e-o-continente-mais-

violento-para-nascer> 
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mulheres a uma vida livre de violência” foi promulgada no ano de 2007 e tratou de forma 

pormenorizada e clara sobre a configuração da violência obstétrica e suas consequências. A 

lei venezuelana definiu violência obstétrica da seguinte forma: 

 

Se entende por violência obstétrica a apropriação do corpo e processos reprodutivos 

das mulheres pelos profissionais da saúde, que se expressa através de um tratamento 

desumanizado, abuso de medicalização e patologização dos processos naturais, 

causando a perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos 

e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres.38 

 

No que tange especificamente à configuração de delitos, o artigo 51 da citada lei 

definiu o seguinte:  

 

Consideram-se atos constitutivos de violência obstétrica os efetuados por 

profissional da saúde, consistentes em: 1 – Não atender oportuna e eficazmente as 

emergências obstétricas. 2- Obrigar a mulher a parir em posição supina e com as 

pernas levantadas, existindo meios necessários para a realização do parto vertical. 3- 

Impedir a permanência do recém-nascido com a mãe, sem causa médica justificada, 

negando-a a possibilidade de carrega-lo e amamenta-lo imediatamente ao nascer. 4 – 

Alterar o processo natural do parto de baixo risco, mediante o uso de técnicas de 

aceleração, sem obter o consentimento voluntário, expresso e informado da mulher. 

5 – Praticar o parto por via cesárea, existindo condições para o parto natural, sem 

obter o consentimento voluntário, expresso e informado da mulher.39 

 

 

Ademais, a lei também determina as medidas que devem ser adotadas para punir de 

forma específica o profissional que cometer violência obstétrica. Senão vejamos: 

 

Em tais casos, o tribunal deve impor ao responsável ou a responsável uma multa 

duzentas e cinquenta (250 U.T.) a quinhentas unidades tributárias (500 U.T.), 

                                                           
38 Tradução livre de ARSIE, Jaqueline Gonçalves. Texto original: 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. Disponível em: < 

https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ley_mujer%20%281%29_0.pdf> 
39 Tradução livre de ARSIE, Jaqueline Gonçalves. Texto original: Artículo 51. Violencia Obstétrica. Se 

considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, consistentes en: 

1.- No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 2.- Obligar a la mujer a parir em posición 

supina y con las píernas levantadas, existiendo los médios necesarios para la realización del parto vertical. 3.- 

Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad 

de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. 4.- Alterar el proceso natural del 

parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la mujer. 5.- Practicarel parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 

natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Disponível em: < 

https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ley_mujer%20%281%29_0.pdf> 
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devendo remitir cópia autenticada da sentença condenatória ao respectivo colégio ou 

instituição profissional, para efeitos de procedimento disciplinar correspondente.
40

 

 

Por fim, a lei venezuelana também previu a possibilidade de a vítima pleitear 

judicialmente indenização pelos danos sofridos, podendo ser estendido aos herdeiros quando 

ocorrer morte da mulher.41 

 

2.1.2. Argentina 

 

No que tange à Argentina, antes de haver uma lei específica tratando sobre o tema 

violência obstétrica, houve a promulgação da Lei nº 25.929 (Lei do Parto Humanizado) em 17 

de setembro de 2004, o qual estabeleceu os Direitos de Pais e Filhos Durante o Processo de 

Nascimento. Frisa-se que embora tal lei não tenha tratado especificamente da violência 

obstétrica, houve uma preocupação em conscientizar a população sobre a importância do 

acompanhante no momento do parto. Desta forma, tal lei foi o pontapé para que 

posteriormente fosse criada lei mais específica sobre a temática: 

 

Solicitar ao Poder Executivo, que, através do órgão competente, inicie dentro de 

suas atividades uma campanha destinada a conscientizar a sociedade sobre a 

importância do acompanhamento da mulher durante o parto por uma pessoa de sua 

escolha, e os benefícios que isso significa para a saúde da mãe e da criança.
42

 

 

Ademais, a lei argentina também trata de forma minuciosa sobre os direitos da 

parturiente, embora não traga uma definição do que seja violência obstétrica. Assim, a norma 

estabelece que a gestante possui os seguintes direitos: 

 

a) de ser informada sobre as intervenções médicas que possam ocorrer durante os 

processos, de maneira que possa optar livremente quando existirem diferentes 

alternativas; b) de ser tratada com respeito, de modo individual e personalizado, que 

                                                           
40 Tradução livre de ARSIE, Jaqueline Gonçalves. Texto original: Artículo 51. [...] En tales supuestos, el tribunal 

impondrá al responsable o la responsable, una multa de doscientas cincuenta (250 U.T.) a quinientas unidades 

tributarias (500 U.T.), debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al 

respectivo colégio profesional o institución gremial, a los fines del procedimento disciplinario que corresponda.  

Disponível em: < https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ley_mujer%20%281%29_0.pdf> 
41 VENEZUELA. Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Atículo 61. 

Caracas, 2007. Disponível em < https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Ley_mujer%20%281%29_0.pdf > 
42 Tradução livre de ARSIE, Jaqueline Gonçalves. Texto original: Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través del 

organismo que corresponda, inicie dentro de sus actividades una campaña destinada a concientizar a la sociedad, 

sobre la importancia del acompañamiento de la mujer en el parto por una persona de su elección, y de los 

beneficios que significa para la salud del binomio madre-hijo. Disponível em: < 

http://www.ossyr.org.ar/PDFs/2004_Ley25929_Parto_humanizado.pdf> 
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lhe garanta a intimidade durante o processo e leve em consideração seus padrões 

culturais; c) de ser considerada pessoa sã, de modo que facilite sua participação 

como protagonista de seu próprio parto; d) ao parto natural, com respeito aos tempos 

biológico e psicológico, evitando práticas invasivas e ministro de medicação que não 

estejam justificadas pelo estado de saúde da parturiente ou da criança; e) a ser 

informada sobre a evolução de seu parto, o estado da criança e que participe das 

diferentes ações dos profissionais; f) a não ser submetida a nenhum exame de 

intervenção cujo propósito seja de investigação, salvo consentimento manifestado 

por escrito, devidamente protocolado e aprovado pelo Comitê de Bioética; g) de 

estar acompanhada de uma pessoa de sua confiança durante todos os avanços do 

parto; h) de ter a criança consigo durante a permanência no estabelecimento 

sanitário, desde que o bebê não requeira cuidados especiais; i) a ser informada dos 

benefícios do aleitamento materno e receber apoio para amamentar; j) receber 

informações sobre os cuidar de si e da criança; k) ser informada sobre os efeitos 

adversos do tabaco, álcool e drogas sobre a criança e sobre si.
43

 

Por fim, a lei em comento também prevê que aquele que agir em desconformidade 

com os direitos previstos, poderá ser responsabilizado civil e ou penalmente.44 

 

Ainda tratando da legislação argentina sobre a temática, em 1º de abril de 2009, foi 

promulgada a Lei nº 26.485, a qual definiu violência obstétrica como sendo: 

 

Aquela que exerce o profissional da saúde sobre o corpo e os processos reprodutivos 

das mulheres expressadas em um trato desumano, abuso de medicação e 

patologização dos processos naturais, em conformidade com a Lei 25.92911.
45

 

 

                                                           
43 Tradução livre de ARSIE, Jaqueline Gonçalves. Texto original: Artículo 2º.- Toda mujer, en relación con el 

embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos: a) A ser informada sobre las 

distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar 

libremente cuando existieren diferentes alternativas. b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y 

personalizado que le garantisse la intimidad durante todo el processo asistencial y tenga em consideración sus 

pautas culturales. c) A ser considerada, em su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, 

de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. d) Al parto natural, respetuoso de 

los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén 

justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. e) A ser informada sobre la 

evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes 

actuaciones de los profesionales. f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de 

investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. 

g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto. 

h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanência em elestablecimiento sanitario, siempre que el recién 

nacido no requiera de cuidados especiales. i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la 

lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. j) A recibir  asesoramiento e información sobre los cuidados 

de sí misma y del niño o niña. k) A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el 

alcohol y las drogas sobre el niño o niña y ella misma. Disponível em: < 

http://www.ossyr.org.ar/PDFs/2004_Ley25929_Parto_humanizado.pdf> 
44 ARGENTINA. Lei n. 25.929. Lei de Parto Humanizado. Buenos Aires, 2004, Artículo 6º. Disponível em < 

http://www.ossyr.org.ar/PDFs/2004_Ley25929_Parto_humanizado.pdf > 
45 Tradução livre de ARSIE, Jaqueline Gonçalves. Texto original: e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el 

personal de salud sobre el cuerpo y los processos reproductivos de las mujeres, expressada en un trato 

deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los processos naturales, de conformidade com 

la Ley 25.929.  Disponível em: < 

http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf> 
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Ademais, com a finalidade de coibir os atos de violência, a lei tratou sobre a 

necessidade de se implementar políticas públicas, além de resguardar à mulher vítima de 

violência obstétrica a possibilidade de ingressar judicialmente para pleitear reparação civil 

pelos danos e prejuízos.46 

 

 

2.2. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL 

 

Atualmente não há uma legislação específica sobre o tema violência obstétrica, o que 

há são as normas programáticas da Constituição Federal e uma série de diretrizes e 

orientações que infelizmente não são capazes de combater efetivamente o problema da 

violência. Desta forma, no que pertine à Constituição, podemos destacar o art. 226, o qual 

salienta sobre a proteção à família, assegurando assistência a cada um dos integrantes, além 

de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.  

Ademais, o art. 196 da Carta Magna também assegura o direito à saúde, cabendo ao 

Estado promover políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Além disso, no tocante aos direitos sociais, a Constituição prevê em seu art. 6º o 

direito a proteção à maternidade e à infância.  

Nota-se, portanto, que a Constituição possui normas programáticas de eficácia 

limitada, não sendo possível que, por si só, resolva os diversos tipos de violência contra a 

mulher. Desta forma, é importante tratar não só da igualdade formal, prevista 

constitucionalmente, mas também da igualdade material, a qual só é possível através de 

políticas públicas que visem solucionar efetivamente o problema. 

Nesse sentido, visando garantir a igualdade material, o Ministério da Saúde emitiu 

portarias com o intuito de trazer o tema ao debate, prevendo princípios norteadores de atenção 

à saúde da mulher gestante, à puépera e ao recém-nascido47. Tal regulamentação se deu por 

meio da Portaria nº 569, de 1º de julho de 200048, e da Portaria nº 1.067, de 4 de julho de 

                                                           
46 ARGENTINA. Lei nº 26.485. Ley de protección integral a las mujeres. Aticulo 35. Buenos Aires, 2009. 

Disponível em: <http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf>  
47 SOUZA, A.R.A., GUEDES, L.C., COUTO, N.M., RODRIGUES, R.A.S.C. Violência obstétrica: 

considerações sobre a violação aos direitos da mulher e a omissão do ordenamento jurídico brasileiro, p. 

33. Disponível em: < https://repositorio.ucb.br/jspui/handle/123456789/8458> 
48 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 569, de 1º de junho de 2000. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html> 
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200549, as quais regulamentam de forma mais específica a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990 – Lei do SUS. A primeira portaria, por exemplo, dispõe que as gestantes e recém-

nascidos merecem um atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto, 

puerpério e período neonatal. Já a segunda, instituiu a Política Nacional de Atenção Obstétrica 

e Neonatal.  

Ademais, ainda como um viés de orientação, também podemos citar o Código de 

Ética Médica, o qual traz uma série de vedações que visam a defender os direitos humanos do 

paciente.50 

Tais regulamentações, contudo, possuem um viés mais principiológico, o que na 

prática faz com que as orientações não sejam observadas pelos profissionais da saúde51.  

Desta forma, se faz necessário a implementação de políticas públicas específicas para as 

mulheres com o viés de coibir práticas violentas e abusivas no momento do parto. 

Por conseguinte, de modo a tentar humanizar o parto e tornar mais efetivo os 

princípios elencados pelo Ministério da Saúde e Código de Ética Médica, foi promulgada em 

2005 a Lei nº 11.108, a qual trouxe modificações na Lei do SUS, incorporando em seu texto o 

art. 19-J, o qual assegura à parturiente a presença de um acompanhante de sua indicação 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Senão vejamos o 

dispositivo: 

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.     

§ 3o Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de suas 

dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste 

artigo.
52

      

 

 

                                                           
49 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1.067, de 4 de julho de 2005. Disponível em: < 

http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/download/category/155-

neonatologia?download=820:portaria-n-1067-2005-institui-a-politica-nacional-de-atencao-obstetrica-e-

neonatal> 
50 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: Resolução CFM nº 1931, de 17 de 

setembro de 2009 (versão de bolso) / Conselho Federal de Medicina. – Brasília: Conselho Federal de Medicina, 

2010. Disponível em: <http://www.cremers.org.br/pdf/codigodeetica/codigo_etica.pdf>  
51 SOUZA, A.R.A., GUEDES, L.C., COUTO, N.M., RODRIGUES, R.A.S.C, op. cit., p. 33. 
52 BRASIL. Lei 11.108, de 7 de setembro de 2005. Lei do Acompanhante. Brasília, DF. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm> 
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Já no que pertine ao âmbito estadual, o Estado de Santa Catarina foi o pioneiro a 

tratar sobre a temática da violência obstétrica em sua legislação. Isso porque, em 17 de janeiro 

de 2017, foi sancionada pelo Governador João Raimundo Colombo a Lei nº 17.097, a qual 

dispõe sobra a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente no 

Estado de Santa Catarina. Tal legislação conceitua violência obstétrica como “todo ato 

praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda, 

de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no período 

puerpério”53.  

Ademais, a lei estadual também traz um rol exemplificativo de práticas violentas no 

momento do parto, salientando em seu art. 4º que o Poder Executivo elaborará a Cartilha dos 

Direitos da Gestante e da Parturiente, de forma a propiciar a todas as mulheres as informações 

e esclarecimentos necessários para um atendimento hospitalar digno e humanizado, visando à 

erradicação da violência obstétrica. Além disso, o art. 6º da lei em comento estabelece que a 

fiscalização das práticas violentas será realizada pelos órgãos públicos, podendo ser aplicada 

sanções mediante procedimento administrativo.  

Sobre a temática da violência obstétrica no âmbito municipal, o município de 

Diadema/SP foi o primeiro do Brasil a aprovar uma lei sobre este tipo de violência contra a 

mulher. Tal legislação é muito semelhante à lei estadual ora apresentada, tanto no conceito de 

violência obstétrica, quanto no rol exemplificativo sobre as práticas violentas. Contudo, tal 

norma acrescenta que os cartazes informativos sobre violência obstétrica devem apresentar os 

procedimentos para uma possível denúncia: 

 

Art. 5º.  

[...] 

§ 2º - Os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites para a denúncia nos 

casos de violência, quais sejam, as referidas nas seguintes alíneas: 

a)      Exigir o prontuário da gestante e da parturiente no hospital, que deve ser 

entregue sem questionamentos e custos;  

b)     Que a gestante ou parturiente escreva uma carta contando em detalhes que tipo 

de violência sofreu e como se sentiu; 

c)      Se o seu parto foi no Sistema Único de Saúde – SUS, envie a carta para a 

Ouvidoria do Hospital com cópia para a Diretoria Clínica, para a Secretaria 

Municipal de Saúde e para a Secretaria Estadual de Saúde; 

d)     Se o seu parto foi em hospital da rede privada, envie a carta para a Diretora 

Clínica do Hospital, com cópia para a Diretoria do seu Plano de Saúde, para a ANS 

(Agência Nacional de Saúde Suplementar) e para as Secretarias Municipal e 

Estadual de Saúde; 

                                                           
53 SANTA CATARINA. Lei nº 17.097, de 17 de janeiro de 2017, art. 2º.  Florianópolis, SC. Disponível em: 

<http://www.alesc.sc.gov.br/expediente/2013/PL__0482_9_2013_Original.pdf> 
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e)      Consulte um advogado para as outras instâncias de denúncia, dependendo da 

gravidade da violência recebida; 

f)      Ligue para a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (Decreto nº 7.393, 

de 15 de dezembro de 2.010).54 

 

Desta forma, ao contrário das Portarias do Ministério da Saúde, do Código de Ética 

Médica, da Lei do Acompanhante e da Lei do Estado de Santa Catarina, o município de 

Diadema previu mecanismos de denúncia para as próprias vítimas de práticas abusivas, de 

forma a tornar mais concreta a luta pela extinção da violência obstétrica. 

No que tange a legislação federal sobre o tema, atualmente tramita na Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei nº 7.633/14, o qual dispõe sobre a humanização da assistência à 

mulher e ao neonato durante o ciclo gravídico-puerperal. Tal projeto de lei conceituou 

violência obstétrica da seguinte forma: 

 

Art. 13 – Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos 

processos reprodutivos das mulheres pelos (as) profissionais de saúde, através do 

tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos 

naturais, que cause a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir 

livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na 

qualidade de vida das mulheres.  

Parágrafo único. Para efeitos da presente Lei, considera-se violência obstétrica todo 

ato praticado pelo(a) profissional da equipe de saúde que ofenda, de forma verbal ou 

física, as mulheres gestantes em trabalho de parto, em situação de abortamento e no 

pós-parto/puerpério.
55

 

 

Ademais, o projeto também previu, em seu art. 15, proteção à mulher em situação de 

abortamento e no parto de natimorto, sendo estas mulheres também consideradas como 

parturientes. Além disso, também considerou como forma de violência obstétrica a coação 

com a finalidade de confissão e denúncia à polícia em casos de abortamento.  

O projeto também tratou de forma mais concreta sobre as práticas a serem adotadas 

para a erradicação da violência obstétrica, dispondo em seu art. 17 que: 

 

Art. 17. Todos os casos de violência obstétrica praticados pelos profissionais da 

equipe de saúde serão relatados à ouvidoria dos serviços de saúde e às Comissões de 

Monitoramento dos Índices de Cesarianas e de Boas Práticas Obstétricas - 

CMICBPO, e constituem infração à legislação sanitária federal, implicando 

obrigatoriamente na aplicação das penalidades previstas nesta Lei ao 

estabelecimento de saúde.  

§ 1º - Os e as profissionais de saúde que praticarem atos de violência obstétrica 

ficam pessoalmente sujeitos à responsabilização civil e criminal decorrente de suas 

condutas. 

                                                           
54 DIADEMA. Lei municipal nº 3.363, de 1º de outubro de 2013. Diadema, SP. Disponível em: < 

http://www.cmdiadema.sp.gov.br/legislacao/leis_integra.php?chave=336313> 
55 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 7.633/2014. Disponível em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1257785&filename=PL+7633/2014 > 
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§ 2º - Os casos de violência obstétrica serão também notificados aos Conselhos 

Regionais de Medicina e de Enfermagem, para os devidos encaminhamentos e 

aplicações de penalidades administrativas aos profissionais envolvidos. 

 

Desta forma, conforme os §§1º e 2º salientados retro, o projeto também visou a 

responsabilização pessoal do profissional da saúde, prevendo a notificação dos casos aos 

respectivos Conselhos para que sejam aplicadas as devidas penalidades ao profissional. 

 

Insta destacar, contudo, que conforme salienta Jaqueline Gonçalves Arsie, além da 

tipificação da violência obstétrica e a previsão de consequências para sua prática, é necessário 

acrescentar outras ferramentas ao processo de combate a este tipo de violência contra a 

mulher. Isso porque a promulgação de uma lei, por si só, dificilmente será instrumento hábil a 

romper com algum problema social56. Desta forma, uma possível solução seria a 

implementação de políticas públicas capazes de informar as mulheres e capacitar os 

profissionais da saúde, de modo que haja uma mudança de pensamento em relação ao parto, 

acarretando em um cenário disruptivo em relação ao corpo da mulher. 

 

 

2.3. FORMAS DE DENUNCIAR A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso XXXIV, a possibilidade de 

petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

Assim, é perfeitamente cabível e constitucionalmente assegurado à mulher o direito de 

procurar o Poder Público para relatar as práticas violentas sofridas no momento do parto. 

Uma das formas de relatar o ocorrido perante as autoridades públicas seria relatar o 

ocorrido na própria ouvidoria do hospital, conforme previsto na lei do Município de 

Diadema/SP tratada anteriormente. A lei prevê também que a carta com os relatos sofridos 

deverá ser enviada com cópia para a Diretoria do Hospital e para as Secretarias de Saúde do 

município e do estado. Ademais, em se tratando de rede privada, a parturiente poderá 

informar ao plano de saúde e à Agência Nacional de Saúde – ANS57.  

                                                           
56 ARSIE, Jaqueline Gonçalves, op. cit, p. 58. 
57 ARTIGO 5º - Os estabelecimentos hospitalares deverão expor cartazes informativos contendo as condutas 

elencadas nos incisos I a XXI do artigo 3º, bem como disponibilizar às mulheres um exemplar da Cartilha 

referida no artigo 4º desta Lei. 

[...] 

§ 2º - Os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites para a denúncia nos casos de violência, quais 

sejam, as referidas nas seguintes alíneas: 
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Outra forma de relatar o ocorrido seria formular reclamação ao Ministério Público, 

uma vez que tal órgão visa a proteção dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além 

dos interesses difusos e coletivos. Desta forma, relatar a violência sofrida ao Ministério 

Público seria uma forma de publicizar o problema, fazendo com que haja uma preocupação 

com as demais mulheres vítimas de violência obstétrica, com a instauração, por exemplo, de 

inquéritos para apurar as práticas abusivas. 

Um exemplo de que as denúncias podem ter efetividade é o caso do Ministério 

Público Federal em São Paulo, o qual instaurou Inquérito Civil Público para apurar denúncias 

de violência obstétrica em estabelecimentos de saúde na capital paulista. Ademais, o órgão 

também esclareceu que as denúncias são importantes para identificar os estabelecimentos que 

estão adotando práticas abusivas, podendo ser feitas até mesmo internet, na área de 

atendimento ao cidadão no site do Ministério Público Federal58.  

Conforme destaca ARSIE59, outra possibilidade da vítima de violência obstétrica é 

protocolar uma reclamação junto ao Conselho Regional de Medicina contra o médico e a 

equipe profissional que lhe atendeu. Isso porque o Código de Processo Ético-Profissional do 

Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.897/2009, alterada pela Resolução 

1.953/2010) prevê a instauração de sindicância para apurar a conduta do profissional que, a 

depender do apurado, poderá culminar no arquivamento do procedimento ou deflagração de um 

processo ético-profissional. As penas disciplinares aplicáveis aos médicos são previstas no artigo 

22 da Lei n. 3.268/1957, quais sejam:  

 

Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus 

membros são as seguintes:  

                                                                                                                                                                                     
a)      Exigir o prontuário da gestante e da parturiente no hospital, que deve ser entregue sem questionamentos e 

custos; 

b)     Que a gestante ou parturiente escreva uma carta contando em detalhes que tipo de violência sofreu e como 

se sentiu; 

c)      Se o seu parto foi no Sistema Único de Saúde – SUS, envie a carta para a Ouvidoria do Hospital com cópia 

para a Diretoria Clínica, para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Estadual de Saúde; 

d)     Se o seu parto foi em hospital da rede privada, envie a carta para a Diretora Clínica do Hospital, com cópia 

para a Diretoria do seu Plano de Saúde, para a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e para as 

Secretarias Municipal e Estadual de Saúde; 

e)      Consulte um advogado para as outras instâncias de denúncia, dependendo da gravidade da violência 

recebida; 

f)      Ligue para a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (Decreto nº 7.393, de 15 de dezembro de 

2.010). 
58 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. MPF/SP instaura inquérito para investigar atos de violência 

obstétrica. Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 10 mar. 2014. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/sp/migracao/sala-de-imprensa-unidadeprsp/noticias_prsp/10-03-14-mpf-sp-instaura-

inquerito-para-investigar-atos-de-violencia-obstetrica> 
59 ARSIE, Jaqueline Gonçalves, op. cit, p. 69. 
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a) advertência confidencial em aviso reservado;  

b) censura confidencial em aviso reservado;  

c) censura pública em publicação oficial;  

d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias;  

e) cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal. 

 

 

Por fim, outra medida a ser adotada pela parturiente é a ação judicial. Contudo, 

conforme será tratado mais adiante, a violência obstétrica ainda é um campo nebuloso no 

ramo do direito, sendo de difícil comprovação em uma demanda judicial. 
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3. POSSIBILIDADES JUDICIAIS DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Conforme destacado no capítulo anterior, a vítima de violência obstétrica dispõe de 

alguns meios não judiciais para relatar o ocorrido. Contudo, sendo este tipo de violência ainda 

pouco conhecida pelas mulheres, ainda menos se conhece sobre as formas de relatar e 

denunciar os abusos sofridos. Desta forma, o meio judicial acaba sendo a forma mais 

conhecida pela maioria das pessoas de obter alguma tutela diante da agressão sofrida. 

 

3.1. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO DIREITO PENAL 

 

Por ser uma temática nova no campo do direito, as vítimas de violência obstétrica 

podem percorrer um caminho nebuloso e incerto ao tentar levar suas demandas ao judiciário e 

responsabilizar os agressores. Diante disso, importante destacar que, no que pese as 

discussões sobre humanização do parto venha sendo destaque há muito tempo, o termo 

“violência obstétrica” só foi cunhado e publicado no ano de 2010 pelo Dr. Rogelio Pérez D’ 

Gregorio, presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela60. Neste 

sentido, considerando a falta de legislação específica sobre o tema e o surgimento recente do 

termo, há certa dificuldade do Poder Judiciário em tratar sobre as demandas que aos poucos 

começam a surgir.  

Na esfera penal, em determinados casos, a violência obstétrica poderá ser encaixada 

como lesão corporal ou constrangimento ilegal, tipificados, respectivamente, nos artigos 129 e 

146 do Código Penal. Quanto à lesão corporal a legislação prevê que esta é constituída pela 

ofensa à integridade corporal ou a saúde de outrem. Já o constrangimento ilegal se dá através 

do ato de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver 

reduzido a resistência da vítima, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que não manda. 

Assim, tendo em vista o que fora tratado em capítulo anterior sobre a autoridade 

médica, é plenamente possível entender que a resistência de uma mulher em uma sala de 

parto, acobertada pelo medo e a angústia de ser maltratada, esteja diminuída e fragilizada, o 

que torna muito mais fácil a ocorrência das intervenções não consentidas, acarretando no 

constrangimento ilegal. Em outras palavras, a liberdade da parturiente é atingida no momento 

                                                           
60 MARIANI, Adriana Cristina; NETO, José Osório do Nascimento. Violência obstétrica como violência de 

gênero e violência institucionalizada. Breves considerações a partir dos direitos humanos e do respeito às 

mulheres. Caderno da Escola de Direito (UNIBRASIL), Curitiba-PR, vol. 2, nº 25, 2016, p. 49. Disponível em: 

<http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/865/822> 
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em que sua capacidade de autodeterminação de vontade e de ação estão fragilizadas por meio 

de uma ação violenta ou ameaçadora. 

Ademais, o próprio Código de Ética Médica é claro ao afirmar que é vedado ao 

médico “deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após 

esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de 

morte”61. Assim sendo, no caso de uma episiotomia, por exemplo, levando em consideração a 

orientação da OMS de que não há provas de que o corte seja necessário em qualquer 

circunstância, ele só poderá ser feito, na maioria dos casos, com a permissão da mulher, sendo 

considerada lesão corporal os cortes sem consentimento e desnecessários. 

Apesar disso, não podemos deixar de considerar que a violência obstétrica não 

consiste somente em intervenções sem consentimento que acarretem lesão, como é o caso da 

episiotomia e da manobra de Kristeller. Ao contrário, conforme demonstrado no primeiro 

capítulo, a violência obstétrica pode ocorrer de diversas formas, não implicando 

necessariamente em dano visível ao corpo da mulher, o que afastaria, na maioria dos casos, a 

sua incidência na seara do direito penal. 

Desta forma, restaria para as vítimas de violência obstétrica se socorrer ao Poder 

Judiciário pela esfera do direito civil, visando buscar algum ressarcimento pelos danos 

materiais e/ou morais sofridos, uma vez que, conforme destaca Sergio Cavalieri Filho62, o 

direito penal tem natureza repressiva, consistente em uma pena privativa de liberdade ou 

restritiva de direitos, enquanto do direito civil tem natureza reparatória, consubstanciada na 

indenização. Assim, poderíamos considerar a responsabilidade civil como uma forma de tratar 

sobre a temática, o que veremos adiante. 

 

 

3.2. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Segundo lição de Sérgio Cavalieri Filho, sintetizando a afirmação trazida por San 

Tiago Dantas, “o Direito se destina aos atos lícitos; cuida dos ilícitos pela necessidade de 

reprimi-los e corrigir os seus efeitos nocivos”63. Neste sentido, a responsabilização do agente 

causador do dano seria para reprimir práticas ilícitas e ressarcir a vítima de eventual dano 

sofrido. 
                                                           
61 Código de ética médica, op. cit, artigo 22. 
62 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10º Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 16. 
63 Ibid, p. 01. 
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Antes de tratar sobre o encaixe da violência obstétrica na responsabilidade civil, insta 

destacar as espécies de responsabilidade. Neste contexto, a responsabilidade pode ser 

contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva e responsabilidade relativa às relações de 

consumo64.  

A responsabilidade contratual é aquela que gera um dever oriundo de um contrato 

entre as partes, é um negócio jurídico que quando descumprido gera a obrigação de indenizar 

a parte lesada. Por outro lado, a responsabilidade extracontratual surge da lesão a um direito 

subjetivo, sem que haja qualquer relação jurídica entre o ofensor e a vítima, a obrigação surge 

da lei. Desta forma, a responsabilidade pode se dar através de “um dever oriundo de contrato, 

ou, por outro lado, pode ter por causa geradora uma obrigação imposta por preceito de 

Direito, ou pela própria lei”65.  

Quanto à responsabilidade objetiva e subjetiva, a primeira é baseada na teoria do 

risco e prescinde da comprovação de culpa. Assim, a responsabilidade objetiva é adotada 

somente em casos excepcionais no direito brasileiro, necessitando de sua previsão em lei para 

ser concedida. Ao contrário, a responsabilidade subjetiva é a regra geral adotada no Brasil, 

isso porque “ninguém pode merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado 

com o dever de cautela em seu agir” 66. Desta forma, pela teoria da responsabilidade civil 

subjetiva, a vítima só poderá obter reparação se provar a culpa do agente. 

No caso de responsabilidade nas relações de consumo, tal espécie foi “fundada no 

dever e segurança do fornecedor em relação aos produtos e serviços lançados no mercado de 

consumo”67. Tal responsabilidade, que se opera no modo objetivo, se deu em razão da 

vulnerabilidade do consumidor. 

No que pese haja espécies de responsabilidade civil, a regra geral é que ela se opera 

através de três pressupostos, os quais podem ser extraídos dos artigos 186 e 927 do Código 

Civil, que preceituam que o agente que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. 

Assim, a partir dos elementos salientados, a doutrina costuma apresentar os seguintes 

requisitos da responsabilidade civil: conduta do agente, nexo causal e dano. 

O primeiro requisito, conduta do agente, significa que se faz necessário haver uma 

ação ou omissão que cause prejuízo a outrem. No caso da responsabilidade civil subjetiva 

(regra geral), é necessário também haver a demonstração de culpa para que seja deferida 
                                                           
64 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit, p. 16-17. 
65 Ibid, p. 16. 
66 Ibid, p. 17. 
67 Ibid, p. 18. 
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eventual indenização. Por sua vez, o nexo causal é a relação direta entre a conduta do agente e 

o evento danoso, tal requisito pode ser extraído do verbo “causar” presente no artigo 927 do 

CC. 

Já no que pertine ao dano pode-se dizer que este é o efetivo prejuízo sofrido pela 

vítima, o que pode ser de difícil comprovação em casos de violência obstétrica. Isso porque o 

dano na área médica está regulado pelo art. 951 do Código Civil, o qual dispõe que a 

indenização será devida quando o profissional da saúde, “no exercício de atividade 

profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-

lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho”. 

Dessa forma, como se verá mais adiante, o dano na área médica só será indenizável 

quando restar configurado a existência de culpa pelo profissional da saúde (negligência, 

imprudência ou imperícia), pois, por força do art. 951 do CC, a responsabilidade civil do 

médico é subjetiva. Assim, para a vítima de violência obstétrica, a culpa também precisa ser 

demonstrada, não sendo suficiente a mera demonstração do dano, o que já é uma tarefa difícil 

considerando que as intervenções desnecessárias estão enraizadas na prática médica, não 

sendo percebidas, em muitas das vezes, como dano. 

Ainda que falássemos em dano moral, tal caminho ainda seria tormentoso para a 

vítima, uma vez que, em regra o dano moral não se presume, razão pela qual há decisões no 

sentido de desacolher a pretensão indenizatória por falta de prova de dano moral 68. Assim, a 

dificuldade em produzir provas contra o ofensor é um dos principais entraves para a mulher 

vítima de violência obstétrica obter êxito em uma ação judicial. 

Frente a isso, há que se destacar que é assertivo o entendimento de Sérgio Cavalieri 

Filho, o qual pontua que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorrendo da gravidade 

do ilícito em si 69.  Desta forma, ele surge da violação a um direito da personalidade e diz 

respeito à essencialidade da pessoa 70.  

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está 

ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e 

de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso 

facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis oufacti, que decorre das regras da experiência comum. Assim, 

por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não 

há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de 

                                                           
68 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit, p. 97. 
69 Ibid. 
69 SILVA, Regina Beatriz Tavares, et al. Responsabilidade Civil na Área Médica. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 21. 
70 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit, p. 97. 
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acordo com as regras de experiência comum; provado que a vítima teve o seu nome 

aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso 

que o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio 

fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral 71. 

 

Levando em consideração tal entendimento, podemos entender que foi assertiva a 

tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a prova do dano moral é dispensável no 

caso de violência contra mulher. Isso porque, conforme asseverou o ministro Rogerio Schietti 

Cruz, seguido por unanimidade em seu voto, demonstrada a agressão à mulher, os danos 

psíquicos dela derivados são evidentes, não necessitando ser demonstrados72. Evidente que tal 

tese diz respeito à violência doméstica e familiar, mas sendo a violência obstétrica também 

uma forma de violência contra a mulher, se tornando uma questão de gênero, o dano moral in 

re ipsa poderia ser pensado diante de algumas práticas recorrentes de abusos praticados nas 

maternidades. 

Ultrapassada a questão do dano, ainda que a vítima consiga demonstrar o prejuízo 

sofrido, conforme se depreende do já citado art. 951 do CC, é necessário a comprovação de 

culpa do profissional da saúde para que este seja responsabilizado. Assim, mesmo que a 

relação da parturiente com o médico seja contratual, sendo este profissional um prestador de 

serviços, o Código de Defesa do Consumidor, seguindo a orientação do Código Civil, também 

previu em seu art. 14, §4º que “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa”. Desta forma, sendo a obrigação do profissional da 

saúde de meio e não de resultado, além do fato deste ser um profissional liberal, a 

responsabilidade somente incidirá com a demonstração de culpa. 

Ao analisarmos a responsabilidade do hospital como pessoa jurídica, no que pese 

esta possa ser considerada objetiva por força do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor, tal dispositivo somente poderia ser aplicado no caso de serviços relacionados ao 

estabelecimento empresarial, como, por exemplo, a estada do paciente, as instalações, os 

equipamentos, auxiliares etc. Neste sentido, a chave para distinguir a responsabilidade do 

hospital como sendo objetiva ou subjetiva, é a natureza da obrigação, quando de meio a 

responsabilidade será subjetiva, quando for de resultado será objetiva73.  

                                                           
 
72 STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 1.675.874 - MS (2017/0140304-3). Relator: Ministro Rogerio Schietti 

Cruz. DJe: 08/03/2018. STJ, 2018. Disponível em: < 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=VIOLENCIA+CONTRA+MULHER+DANO+MORA

L&repetitivos=REPETITIVOS&b=ACOR&p=true&l=10&i=1> 
73 SILVA, Regina Beatriz Tavares, et al. op. cit, p. 27. 

 



31 
 

 
 

Nesse sentido, demonstrar a culpa pode se tornar muito difícil para a vítima de 

violência obstétrica, uma vez que, conforme destaca Cavalieri Filho, os Tribunais são severos 

na exigência da prova, somente entendendo pela indenização quando demonstrado erro 

grosseiro no diagnóstico, na medicação ministrada, no tratamento desenvolvido, ou, ainda, 

injustificável omissão na assistência e nos cuidados indispensáveis ao doente. Ademais, o 

autor também pontua que a matéria é essencialmente técnica, exigindo prova pericial, tendo 

em vista que o juiz não detém o conhecimento técnico. É nesse momento que vigora a 

solidariedade profissional 74.  

 

É certo que o juiz não está adstrito à perícia, mas é certo, também, que dificilmente 

encontrará nos autos outras provas suficientes para responsabilizar o médico. Tenha-

se, ainda, em conta que não cabe ao Judiciário avaliar questões de alta indagação 

científica, nem se pronunciar sobre qual o tratamento mais indicado para a cura do 

doente. Só lhe está afeto o exame da conduta profissional, para verificar, à vista das 

provas, se houve ou não falha humana consequente de erro profissional crasso. Em 

conclusão: diante das circunstâncias do caso, deve o juiz estabelecer quais os 

cuidados possíveis que ao profissional cabia dispensar ao doente, de acordo com os 

padrões determinados pelos usos da ciência, e confrontar essa norma concreta, 

fixada para o caso, com o comportamento efetivamente adotado pelo médico. Se ele 

não o observou, agiu com culpa. Essa culpa tem de ser certa, ainda que não 

necessariamente grave.75 

 

 

Assim, está claro que, considerando as diversas nuances da violência obstétrica, se 

mostra muito difícil encaixá-la nos requisitos da responsabilidade civil, uma vez que não se 

trata necessariamente de falha humana, acarretando na culpa do profissional, mas sim do 

tratamento dispendido à parturiente, seu direito à informação e o direito de consentir ou não 

sobre os procedimentos adotados em seu corpo. 

No caso de hospitais públicos, a responsabilidade subjetiva não será aplicada, tendo 

em vista o teor do art. 37, §6º da Constituição Federal, o qual prescreve que “as pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 

o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Desta forma, o dolo ou 

culpa é indiferente para que surja o dever de indenizar o paciente pelo dano sofrido 76.  

Contudo, ainda que se abstraia a comprovação de culpa, como no caso dos hospitais 

públicos, ainda se faz necessário demonstrar o nexo causal entre o dano e a conduta cometida 

                                                           
74 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit, p. 404. 
75  Ibid. 
76 ARSIE, Jaqueline Gonçalves, op. cit, p. 77. 
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pelo profissional. Assim, é necessário que a mulher vítima de violência obstétrica demonstre 

que o prejuízo sofrido em seu corpo ou com seu bebê foi fruto de uma intervenção do 

profissional que lhe prestou atendimento. Desta forma: 

 

Não basta, portanto, que o agente tenha 'praticado uma conduta ilícita; tampouco que 

a vitima tenha sofrido um dano. E preciso que esse dano tenha sido causado pela 

conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e 

efeito. Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo 

sofrido pela vitima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não 

correrá a cargo do autor material do fato. Daí a relevância do chamado nexo causal. 

Cuida-se, então, de saber quando um determinado resultado é imputável ao agente; 

que relação deve existir entre o dano e o fato para que este, sob a ótica do Direito, 

possa ser considerado causa daquele. 77  

 

Segundo destaca Arsie, a comprovação do nexo causal é o pressuposto que caba 

comprometendo a procedência de grande parte das ações condenatórias, posto é difícil 

arrecadar provas que sejam aptas a interligar a conduta e o dano. Neste sentido, a autora 

destaca que ainda existe resistência dos Tribunais em reconhecer os danos causados pelos 

procedimentos adotados durante o parto, muito embora estes não sejam necessários na 

maioria dos casos78. Com este pensamento, podemos retomar o que foi dito anteriormente 

sobre a dificuldade em se reconhecer o dano na violência obstétrica, uma vez que impera a 

ideia da autoridade médica, em que este é o detentor do conhecimento, não podendo ser 

questionado em suas decisões. 

Como exemplo trazido pela autora em referência, há que se destacar a Apelação 

Cível julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que o relator limitou-se a 

tratar da episiotomia como sendo uma prática aceitável e corriqueira no campo médico por 

facilitar o andamento do parto, contrariando a recomendação da OMS que indica que o 

procedimento deve ser adotando apenas em casos extremos.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR E MÉRITO. 

MÉDICO. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. EPISIOTOMIA. POSTERIOR 

INCONTINÊNCIA FECAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. 

INEXISTÊNCIA DE CULPA MÉDICA NO PROCEDIMENTO. 1. PRELIMINAR. 

Não há falar em nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da identidade física do 

juiz, quando substituído aquele que presidiu a instrução do feito por outro 

magistrado que prolatou a sentença. Inexistente qualquer prejuízo especificado às 

partes. Relatividade do princípio reconhecida. 2. Na pretensão indenizatória fundada 

em erro médico movida contra o profissional incide o art. 14, §4º, do CDC, segundo 

o qual a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa . 3. Na hipótese em análise, demonstrada a inexistência de falha 

no serviço, já que foi observada a técnica adequada, seguindo-se os procedimentos 

                                                           
77 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit, p. 49. 
78 ARSIE, Jaqueline Gonçalves, op. cit, p. 82. 
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médicos recomendados, não havendo como imputar-se responsabilidade. A arte 

médica, no caso, autoriza e até recomenda a realização de episiotomia 

justamente para facilitar a expulsão como também para prevenir lacerações 

aleatórias no assoalho pélvico, não raras e decorrentes muitas vezes da própria 

gestação. Prova pericial que não estabelece nexo causal entre o procedimento e a 

lesão, demonstrando, ainda, que não houve incorreção. 4. Provas pericial e 

testemunhal confirmatórias da retidão dos procedimentos realizados, afastando de 

forma contundente a existência de indícios de culpa nos atos da profissional 

demandada. Sentença de improcedência que se mantém. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.79 

 

Conforme se depreende do acórdão retro, o nexo causal também é um requisito de 

difícil comprovação, acarretando, em muitos casos, no julgamento improcedente da demanda. 

Tal elo entre a conduta do profissional da saúde e a ocorrência do dano se mostra um trabalho 

árduo para a vítima de violência obstétrica, uma vez que, repita-se, os procedimentos 

adotados são tidos como naturais e corriqueiros, ainda que haja recomendações no sentido 

contrário. Assim, o encaixe da violência obstétrica no campo da responsabilidade civil se 

mostra complexo e incerto, tendo em vista as diversas facetas deste tipo de violência, a qual 

deveria sofrer retaliações considerando os atos violentos em si mesmos, não necessitando 

percorrer todo um caminho exaustivo na tentativa de ser encaixada em alguma área do direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 TJ-SC. APELAÇÃO CÍVEL: AC 70049094063. Relator: Marilene Bonzanini Bernardi. DJ: 15/10/2012. TJ-

SC, 2012. Disponível em: <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22495350/apelacao-civel-ac-

70049094063-rs-tjrs/inteiro-teor-110703566> 
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4. GÊNERO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Conforme demonstrado em capítulo anterior, levar a violência obstétrica ao poder 

judiciário utilizando-se dos moldes atuais da legislação, como o direito o penal ou a 

responsabilidade civil, é uma tarefa complexa, uma vez que este tipo de violência está 

interligada a uma estrutura social de opressão e de institucionalização dos corpos das 

mulheres. Assim, é importante perceber que a violência obstétrica envolve o enfrentamento de 

outras questões que vão além da interpretação e do encaixe à legislação pura e seca, pois se 

trata de uma luta política em que se faz necessário uma mudança de paradigma, não se 

tratando apenas de erro médico 80.  

 

4.1. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO UMA QUESTÃO DE GÊNERO 

 

A constatação de que a violência contra a parturiente é uma espécie de violência de 

gênero se verifica mediante o tratamento misógino que muitas vezes é dispendido às mulheres 

na ocasião do parto. Isso porque, além das manobras arriscadas e pouco científicas 

empregadas nos corpos das mulheres, não é incomum ouvir relatos de tratamentos grosseiros 

e falas machistas e agressivas no momento de parturição. Um exemplo claro de que a 

violência obstétrica pode ser considerada como violência de gênero é o chamado “ponto do 

marido”, prática comum adotada por muitos médicos, consistente no ato de dar um ponto a 

mais na vagina da mulher após uma episiotomia como forma de aumentar o prazer do parceiro 

sexual.  

 

Sozinha na sala de parto, ela conta ter ouvido um diálogo entre uma enfermeira e o 

médico Humberto Keiji. “Ela perguntou: ‘Doutor, vai fazer o [ponto] do marido?’ 

Ele falou: ‘Vou fazer dois pra garantir'”, lembra. 81 

 

“Ele virou pro meu marido [em tom] de piadinha e disse: ‘Aí, deixei virgenzinha pra 

você de novo, hein?'”. Pasma, ela conta que pensou: “Quem pediu pra ficar 

virgem?” 82 

 

                                                           
80 MARIANI, Adriana Cristina; NETO, José Osório do Nascimento. op. cit, p. 50. 
81 LARA, Bruna. Médicos cortam e costuram vaginas no parto e estragam a vida sexual das mulheres – uma 

mutilação genital, segundo especialista. The Intercept Brasil, 10 de setembro de 2018. Disponível em: < 

https://theintercept.com/2018/09/10/pontodomarido/?fbclid=IwAR2eQDsFl-KcwVVlNVD7IRX9260n-

ICagGNbpVJZq6yvx3IfXHYNPTsf4MY> 
82 Ibid. 
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“Eu sentia uma dor horrorosa. Levou vários meses para que eu pudesse ter relações 

normalmente.” Mas, até então, ela não conseguia culpar seu médico pelo o que 

aconteceu. “Uma parte de mim continua não querendo acreditar que foi violência, 

mas que ele fez isso porque aprendeu assim.” 83 

 

Desta forma, a violência obstétrica vai muito além dos requisitos da responsabilidade 

civil ou da legislação atual do direito penal, pois é uma forma de intervenção institucional 

indevida, não autorizada ou sequer informada, até mesmo abusiva, sobre o corpo ou processo 

reprodutivo da mulher, que violam sua autonomia, informação, liberdade de escolha e 

participação nas decisões sobre o seu próprio corpo. Ademais, as contradições de raça/etnia e 

classe social se conectam com o gênero e majora a vulnerabilidade das mulheres frente à 

estrutura hierárquica e patriarcal, esse sistema expressa a valorização desigual atribuída pela 

sociedade e legitimada pela cultura patriarcal aos corpos e às subjetividades das pessoas, isso 

demonstra a estrutura da violência contra mulheres embasadas em modelos patriarcais e 

desiguais. 84  

Traçando um paralelo entre a violência obstétrica e o aborto, o qual é ilegal em nosso 

ordenamento jurídico, podemos concluir que o processo de institucionalização do corpo da 

mulher é tão forte que, até mesmo quando a mulher opta por ter o filho, trazendo-o ao mundo, 

ainda assim ela sofrerá violência e não será ouvida na tomada de decisões sobre seu próprio 

corpo. Assim, o momento do parto, o qual deveria ser uma ocasião de felicidade e respeito 

dos profissionais de saúde pela mulher, se torna um momento de medo, não só pela dor 

natural do parto, mas também pelas agressões que poderão acontecer. Desta forma: 

 

A violência marca a trajetória da mulher, até na relação médico paciente nos 

momentos expressivos de sua vida: contracepção, parto e aborto; KITZINGER 

indica a assistência ao parto como uma forma de violência de gênero. No Brasil o 

tema é tratado também como violência institucional na assistência ao parto. A 

violência de gênero é uma construção social, os papéis opressores masculinos e 

femininos não são naturais, mas construções sociais e como tal as práticas de saúde 

estarão sendo moldadas também pelos aspectos culturais, religiosos, econômicos 

etc., o gênero estrutura a percepção concreta e simbólica de toda a vida social 

(DINIZ, 2001). 85  

 

Assim, podemos concluir que a violência obstétrica precisa ser enxergada como uma 

violência de gênero, a qual diz respeito sobre condutas ou omissões perpetradas pelos 

profissionais de saúde no controle do corpo e da sexualidade das mulheres 86. Diante disso, 

                                                           
83 LARA, Bruna, op. cit, p. 49. 
84 MARIANI, Adriana Cristina; NETO, José Osório do Nascimento. op. cit, p. 51. 
85 Ibid, p. 55. 
86 NOGUEIRA, Beatriz Carvalho; SEVERI, Fabiana Cristina. op. cit, p. 56. 
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cabe ao Poder Público elaborar políticas públicas e/ou uma legislação específica apta a coibir 

as práticas violentas contra as mulheres. Aliás, a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro 

através do Decreto nº 1.973/96, dispõe em que compete ao Estado “estabelecer mecanismos 

judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada a violência tenha 

efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e 

eficazes”.87  

Além disso, a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, também pertencente ao nosso ordenamento jurídico através do Decreto nº 

4.377/02, prescreve o seguinte: 

 

Artigo 2o 

Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas 

formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma 

política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se 

comprometem a: 

a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em 

outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e 

assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse princípio; 

b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções 

cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; 

c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade 

com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de 

outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de 

discriminação; 

d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e 

zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com 

esta obrigação; 

e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher 

praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; 

f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para 

modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam 

discriminação contra a mulher; 

g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação 

contra a mulher. 
88

 

 

Desta forma, havendo assimetrias entre os gêneros, compete ao Poder Público adotar 

mecanismos aptos a coibir práticas específicas a determinados grupos, pois conforme já 

                                                           
87 BRASIL. Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996.  

Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída 

em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Art. 7º, alínea “g” Brasília, DF. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm> 
88 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.. Brasília, DF. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm> 
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demonstrado, não se trata apenas de um tipo de violência empregado a todos, mas sim de 

práticas obsoletas que permanecem sendo empregadas baseadas em crenças de que o corpo 

feminino é algo institucionalizado, devendo sofrer intervenções e medicalizações até mesmo 

sem o seu consentimento. 

 

4.2. TRATAMENTO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA PERANTE OS 

TRIBUNAIS 

 

Uma pesquisa realizada em 2015 por Beatriz Carvalho Nogueira constatou que, até 

aquele ano, o termo “violência obstétrica” não aparecia em nenhum busca exploratória nos 

sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça do Brasil. Contudo, no que pese não haver o termo 

em específico nas decisões de segunda instância, a pesquisadora constatou que isso não 

significava que a ausência de lesões, violências ou outros danos às mulheres e crianças não 

tinham sido tematizados em processos judiciais, mas tão somente que os danos ou violências 

ainda não tinham sido nomeados ou compreendidos a partir da categoria “violência 

obstétrica”89. Isso demonstra que este tipo de violência ainda é muito recente no mundo do 

direito e que as demandas levadas ao judiciário ainda são poucas se comparadas ao número de 

vítimas que permanecem em silêncio diante dos abusos sofridos. 

Ainda se tratando da pesquisa em comento, a autora delimitou a área de busca para 

os Tribunais da região sudeste, utilizando como termos de busca as palavras “episiotomia”, 

“cesárea e lesão”, “cesárea e consentimento” e “direitos reprodutivos”. Frisa-se que quanto ao 

último termo também não foi encontrada nenhuma decisão com esta categorização, o que 

demonstra que as demandas referentes à temática sobre violência obstétrica e direitos 

reprodutivos ainda são pulverizadas e não encaradas como um problema de gênero, mas sim 

como situações isoladas.  Assim, destaca a autora que a nomeação da violência se faz 

importante, pois demonstra o acolhimento e o reconhecimento das experiências das mulheres 

no contexto de institucionalização do parto, facilitando, desse modo, a utilização de 

instrumentos jurídicos que coíbam essas práticas90.  

 

Nos casos analisados, devemos compreender que as autoras das ações esperam que 

haja o reconhecimento judicial da violência praticada por esses agentes. Por isso, há 

uma necessidade de que recontem suas histórias e experiências nos momentos do 

parto, pré-parto e pós-parto com o objetivo de que seja reconhecida a violência 

                                                           
89 NOGUEIRA, Beatriz Carvalho; SEVERI, Fabiana Cristina. op. cit, p. 47. 
90 Ibid. 
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vivida. A judicialização dessas experiências, portanto, deve ser entendida como uma 

indignação pelo que foi vivenciado por essas mulheres.  

Acreditamos que não se trata apenas de erro médico, mas sim de violência de 

gênero. Assim, ao judicializarem essas demandas, compreendemos que essas 

mulheres demonstram a indignação pela ideia disseminada de que a mãe é 

secundária no processo do nascimento e de que apenas importa o produto final: o 

nascimento do bebê. A judicialização demonstra, portanto, o reconhecimento da 

importância do processo do parto e da mãe como sujeito ativo nesse processo.91  

 

 

A pesquisa demonstrou, ainda, que a maior parte das vítimas de violência 

obstétrica analisadas no estudo (87.2%) alegou grande sofrimento psicológico na demanda92. 

Assim, conforme já destacado no decorrer do presente trabalho, a violência sofrida nas 

maternidades pode ser de difícil comprovação, vez que não acarretam necessariamente em 

dano visível apto a ser indenizado. Senão vejamos trecho de decisão recente do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, a qual demonstra o indeferimento da demanda, haja vista a 

ausência de provas e nexo causal: 

 

Em que pesem os argumentos do combativo defensor, não se verifica, no caso dos 

autos, a ocorrência do alegado erro médico, pois não demonstrada a 

imprescindibilidade da adoção do parto cesariana, nem mesmo desrespeito aos 

protocolos médicos pertinentes. Vejamos. De início, verifica-se que o 

estabelecimento médico requerido não foi responsável pela condução do pré-natal da 

autora Marilda, do que se conclui que qualquer falha eventualmente verificada na 

sua condução não é a ele imputável. Quanto ao emprego da manobra de 

Kristeller, o médico perito pontuou que não há qualquer anotação de sua 

realização.93 (grifo nosso) 

 

No trecho da decisão supra, verifica-se que a decisão se pautou na ocorrência ou 

não de erro médico, deixando de considerar e compreender a violência obstétrica como uma 

questão de gênero, uma vez que tenta encaixar a demanda nos moldes da responsabilidade 

civil. Isso porque, no caso em tela, a autora alegou exames de toques sucessivos e por 

diferentes pessoas, realização da “manobra de Kristiller”, imposição da equipe para que ela 

ficasse “de quatro” e impedimento de ficar com o seu bebê sem nenhuma justificativa. Ora, 

tais alegações representam claramente um caso de violência obstétrica, contudo, a decisão se 

baseou no parecer do perito, deixando de considerar outras questões. 

                                                           
91 NOGUEIRA, Beatriz Carvalho; SEVERI, Fabiana Cristina. op. cit, p. 58/59. 
92 Ibid, p. 62. 
93 TJ-SP. APELAÇÃO CÍVEL: AC 1007255-77.2015.8.26.0127. Relator: Heloísa Mimessi. DJ: 18/09/2018. TJ-

SP, 2018. Disponível em: < 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=8FBA80C890F734F7E105DEFB81F4A18A.cjsg3> 

 



39 
 

 
 

Diante disso, grande parte das demandas envolvendo violência obstétrica são 

julgadas improcedentes. Segundo a pesquisa de Beatriz Carvalho Nogueira, 41,9% dos 

acórdãos analisados foram desfavoráveis ao polo ativo, muito provavelmente pelo fato de as 

demandantes não conseguirem comprovar a violência sofrida. Assim: 

 

Assim, ao analisar determinado caso, primeiramente, a pessoa responsável pelo seu 

julgamento deverá se perguntar se a vítima necessita de medidas especiais de proteção 

(emergenciais, preventivas ou de natureza civil).  

Após a concessão ou não das medidas supramencionadas, deverá haver uma análise com 

enfoque de gênero nas questões de competência, de legitimidade processual e de 

admissibilidade da demanda, ou seja, a perspectiva de gênero deve ser observada não 

somente nas questões relativas estritamente ao mérito da demanda.  

Ao adentrar nas questões de mérito, deverá haver a determinação dos fatos a partir da 

valoração das provas. Todavia, para que essa valoração esteja em conformidade com a 

perspectiva de gênero, deverá haver o questionamento do contexto em que foram 

produzidas, da vulnerabilidade de alguma das partes (relacionada ao gênero, à classe social, 

à raça etc.), das assimetrias de poder existentes entre as partes no processo, de 

características de alguma das partes que a façam ser expostas a uma dupla discriminação 

por se tratar de um caso com interseccionalidade, se o comportamento de alguma das partes 

obedece a estereótipos.94  
 

É importante ressaltar, ainda, que a decisão que reconhece as violências sofridas 

constitui uma forma simbólica capaz de esclarecer, formalmente, que a violação de direitos 

humanos observada no caso é importante para o Direito e que gerará consequência95.  

De forma a elucidar melhor o tratamento da violência obstétrica pelos Tribunais, foi 

realizada pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na 

data de 23.11.2018, utilizando-se os termos “violência obstétrica” e “episiotomia”. A escolha 

do primeiro termo se deu para sabermos se esta violência já vem sendo denominada de forma 

específica perante o judiciário fluminense, uma vez que até o ano de 2015 ainda não havia 

nenhum resultado com o termo “violência obstétrica” nos Tribunais brasileiros. Já o segundo 

termo pesquisado, episiotomia, se deu em razão desta prática ser a que provoca danos mais 

visíveis à mulher, sendo, portanto, mais suscetível de ser levada ao judiciário. 

Assim, após a pesquisa em referência, o termo “violência obstétrica” obteve apenas 

um resultado na busca perante o sítio eletrônico do TJ/RJ, sendo a demanda referente à 

decisão de agravo de instrumento em que se discutia basicamente relação de consumo com o 

plano de saúde, não se tratando efetivamente de violência obstétrica96. Desta forma, podemos 

                                                           
94 NOGUEIRA, Beatriz Carvalho; SEVERI, Fabiana Cristina. op. cit, p. 67. 
95 Ibid, p. 69. 
96 TJ-RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0062012-89.2016.8.19.0000. Relator: Antonio Carlos Arrábida. 

DJ: 20/04/2017, 2017. Disponível em: 

<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.0.12> 
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perceber que as demandas envolvendo o tema ainda não estão presentes de forma expressiva 

perante o Poder Judiciário, ou quando estão, não são enquadradas especificamente como 

violência obstétrica. 

No que tange à busca pelo termo “episiotomia”, foram encontradas nove decisões 

envolvendo o tema, sendo todas enquadradas na responsabilidade civil e consequentemente na 

busca pelo dano e nexo causal, não sendo considerado sobre o consentimento ou não da 

mulher sobre os procedimentos adotados. Assim, imperioso destacar uma das decisões 

proferidas recentemente em que a autora alegou que a realização de episiotomia teria 

ocasionado o rompimento do canal de seu ânus, razão pela qual teve que se submeter à 

cirurgia de reparação. Destaca-se que a demandante argumentou que foi internada para um 

parto normal a fim de não se submeter a nenhuma cirurgia, contudo, tendo em vista o corte 

em sua vagina, não obteve êxito em realizar um parto sem intervenções. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL, FUNDADA EM ALEGADO ERRO MÉDICO. LACERAÇÃO PERINEAL 

DURANTE PARTO NORMAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O MÉDICO 

PLANTONISTA QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO E CONTRA O 

ESTABELECIMENTO HOSPITALAR PRIVADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO INFUNDADO DA AUTORA. 

RESPONSABILIDADE DOS HOSPITAIS QUE É OBJETIVA, MAS 

CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE CULPA NA CONDUTA DE SEUS 

PREPOSTOS. ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ. SEGUNDA PROVA 

PERICIAL, REALIZADA APÓS A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM 

DILIGÊNCIA POR ESTA CÂMARA DE JUSTIÇA, QUE AFASTA POR 

COMPLETO A TESE DEFENDIDA PELA AUTORA, PORQUANTO NÃO FOI 

CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO EM RELAÇÃO AOS 

PROCEDIMENTOS APLICADOS E NO ATENDIMENTO QUE LHE FOI 

PRESTADO. LACERAÇÃO DO PERÍNEO QUE É PASSÍVEL DE OCORRER 

EM 85% DOS PARTOS. CLÍNICA QUE INDICOU PROFISSIONAL PARA 

CORREÇÃO DO SURGIMENTO, INEVITÁVEL, DE FÍSTULA 

RETOVAGINAL TARDIA, TENDO OPTADO A AUTORA POR PROCURAR 

MÉDICO DE SUA CONFIANÇA PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO. 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO 97. (grifo nosso) 

 

Assim, conforme se depreende do acórdão retro, o recurso foi desprovido ante a não 

comprovação do erro médico e do nexo de causalidade, havendo, portanto, ausência dos 

requisitos da responsabilidade civil, o que demonstra a tentativa de encaixe nos moldes deste 

instituto não é a melhor forma ao se tratar sobre violência obstétrica, uma vez que o que deve 

                                                           
97 TJ-RJ. APELAÇÃO CÍVEL: AC 0018460-28.2008.8.19.0203. Relator: Mauro Pereira Martins. DJ: 

22/11/2018. TJ-RJ, 2018. Disponível em: < 

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.0.12> 
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ser considerado é a autonomia da mulher e o seu direito a ser informada e decidir sobre os 

procedimentos adotados no seu próprio corpo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência obstétrica é espécie de violência de gênero, a qual, além incidir no 

exercício da saúde sexual e reprodutiva da mulher, também recai sobre sua autonomia e 

direito de escolha e informação sobre os procedimentos adotados em seu próprio corpo. 

Frente a isso, não resta dúvidas de que este tipo de violência merece ser combatida e 

publicizada como forma de levar ao conhecimento da sociedade as diversas formas de 

violência obstétrica e os meios adequados para denunciar tal prática. 

Isso porque a mulher deveria ser a protagonista no momento do nascimento, vez que 

este é um processo natural e até mesmo fisiológico, devendo a medicina intervir para auxiliar 

a mulher neste processo, de modo a torna-lo o mais cômodo possível, e não para fazer com 

que a parturiente sofra além da dor necessária do próprio parto.  

Diante disso, é de suma importância que haja o processo de humanização do parto, 

de modo a permitir que os profissionais da saúde tenham uma visão mais holística sobre o 

parto, deixando de enxerga-lo como algo patológico que merece ser extremamente 

medicalizado e carregado de intervenções. Frisa-se, que o debate não tem o intuito de 

desmerecer os avanços da medicina no processo do nascimento, mas tão somente destacar 

que, sendo o parto um processo natural, o bem estar da mulher, suas opiniões e, 

principalmente o seu consentimento sobre as práticas adotadas, merecem serem ouvidas. 

Nesse sentido, conforme destacado ao longo deste trabalho, a violência obstétrica vai 

muito além de um simples erro médico ou um caso de responsabilidade civil, uma vez que o 

elo entre a conduta do profissional da saúde e a ocorrência do dano se mostra um trabalho 

árduo para a vítima de violência obstétrica, tendo em vista que os procedimentos adotados são 

tidos como naturais e corriqueiros, ainda que haja recomendações no sentido contrário. 

Assim, o encaixe da violência obstétrica no campo da responsabilidade civil se mostra 

complexo e incerto, tendo em vista as diversas facetas deste tipo de violência, a qual deveria 

sofrer retaliações considerando os atos violentos em si mesmos, não necessitando percorrer 

todo um caminho exaustivo na tentativa de ser encaixada em alguma área do direito. 

Além disso, até mesmo se considerarmos a seara do direito penal como forma de 

enquadrar a violência obstétrica, considerando esta como um caso de lesão corporal, por 

exemplo, tal meio se mostra na maioria das vezes ineficaz, uma vez que as hipóteses seriam 

muito restritas, e como já salientado, são inúmeras as formas de violência obstétrica. 
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Ademais, ainda não há meios eficazes e de amplo conhecimento das vítimas para 

denunciar a violência obstétrica, uma vez que os próprios hospitais, muitas vezes, estão 

contaminados pelo corporativismo médico, o qual trata as práticas violentas como 

corriqueiras e naturais. 

Diante disso, imperiosa a necessidade de se pensar, ao mínimo, em políticas públicas 

voltadas especificamente para a temática da violência obstétrica, de forma a tornar amplo o 

conhecimento das mulheres sobre seus direitos e o que pode ser considerado como prática 

violenta por parte da equipe médica.  

Além do mais, também se faz necessário o debate sobre o tema perante o judiciário, 

uma vez que as demandas devem ser vistas de forma mais ampla do que a visão, muitas vezes 

engessada, do direito. À vista disso, poderia ser pensado, ainda, em uma legislação específica 

sobre o tema, não pelo fato de a simples criação de leis ser solução para todas as demandas, 

mas como forma de mostrar que esta temática é importante para o Direito e é importante ser 

combatida na sociedade. 
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