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RESUMO: O artigo em tela busca analisar a violência obstétrica, bem como o 
conflito entre autonomia da mulher enquanto paciente e a decisão médica e 
como se dá a responsabilização por tal violência ante a ausência de textos 
legais sobre o tema. Para tal avaliação, buscou-se por meio de leis e 
recomendações internacionais conceituar violência obstétrica e enquadrá-la na 
lei pátria. De igual forma, houve a análise de textos que definem quais devem 
ser as condutas médicas para a realização de um parto seguro e digno e a 
análise de julgados para compreendermos quais os meios usados pelo 
judiciário brasileiro para averiguar se houve ou não violência no momento do 
parto. Empregou-se o método teórico bibliográfico. 
 
RESUMEN: El artículo en cuestión busca evaluar la violencia obstétrica, así 

como el conflicto entre la autonomía de la mujer como paciente y las decisiones 
médicas y cómo responsabilizarse de dicha violencia en ausencia de textos 
legales sobre el tema. Para tal evaluación, se buscó a través de las leyes y 
recomendaciones internacionales conceptualizar la violencia obstétrica y 
adecuarla al derecho nacional. Asimismo, se realizó un análisis de textos que 
definen qué conducta médica debe ser para un parto seguro y digno y un 
análisis de sentencias para comprender qué medios utiliza el Poder Judicial 
brasileño para determinar si hubo o no violencia en el momento del parto. 
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O tema principal do presente artigo é a violência obstétrica, para a sua 

definição foram abordados textos de leis internacionais, como a lei 

venezuelana, pioneira na América do Sul, bem como recomendações dadas 

pela Organização de Saúde e projetos de lei apresentados no Brasil.  

Buscou-se também compreender de que forma os atos de violência 

durante o parto passaram a ocorrer e se tornaram naturais a ponto de muitas 

vítimas não saberem se quer que foram vítimas.  

Por meio de análise de textos legais, recomendações, julgados e 

documentos, identificou-se além do conceito de violência obstétrica, os meios 

que estão sendo utilizados para buscar a reparação dos danos causados além 

de meios alternativos para evitar que tais atos ocorram, como a humanização 

não só do parto, mas do atendimento desde o início da gestação até o pós-

parto,por meio de uma parceria entre equipe médica e paciente, de modo que 

ambos busquem o bem estar da mãe e do bebê.  

Empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na análise de 

obras e artigos científicos que versam sobre o tema. 

 

2. O CONCEITO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

Por muito tempo, o parto foi um evento exclusivamente feminino, 

realizado na presença de parteiras que por vezes possuíam laços afetivos ou 

sanguíneos com a gestante, mulheres que já haviam passado pela gravidez, 

parto e puerpério e por esse motivo transmitiam confiança e aconchego a 

parturiente.3 

Contudo, no século 16 houve a criação do fórceps obstétrico pelo 

cirurgião inglês Peter Chamberlain, o que aproximou a figura do médico ao 

momento do parto e acabou por afastar as parteiras que não possuíam 

condições financeiras e acesso a educação formal para adquirir o utensílio e 

dominar as novas técnicas. Posteriormente, com o desenvolvimento de novas 

                                                             
3NAGAHAMA, Elizabeth ErikoIshida; SANTIAGO, Silvia Maria. A institucionalização médica 
do parto no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, p. 655, set. 2005. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232005000300021&lng=pt&tlng=pt. 
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técnicas de cirurgias e anestesias que diminuíram o índice de mortalidade 

materna e neonatal, a aceitação da intervenção médica no parto se consolidou 

e com isso, a mulher perdeu o seu papel principal no momento de ter seus 

filhos, de modo que a suas necessidades, sua individualidade e sua autonomia 

precisaram ser deixadas de lado para seguir os protocolos médicos. 4 

Com o afastamento da figura da parteira e a valorização do saber 

médico, foi construída uma hierarquia entre médico e paciente, onde o médico 

por deter o saber está acima do paciente que não possui o conhecimento 

técnico. Assim, ocorreu a dominação do corpo feminino durante o parto, de 

modo que, mesmo quando as ações da equipe médica ferem a dignidade e 

integridade da mulher, são aceitas e vistas com tamanha naturalidade que até 

mesmo a vítima de tal violência tem dificuldade em se enxergar como tal.  

Essas ações são denominadas violência obstétrica, termo 

relativamente novo e que pode ser analisado em diversas áreas do 

conhecimento, não se limitando apenas a área da saúde e devido a pluralidade 

de perspectivas que se pode olhar o mesmo tema e a escassez de textos 

legais a respeito do assunto, ainda não há um conceito definido. 5 

Porém, de modo geral, por violência obstétrica entendem-se ações ou 

omissões que provocam danos a parturiente, sejam eles físicos ou 

psicológicos. Tais danos não ocorrem somente na relação médico-paciente no 

momento do parto, apesar de serem mais comum neste momento, o descaso e 

a desconsideração das necessidades da mulher dentro de sua individualidade 

                                                             
4BARROS, Bruno Mello Correa de; RUVIARO, Rianne; RICHTE, Daniela. A Violação dos 
Direitos Fundamentais na Hora do Parto: uma análise da autonomia e empoderamento 
da mulher. v. 5, n. 1, Bebedouro - SP, 2017. Revista Direitos Sociais e Politicas Publicas 
UNIFAFIBE. p. 75. Disponível em: http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-
sociais-politicas-pub/article/view/204/pdf_1. 
5 COSTA, Laís Bianchin; CHERON, Cibele. Violência Obstétrica, Direitos Sexuais e 
Reprodutivos, Subjetividade Feminina, Direitos Humanos das Mulheres. Biblioteca 
Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2017. p.2. Disponível 
em: http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/. 
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podem ocorrer durante toda a gestação, no pós-parto e até mesmo em 

atendimentos em casos de aborto.6 

Na América do Sul, a primeira legislação acerca do assunto foi redigida 

na Venezuela e definiu a violência obstétrica como qualquer ação ou omissão 

por parte dos profissionais de saúde que, de modo direto ou indireto, faça com 

que a mulher perca a autonomia sobre seu corpo e os processos reprodutivos, 

bem como o tratamento desumano, o excesso de medicação e a patologização 

de processos naturais.7 

No Brasil ainda não há uma lei federal que defina e tipifique a violência 

obstétrica, entretanto é possível encontrar projetos de lei, como a PL 7633 

apresentado pelo então deputado Jean Wyllys em 2014 e leis estaduais, entre 

elas a lei paranaense número 19.701 de 20 de novembro de 2018 que definiu 

violência obstétrica como qualquer ação ou omissão que cause sofrimento 

físico, psicológico ou sexual, lesão ou morte, bem como a realização de 

excessivos procedimentos cuja eficácia cientifica não é comprovada, incluiu em 

sua definição também a coação a mulher para que a mesma não realize 

denuncias. 8 

Portanto, pode-se dizer que o conceito de violência obstétrica não é um 

conceito fechado, visto que se trata de inúmeras ações e procedimentos que 

afetam não apenas o físico da mulher mais também o seu psicológico, de modo 

que não há como colocá-los em uma única lista ou em um rol taxativo, mas é 

possível citar algumas práticas comuns como comentários constrangedores a 

respeito da aparência física da mulher, a sua cor, etnia, as suas crenças, a sua 

                                                             
6 CIELLO, Cariny et al. Violência Obstétrica. 2012. Disponível em: 
https://www.partodoprincipio.com.br/o-que---viol-ncia-obst-trica. 
7VLEX VENEZUELA. LeyOrganica sobre elDerecho de lasMujeres a una Vida Libre de 
Violencia. . Disponível em: https://vlexvenezuela.com.vid/ley-organica-derecho-mujeres-
740020129.   
8 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Lei Sancionada N°19701 de 2018 
Publicada no Diário Oficial N°10318 de 21/11/2018. Disponível em: 
http://portal.assembleia.pr.leg.br/. 

https://vlexvenezuela.com.vid/ley-organica-derecho-mujeres-740020129
https://vlexvenezuela.com.vid/ley-organica-derecho-mujeres-740020129
http://portal.assembleia.pr.leg.br/
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escolaridade, condições financeiras, situação conjugal;9 diminuição da 

capacidade da mulher e censura a exteriorização da dor física, como proibir ou 

repreender os gritos ou choro da mulher durante o pré parto e parto; a 

realização de cesariana eletiva, apenas para a comodidade do médico, tendo 

em vista que, não há qualquer comprovação de que a realização de cesárea 

sem necessidade implique em benefícios a mãe ou ao neonato, pelo contrário, 

por se tratar de uma cirurgia os riscos de infecção e complicações são mais 

altos do que em um parto natural10; impedir que a gestante tenha 

acompanhante antes, durante e após o parto, sendo esse um direito garantido 

pela Lei 11.108/200511; a realização da episiotomia, um corte na região do 

períneo que deveria ser realizado apenas em casos de sofrimento fetal ou 

materno, no entanto já se tornou um procedimento de rotina mesmo com a 

comprovação de que a sua realização traz mais complicações do que 

benefícios a mulher, podendo resultar em posteriores dores, deformidades e 

cirurgias para correção12 entre outros procedimentos rotineiros que atingem o 

físico e o psicológico da mulher. 

A realização de tantos procedimentos dolorosos e por vezes 

vergonhosos, criaram uma nova imagem do momento do parto, fazendo com 

que esse momento deixasse de ser esperado e passasse a ser temido, como 

um momento de extremo sofrimento físico, psicológico e de grandes riscos 

tanto para a mulher quanto para o bebê. A hospitalização do parto tirou da 

mulher o aconchego e a confiança necessários para um momento de tamanha 

fragilidade, pois a coloca em um ambiente desconhecido, acompanhada por 

                                                             
9 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Violência Obstétrica Você sabe o 
que é? Disponível em: 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/41/violencia%20obstetrica.pdf. 
10 UNA SUS. Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas. Disponível em: 
https://www.unasus.gov.br/noticia/declaracao-da-oms-sobre-taxas-de-cesareas. 
11 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Lei Sancionada N°19701 de 2018 
Publicada no Diário Oficial N°10318 de 21/11/2018. Disponível em: 
http://portal.assembleia.pr.leg.br/. 
12DINIZ, 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 de Saúde Reprodutiva, 
Rio de Janeiro, ABRASCO, v. 1, n. 1, p. 80-91, 2006. Disponível 
em:https://www.researchgate.net/publication/307211773_O_corte_por_cima_e_o_corte_por_ba
ixo_o_abuso_de_cesareas_e_episiotomias_em_Sao_Paulo 
 

https://www.unasus.gov.br/noticia/declaracao-da-oms-sobre-taxas-de-cesareas
http://portal.assembleia.pr.leg.br/


III SEMANA JURÍDICA UNIFCV 

pessoas desconhecidas, seminua, em uma posição secundária de modo que a 

sua individualidade e suas escolhas não são levadas em consideração. Essa 

cultura de medo em torno do parto normal, reforça a ideia de que a intervenção 

médica e cirúrgica é necessária e salvadora. A hospitalização do parto teve 

como principal objetivo reduzir o sofrimento da mãe e do bebê, entretanto, 

devido a desumanização de tal processo o que se observa é o inverso. 13 

3. O CONFLITO ENTRE A DECISÃO MÉDICAE A AUTONOMIA DA MULHER 

ENQUANTO PACIENTE 

É inegável que a intervenção médica trouxe consigo benefícios sendo o 

principal deles a redução da mortalidade materna, o que facilitou a aceitação 

do parto hospitalizado14. É importante ressaltar que o médico não deve ser 

visto como um vilão, porém, no decorrer da medicalização do parto, o que era 

natural passou a ser algo mecanizado, a repetição de diversos procedimentos, 

muito deles realizados sem o devido respaldo científico, apenas para a 

comodidade da equipe médica, fez com que a realização de tais procedimentos 

fosse naturalizada de forma que, muitas das vezes a gestante sequer sabe que 

foi vítima de uma violência. Por deter o saber, a palavra do médico é tida como 

uma “lei divina”, soberana e inquestionável, de modo que, mesmo quando a 

mulher busca por informações a sua vontade não é respeitada e devido a 

fragilidade do momento do parto e o medo de não ter o devido atendimento, 

por vezes a mulher desiste de se impor acaba aceitando a vontade da equipe 

médica, mesmo que as ações por parte da equipe causem dor e 

constrangimento. 15 

                                                             
13 CUNHA, Camila Carvalho Albuquerque. Violência obstétrica: uma análise sob o prisma 
dos direitos fundamentais. 2015. 46 f. Monografia (Bacharelado em Direito)—Universidade 
de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: https://bdm.unb.br/handle/10483/10818. 
14BARROS, Bruno Mello Correa de; RUVIARO, Rianne; RICHTE, Daniela. A Violação dos 
Direitos Fundamentais na Hora do Parto: uma análise da autonomia e empoderamento 
da mulher. v. 5, n. 1, Bebedouro - SP, 2017. Revista Direitos Sociais e Politicas Publicas 
UNIFAFIBE. p. 77. Disponível em: http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-
sociais-politicas-pub/article/view/204/pdf_1. 
15CUNHA, Camila Carvalho Albuquerque. Violência obstétrica: uma análise sob o prisma 
dos direitos fundamentais. 2015. 46 f. Monografia (Bacharelado em Direito)—Universidade 
de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: https://bdm.unb.br/handle/10483/10818. 

https://bdm.unb.br/handle/10483/10818
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Diante desse cenário, em que há hierarquia cujo topo pertence ao 

médico, como a mulher pode recuperar a sua autonomia e protagonismo no 

parto? Até que ponto a vontade da mulher deve prevalecer ante ao saber 

médico? 

O Código de Ética Médica estabelece que o médico deve ter absoluto 

respeito pelo ser humano, atuando sempre em seu benefício e jamais poderá 

utilizar-se de seus conhecimentos para causar sofrimento ou atentar contra a 

dignidade e integridade do paciente, o CEM também descreve a autonomia no 

exercício da profissão como um princípio fundamental e possibilita que o 

médico aceite a escolha de seus pacientes desde que adequada ao caso, do 

mesmo modo proíbe o médico: 

É vedado ao médico:  

Art. 22. 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.  

Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, 
desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob 
qualquer pretexto. Parágrafo único. O médico deve ter para com seus 
colegas respeito, consideração e solidariedade.  

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir 
livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer 
sua autoridade para limitá-lo. 

No entanto, na prática não se vê essa parceria entre médico e 

paciente, onde ambos possam trabalhar em conjunto em busca do bem estar, 

mas sim a imposição do médico ante as vontades da gestante. O Conselho 

Federal de Medicina demonstrou, ao longo dos anos, mais preocupação com o 

termo “violência obstétrica” do que com os casos de violência em si, 

transferindo a culpa dos maus atendimentos, a precariedade das maternidades 

brasileiras e a ausência de investimentos em saúde por parte do Estado e, por 

vezes, atribuindo as mulheres certas situações como o alto índice de cesáreas 

realizadas no país, pois, de acordo com diversos textos divulgados pelo 

Conselho, as mulheres tem medo do parto natural devido a falta de estrutura 

das maternidades brasileiras e não pelo mal atendimento por parte da equipe 
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médica, de modo que, em respeito a sua escolha realizam a intervenção 

cirúrgica solicitada.16 

 No ano passado, o Conselho Federal de Medicina divulgou a 

Resolução 2.232 que possibilita ao paciente a recusa terapêutica desde que 

informado quanto aos riscos de tal recusa, entretanto, tal possibilidade não foi 

dada as gestantes tendo em vista que de acordo com o texto da resolução, a 

recusa por parte da gestante deve ser analisada sob a perspectiva mãe/feto, de 

modo que a recusa da mãe pode caracterizar abuso de direito e portanto, não 

deve ser aceita pelo médico. Percebe-se então que apesar de ser assegurado 

na teoria, na prática, a autonomia do paciente é pouca e para as gestantes é 

praticamente inexistente, sendo respeitada apenas quando esta em 

conformidade com a vontade do médico: 

A autonomia parece ser mais apoiada pela classe médica 
hegemônica, portanto, quando a mulher opta por aquilo que a 
classe julga como sendo a boa prática obstétrica, quando não 
fere a autonomia do médico. Por exemplo, respeitando a 
mulher por desejar um parto cesáreo, mesmo sem quaisquer 
indicações médicas, mas sugerindo que a gestante deve 
procurar um profissional com seu ponto de vista quando ela 
não deseja que seja realizado em seu corpo um procedimento 
como a episiotomia. (p.24)17 

Desse modo, a autonomia que o discurso médico afirma respeitar, só 

está presente quando a mulher é colocada na posição de vítima do Estado e 

das condições estruturais que o mesmo oferece para o parto, de modo que a 

medicina e seus avanços tecnológicos estão ali para salvar essa suposta 

“vitima” do Estado, evitando que, além da má estrutura oferecida, ela tenha que 

passar pela dor do parto vaginal. No entanto, quando a parturiente deixa essa 

posição e tenta assumir a posição de controle sobre o seu corpo e parto, a sua 

                                                             
16 PALHARINI, Luciana Aparecida. Autonomia para quem? O discurso médico hegemônico 
sobre a violencia obstétrica no Brasil. Cadernos Pagu, [S.L.], v. 0, n. 49, p. 23, 7 dez. 2017. 
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700490007. 
17 PALHARINI, Luciana Aparecida. Autonomia para quem? O discurso médico hegemônico 
sobre a violencia obstétrica no Brasil. Cadernos Pagu, [S.L.], v. 0, n. 49, p. 24, 7 dez. 2017. 
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700490007. 
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vontade é anulada juntamente com o seu papel de vítima, que é transferido a 

equipe médica. 18 

Por essa razão, defende-se a humanização do parto, em conjunto com 

o amplo acesso a informação como uma saída para que a mulher recupere sua 

autonomia.  

A humanização do parto não é sobre fazer um parto natural ou uma 

cesárea, mas sim, sobre conceder a mulher o direito de escolher entre um e 

outro, assim como escolher sobre o local, os acompanhantes e a posição mais 

confortável para o nascimento do filho, é fornecer a mulher informações 

suficientes para que ela possa entender o processo por qual passará e tomar 

uma decisão em conjunto com a equipe médica, devolvendo o protagonismo a 

mulher, afinal é o seu corpo que passará por todo o processo de parir ou por 

uma intervenção cirúrgica, sendo assim, humanizar o parto é adequá-lo as 

necessidades de cada mulher. 

É importante ressaltar que, com a humanização não se pretende 

afastar o profissional médico, mas sim, trazê-lo para perto de modo que médico 

e gestante trabalhem juntos em busca do bem estar não só no momento do 

parto, mas durante toda a gestação e no período de puerpério, mas para 

quebrar essa hierarquia e aproximar o médico do paciente, é preciso que haja 

a elaboração de políticas públicas e leis que garantam que, a devida 

informação irá chegar a parturiente e que seus direitos serão respeitados no 

momento do parto.19 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS E LEIS SOBRE O TEMA 

                                                             
18PALHARINI, Luciana Aparecida. Autonomia para quem? O discurso médico hegemônico 
sobre a violencia obstétrica no Brasil. Cadernos Pagu, [S.L.], v. 0, n. 49, p. 25, 7 dez. 2017. 
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700490007. 
19BARROS, Bruno Mello Correa de; RUVIARO, Rianne; RICHTE, Daniela. A Violação dos 
Direitos Fundamentais na Hora do Parto: uma análise da autonomia e empoderamento 
da mulher. v. 5, n. 1, Bebedouro - SP, 2017. Revista Direitos Sociais e Politicas Publicas 
UNIFAFIBE. p. 93. Disponível em: http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-
sociais-politicas-pub/article/view/204/pdf_1. 
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A proteção a saúde da mulher e da criança passou a fazer parte das 

políticas públicas na década de 1920 com a reforma sanitária realizada por 

Carlos Chagas que reorganizou os serviços de saúde pública e criou o 

Departamento Nacional de Saúde Pública.20 

Posteriormente, em 1940 foi criado o Departamento Nacional da 

Criança, um órgão criado para unir os programas públicos e privados de 

proteção a infância e a maternidade aos programas de saúde pública geral e 

tinha como principal função, evitar a mortalidade infantil, se atentando a 

gestação, parto e a infância e em 1953 foi criado o Ministério da saúde que 

estendeu os programas a nível nacional. Em 1969 ocorreu a extinção do 

Departamento Nacional da criança. 21 

Após esse período, foi divulgado as Diretrizes Gerais da Política 

Nacional de Saúde Materno Infantil, em 1971. As novas diretrizes não se 

atentavam apenas a redução da mortalidade infantil, mas também oferecia 

assistência ao parto, pós parto e a gravidez de alto risco, além de incentivar a 

amamentação, a boa nutrição das crianças e o espaçamento entre o 

nascimento dos filhos.22 

Em 1988 houve o nascimento da Constituição Federal, a partir deste 

momento a saúde passou a ser um direito fundamental para que se tenha uma 

vida com dignidade, ou seja, a saúde, assim como os demais direitos 

fundamentais, são os meios para fazer valer o princípio da dignidade humana e 

                                                             
20 NAGAHAMA, Elizabeth ErikoIshida; SANTIAGO, Silvia Maria. A institucionalização médica 
do parto no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, p. 651-657, set. 
2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232005000300021&lng=pt&tlng=pt. 
21 BARROS, Bruno Mello Correa de; RUVIARO, Rianne; RICHTE, Daniela. A Violação dos 
Direitos Fundamentais na Hora do Parto: uma análise da autonomia e empoderamento 
da mulher. v. 5, n. 1, Bebedouro - SP, 2017. Revista Direitos Sociais e Politicas Publicas 
UNIFAFIBE. p. 85. Disponível em: http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-
sociais-politicas-pub/article/view/204/pdf_1. 
22 NAGAHAMA, Elizabeth ErikoIshida; SANTIAGO, Silvia Maria. A institucionalização médica 
do parto no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, p. 651-657, set. 
2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232005000300021&lng=pt&tlng=pt. 
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por ser a saúde um direito, deve ser protegida pelo Estado.23 Também na 

década de 80 é possível observar dois movimentos organizados por mulheres 

e em prol da saúde da mulher, o primeiro tinha como enfoque a questão da 

sexualidade feminina e a necessidade de se discutir a anticoncepção como 

parte das políticas de saúde voltadas para mulher, a segunda era voltada a 

questão de humanização do parto: 

A partir da década de 1980 ocorreu um movimento mundial em 
prol da humanização do parto e nascimento, uma preocupação 
crescente em dar lugar a novos paradigmas que 
considerassem e valorizassem o ser humano em sua 
totalidade, e que estimulassem os profissionais de saúde a 
repensarem sua prática, buscando a transformação da 
realidade no cotidiano do cuidado. A avaliação científica das 
práticas de assistência evidenciou a efetividade e a segurança 
de uma atenção ao parto com um  mínimo de intervenção 
sobre a fisiologia, e de muitos procedimentos centrados nas 
necessidades das parturientes – ao invés de organizados em 
função das necessidades das instituições. Isto resultou em um 
novo paradigma de assistência ao parto, denominado de 
humanista. (p. 654)24 

 

Percebe-se então que a humanização do tratamento médico dado as 

mulheres vem sendo discutida a um bom tempo, e após a década de 80 com a 

criação do Sistema Único de Saúde, passou a ter ainda mais ênfase nas 

políticas públicas voltadas a área da saúde. Por meio de portarias, o Ministério 

da Saúde no ano 2000 instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento que tinha como objetivo garantir o atendimento digno e de 

qualidade a gestante e ao recém-nascido e incentivar a assistência pré- natal. 

25 

As políticas públicas eram elaboradas no Brasil em conformidade com 

documentos internacionais como a I Conferência Mundial sobre a Mulher, em 

                                                             
23CAMARGO, Caroline Leite. Saúde: um direito essencialmente fundamental. 2014. 
Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edições/revista-12/saude-um-direito-
essencialmente-fundamental 
24 NAGAHAMA, Elizabeth ErikoIshida; SANTIAGO, Silvia Maria. A institucionalização médica 
do parto no Brasil.  v. 10, n. 3, Rio de Janeiro. 2005. p. 654. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232005000300021&lng=pt&tlng=pt. 
25 MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA N°569, DE 1 DE JUNHO DE 2000 (*). Disponível em: 
http://bvms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html. 

https://ambitojuridico.com.br/edições/revista-12/saude-um-direito-essencialmente-fundamental
https://ambitojuridico.com.br/edições/revista-12/saude-um-direito-essencialmente-fundamental
http://bvms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html
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1975, que reconheceu o direito da mulher a ter autonomia sobre o próprio 

corpo, o Relatório da OMS ao atendimento ao parto normal, de 1996, que 

informou quais práticas devem ser estimuladas no momento do parto e quais 

devem ser evitadas, a recomendação da OMS para a Prevenção e eliminação 

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

em 2014, com a finalidade de garantir um atendimento digno e respeitoso e por 

fim, a Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas, de 2015, que estipulou 

qual a taxa de cesárea ideal. 26 

No entanto, o atendimento humanizado ainda é uma realidade distante, 

devido a alguns pontos como o alto índice de violência obstétrica. Segundo o 

estudo “Mulheres brasileira e gênero nos espaços públicos e privados” 

realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (SESC), em 2010, uma em cada quatro mulheres sofreu algum tipo 

de violência na hora do parto.  

Ademais, há também alto índice de cesáreas realizadas no país. A 

Organização Mundial de Saúde estabelece que apenas 15% dos nascimentos 

devem ser realizados através de cirurgia cesariana, no entanto, no Brasil esse 

índice chega a 57%. Se avaliado no setor privado, o índice de cesáreas é ainda 

maior, chegando aos 80% onde grande parte são realizadas de forma eletiva, 

ou seja, não há fatores de risco que justifiquem a cirurgia, e em alguns casos a 

mulher sequer chega a entrar em trabalho de parto. Esses números evidenciam 

o medo que foi criado em torno do parto normal, o que está diretamente ligado 

a violência obstétrica.27 

Por fim, a ausência de leis sobre o tema. Alguns países da América 

Latina já contam com leis federais e especificas sobre o tema, como a 

Venezuela pioneira no assunto e a Argentina. No Brasil, há algumas leis que 

buscam garantir um melhor atendimento a parturiente, como a Lei do 

Acompanhante que permite que a gestante tenha companhia antes, durante e 

                                                             
26COSTA, Laís Bianchin; CHERON, Cibele. Violência Obstétrica, Direitos Sexuais e 
Reprodutivos, Subjetividade Feminina, Direitos Humanos das Mulheres. Biblioteca 
Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2017. p.7. 
27 SENADO NOTÍCIAS. Especialistas apontam epidemia de cesarianas no Brasil. Fonte: 
Agência Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-
cidadania/especialistas-apontam-epidemina-de-cesarianas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/especialistas-apontam-epidemina-de-cesarianas
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/especialistas-apontam-epidemina-de-cesarianas
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após o parto. Há também algumas Leis Estaduais, como a lei paranaense 

19.701, e diversos projetos de leis no âmbito federal, no entanto ainda não 

houve um projeto aprovado que conceituasse a violência obstétrica, garantisse 

o direito das mulheres com relação a gestação, parto, pós-parto e em situações 

de aborto e que, estabelecesse qual a punição para os casos de violência. 28  

Além dos pontos elencados acima, nos últimos anos ocorreu um 

retrocesso nas políticas públicas voltadas a saúde da mulher e ao combate a 

violência obstétrica. Em 2019, o Ministério da Saúde por meio de despacho, 

estabeleceu que o termo violência obstétrica era inadequado e deveria ser 

abolido, tendo em vista que, o MS considera que não há intenção por parte da 

equipe médica em prejudicar a gestante. 29 O despacho vai de encontro com o 

parecer do Conselho Federal de Medicina, que considera o termo violência 

obstétrica como uma agressão contra ginecologistas e obstétricas, além de 

atribuir ao uso do termo a redução da segurança e da efetividade assistencial. 

30 

Portanto, conclui-se que enquanto não houver a quebra da hierarquia 

médico-paciente e uma nova postura por parte dos profissionais somadas a leis 

que garantam a mulher um parto digno, as políticas públicas voltadas a estes 

temas não terão plena efetividade. 31 

 

5. A RESPONSABILIDADE MÉDICA 

As ações descritas como violência obstétrica podem gerar danos em 

três esferas: moral, material e estética. Os danos morais decorrem de falas 

direcionadas a gestante e situações constrangedoras em que a mesma é 

colocada, de modo que o atinjam como pessoa, em seu íntimo, ferindo direitos 

que integram sua personalidade e que são difíceis de mensurar, uma vez que, 

                                                             
28PAES, Fabiana Dal’mas Rocha. Violência obstétrica, políticas públicas e a legislação 
brasileira. 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-out-80/mp-debate-violencia-
obstetrica-politicas-publicas-legislacao-brasileira. 
29 MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESPACHO. Disponível em:https://sei.saude.gov.br/sei. 
30 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Processo-consulta CFM n°22/2018 – Parecer CFM 
n° 32/2018. Disponível em: http://old.cremerj.org.br/downloads/835.PDF 
31 CUNHA, Camila Carvalho Albuquerque. Violência obstétrica: uma análise sob o prisma 
dos direitos fundamentais. 2015. 46 f. Monografia (Bacharelado em Direito)—Universidade 
de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: https://bdm.unb.br/handle/10483/10818 
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somente quem vivenciou tal dano sabe o mal que lhe causou. O dano material 

é aquele que atinge o patrimônio, tal dano pode ser verificado em casos onde a 

mulher precise de cirurgias posteriores para reparar o erro médico. O terceiro 

dano é o estético, esse atinge o físico e pode ocorrer em situações como a 

episiotomia. Os três danos podem também estar ligados, uma vez que, em 

casos de episiotomia, por exemplo, é comum que a mulher precise de cirurgias 

para reparação ou que sofra de dores ao ter relações sexuais desenvolvendo 

uma insegurança, sendo assim, o dano estético pode gerar o dano material e o 

dano moral. 32 

Uma vez demonstrada a ausência de leis no âmbito federal que 

garantam um parto seguro as mulheres e os danos que a violência obstétrica 

pode causar, como então, poderá se falar em responsabilização do profissional 

que causou tal violência?  

A responsabilidade origina-se de uma agressão a um interesse, ou 

seja, qualquer ato que ocasione um prejuízo acarreta em responsabilidade e 

em um dever de reparação, em uma obrigação. 33Essa obrigação é definida 

como um dever de indenizar ou ressarcir: 

As obrigações derivadas dos “atos ilícitos” são as que se 
constituem por meio de ações ou omissões culposas ou 
dolosas do agente, praticadas com infração a um dever de 
conduta e das quais resulta dano para outrem. A obrigação 
que, em conseqüência, surge é a de indenizar ou ressarcir o 
prejuízo causado. (p. 46)34 
 

No entanto, a obrigação assumida pelo médico no momento em que 

realiza o atendimento, é uma obrigação de meio, com exceção a casos de 

cirurgias estéticas, e não de resultado, por essa razão, a responsabilidade do 

médico só poderá ser demonstrada diante de uma análise dos métodos usados 

por ele em cada caso, ou seja, a responsabilidade do médico só será imputada 

                                                             
32DIASSI, Beatriz Aparecida Vicentin; TAKEYAMA, Celina Rizzo. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO MÉDICO POR DANO NO PARTO E A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. IX Epcc – Encontro 
Internacional de Produção Científica Unicesumar, Maringá, v. 0, n. 9, p. 4-8, nov. 2015. 
Disponível em: https://www.unicesumar.edu.br/epcc-2015/wp-
content/uploads/sites/65/2016/07/beatriz_aparecida_vicentin_diassi.pdf. 
33GAGLIANO, P. S.; FILHO, R. P. Novo curso de direito civil 3 - responsabilidade civil. 17. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 46. 
34 GONÇALVES, C. R. RESPONSABILIDADE CIVIL. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p.46. 
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mediante análise se houve ou não culpa do profissional, no entanto, além da 

averiguação de culpa, existem diversos fatores que dificultam estabelecer a 

responsabilidade médica, isso se dá pelo fato da chamada “medicina de 

massa”, onde um mesmo paciente pode ser atendido por diversos médicos, 

além da equipe de enfermagem. Há que se falar também da relação contratual 

ou extracontratual, em relações privadas onde o paciente busca por um médico 

especifico e firma contrato com ele, ainda que tácito, para a prestação do 

serviço, a conduta médica será avaliada ante ao que fora pactuado entre as 

partes, porém, nos casos em que a relação médico-paciente é de natureza 

estatutária, onde como anteriormente dito, um mesmo paciente pode ser 

atendido por vários profissionais, a atribuição de responsabilidade é complexa. 

35 

Ademais, se a situação fática for regida pelo Código de Defesa do 

Consumido, o que é completamente possível tendo em vista que médico e 

paciente se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos 

no texto legal, e havendo inversão do ônus da prova, ou seja, se caber ao 

médico provar que não causou dano há a possibilidade de não 

responsabilização do profissional, haja vista que, o mesmo pode alegar que os 

procedimentos que geraram dano são comuns e necessários para o bem-estar 

da paciente, dada a situação. 36 

Ainda sobre o olhar do Código de Defesa do consumidor, ressalta-se 

que mesmo que o profissional alegue ter usado os métodos convencionais e 

precisos no atendimento, o médico tem o dever de informar, que sob a ótica do 

referido diploma legal, passa a ser um direito do paciente conforme explica 

Silvio de Salvo Venosa:  

 

Há um dever na Medicina que deve ser obedecido pelo médico. Tem 
ele o dever de informar o paciente, ou sua família, de seu estado, da 

                                                             
35VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. – 9. Ed. – São Paulo : Atlas, 
2009. P. 128-129 
36DIASSI, Beatriz Aparecida Vicentin; TAKEYAMA, Celina Rizzo. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO MÉDICO POR DANO NO PARTO E A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. IX Epcc – Encontro 
Internacional de Produção Científica Unicesumar, Maringá, v. 0, n. 9, p. 4-8, nov. 2015. 
Disponível em: https://www.unicesumar.edu.br/epcc-2015/wp-
content/uploads/sites/65/2016/07/beatriz_aparecida_vicentin_diassi.pdf. 
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metodologia e técnica a serem utilizadas, dos riscos e possibilidades 
de cura. [...] O dever de informação, não fosse por si só inerente à 
atividade médica, é um dos direitos básicos do consumidor: 
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentam 
(art. 6°, III). (128-129) 
 

Ocorre que, como dito, parte da violência obstétrica ocorre justamente 

pela ausência de informações a gestante e ante a ausência de uma lei que 

tipifique não só a conduta de omitir informações, mas todas as outras descritas, 

mas uma vez se torna complexo a verificação de responsabilidade médica de 

modo que, apesar da crescente demanda, o entendimento do judiciário 

brasileiro ainda não é pacífico quanto ao assunto. 37 

 

6. ANÁLISE DE DECISÕES JUDICIAIS SOBRE O TEMA 

Apesar da complexidade para se analisar o tema, para constatar a 

ocorrência do dano e atribuir a responsabilidade pelo mesmo, a busca pela 

reparação é cada vez maior, levando-se em consideração também, a maior 

discussão acerca do tema.  

No entanto, conforme dito, a jurisprudência brasileira acerca do tema é 

divergente, conforme julgados que serão analisados a seguir:  

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PARTO. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. LAUDO 
PERICIAL. CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO 
PROVIDOS. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da 
prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de 
determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a 
necessidade/utilidade para a instrução da demanda e conseqüente 
deslinde da causa, bem como indeferir diligências consideradas 
inúteis ou simplesmente protelatórias. 1.1. No caso em análise, a 
prova testemunhal apresenta-se descipienda, razão pela qual não há 
que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova 
pericial é suficiente para análise isenta dos fatos alegados, bem como 
de toda a documentação médica. Preliminar afastada. 2. Para a 
configuração da falha na prestação do serviço, necessária 
comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o 
dano e o serviço prestado pela ré. 2.1. Importante destacar que os 

                                                             
37OLIVEIRA, Anderson Leite, et al. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E A RESPONSABILIDADE 
MÉDICA: uma análise acerca do uso desnecessário da episiotomia e o posicionamento 
dos tribunais pátrios. Revista da Esmam, São Luis, v. 12, n. 14, p. 286-301, dez. 2018 
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produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à 
expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é 
defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança 
esperada. 2.2. No caso em análise, discute a ocorrência de 
violência obstétrica. O parto é um processo complexo que 
envolve além da mãe, o feto e toda a equipe médica. O laudo 
pericial concluiu que o feto estava em sofrimento fetal, então, 
apesar das frustrações sofridas pela mãe, a única conclusão 
possível é que a equipe médica agiu de forma correta, tendo em 
vista que a saúde tanto do feto quanto da mãe foram 
preservados. 2.3. Alegação de que o parto não ocorrera da foram 
pretendida pela mãe não é razão suficiente para configurar 
violência obstétrica, considerando a situação em concreto. 3. 
Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. 
No mérito, não providos. Sentença mantida. 38 
 

No caso em questão, pode-se notar que o parto não foi realizado 

conforme a mãe esperava, no entanto, mediante laudo pericial comprovou-se 

que a equipe médica avaliou a situação no binômio mãe/feto, ou seja, levando 

em consideração não somente a escolha da mãe, mas também a situação em 

que o feto se encontrava, de forma a garantir o bem estar de ambos.  Tal 

situação é assegurada pelo Código de Ética Médica que permite que, em caso 

de risco iminente de morte o médico aja até mesmo sem o consentimento do 

paciente.39 

No caso seguinte, é mais clara a existência de violência obstétrica com 

a presença de atos já descritos no corpo do texto:  

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – VIOLÊNCIA 
OBSTÉTRICA. Direito ao parto humanizado é um direito 
fundamental. Direito da apelada à assistência digna e respeitosa 
durante o parto que não foi observado. As mulheres tem pleno 
direito à proteção no parto e de não serem vítimas de nenhuma 
forma de violência ou discriminação. Privação do direito à 
acompanhante durante todo o período de trabalho de parto. 
Ofensas verbais. Contato com o filho negado após o nascimento 
deste. Abalo psicológico in reipsa. Recomendação da OMS de 
prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos 
durante o parto em instituições de saúde. Prova testemunhal 
consistente e uniforme acerca do tratamento desumano suportado 
pela parturiente. Cada parturiente deve ser respeitada a sua 

                                                             
38 TJ-DF 07217545520188070001 – Segredo de Justiça 0721754-55.2018.0.07.0001, Relator: 
ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 1° Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Disponível em: 
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/927463864/7217545520188070001-segredo-de-
justica-0721754-5520188070001?ref=serp 
39CFM CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA – RESOLUÇÃO 
CGM N°2217 DE 27/09/2018. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/imagens/PDF/cem2019.pdf. 
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situação, não cabendo a generalização pretendida pelo hospital 
réu, que, inclusive, teria que estar preparado para enfrentar 
situações como a ocorrida no caso dos autos. Paciente que ficou 
doze horas em trabalho de parto, para só então ser encaminhada a 
procedimento cesáreo. Apelada que teve ignorada a proporção e 
dimensão de suas dores. O parto não é um momento de “dor 
necessária”. Dano moral mentido. Quantum bem fixado, em razão da 
dimensão do dano e das conseqüências advindas. Sentença mantida. 
Apelo improvido. 40 

 

No caso em tela, é evidente todas as ações que constituem a violência 

obstétrica como a desconsideração das dores da mulher, a retirada de sua 

autonomia uma vez que não pode escolher o meio em que gostaria de parir, as 

ofensas verbais, gritos e deboche por parte da equipe médica, além da 

proibição de acompanhante que é uma agressão clara a um direito constituído, 

uma vez que a Lei 11.108/2005 garante a parturiente o direito a acompanhante 

em todas as fases do parto, o que lhe foi negado sob a argumentação de que 

não seria possível deixar que o marido da paciente permanecesse no pré parto, 

visto que na mesma sala haviam outras mulheres. No momento do parto, a 

presença do marido também foi negada, sendo assim a paciente só teve 

contato com alguém de sua confiança após a cesárea e só foi ter contato com 

o filho, que estava na UTI, após o efeito da anestesia.41 

O Relator prosseguiu afirmando que: 

O parto não é um momento de “dor necessária”. Apelada 
experimentou situação de sofrimento desmedido e, quando informava 
que não mais conseguia fazer forças, ainda recebeu piadas e 
comparações jocosas, em momento de aflição, de dores e de notórias 
alterações hormonais. O parto humanizado é direito fundamental e 
visa proteger a mulher durante a gestação, pré parto e puerpério, 
bem como se destina à erradicação da violência obstétrica. As 
mulheres tem pleno direito à proteção no parto e de não serem 
vítimas de nenhuma forma de violência ou discriminação.”  
 

                                                             
40 TJ-SP 00013140720158260082 SP 0001314-07.2015.8.26.0082, Relator: Fábio Podestá, 
Data de Julgamento: 11/10/2017, 5° Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
11/10/2017. Disponível em: https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/509315821/13140720158260082-sp-0001314-
0720158260082/inteiro-teor-509315834?ref=juris-tabs 
41 TJ-SP 00013140720158260082 SP 0001314-07.2015.8.26.0082, Relator: Fábio Podestá, 

Data de Julgamento: 11/10/2017, 5° Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
11/10/2017. Disponível em: https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/509315821/13140720158260082-sp-0001314-
0720158260082/inteiro-teor-509315834?ref=juris-tabs 
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No entanto, apesar de reconhecido o direito da paciente, destaca-se 

que ante a ausência de textos legais a decisão foi fundamentada em 

recomendações da Organização Mundial da Saúde.  

Assim, diante da ausência de legislação observa-se que o judiciário 

tem se orientado por meio de interpretações do Código Civil, do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como, por meio de recomendações dos órgãos de 

saúde o que ocasiona a divergência entre  as decisões e não permitem uma 

segurança jurídica tendo em vista que alguns procedimentos podem ser 

encarados como necessários ou como uma total violação de direitos.42 

 

CONCLUSÃO 

Por fim, verifica-se que a violência obstétrica apesar de causar sérios 

danos ao físico e ao psicológico da mulher, se tornou uma violência 

institucional e totalmente naturalizada, de modo que, por vezes mulheres 

vítimas de tal violência sequer sabem que tiveram seus direitos suprimidos.  

O saber médico e a hierarquia que o mesmo construiu, levam as 

vítimas a acreditarem que, por mais constrangedor e humilhante que seja 

determinada situação no momento do parto, essa situação é necessária para o 

seu bem e o bem estar do seu bebê.  

No entanto, apesar da naturalização do quadro, cada vez mais 

mulheres estão atentas e buscando meios para que essa violência não ocorra. 

Uma das soluções apresentadas é a humanização do parto e do atendimento 

de modo geral, de modo que a mulher volte a ter autonomia sobre o seu corpo, 

escolhendo, após ter as devidas informações sobre os riscos e benefícios, por 

qual o método trará seu filho ao mundo.  

Cabe ressaltar que, quando se fala em humanizar o parto não se trata 

de forçar a mulher para que ela tenha o parto normal, mas sim, desconstruir a 

idéia de que o parto normal é um terrível pesadelo e a deixar livre para optar 

entre o método natural ou a intervenção cirúrgica, bem como permitir que a 

                                                             
42OLIVEIRA, Anderson Leite, et al. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E A RESPONSABILIDADE 
MÉDICA: uma análise acerca do uso desnecessário da episiotomia e o posicionamento 
dos tribunais pátrios. Revista da Esmam, São Luis, v. 12, n. 14, p. 286-301, dez. 2018 
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mesma se sinta acolhida pela instituição e equipe médica, que seja respeitada 

em suas escolhas e tenha a sua dignidade e integridade preservada.  

Para tanto, se faz necessário que as políticas públicas voltadas para a 

área da saúde, apreciem esse tema, buscando meios de levar as informações 

corretas as mulheres de todas as regiões do Brasil, de modo a criar uma 

parceria entre mães e médicos, onde ambos busquem o bem estar da mãe e 

do bebê. 

Ademais, ante a análise divergente do judiciário brasileiro a respeito do 

tema, reforça-se também a idéia da necessidade de elaboração de uma norma 

que tipifique a violência obstétrica para que se desnaturalize as práticas 

agressivas, bem como para que se torne menos complexo o processo em 

busca de reparação dos danos que possam ser causados. 

 

REFERÊNCIAS 

ÂMBITO JURÍDICO. Saúde: um direito essencialmente fundamental. 

Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edições/revista-12/saude-um-
direito-essencialmente-fundamental. Acesso em: 20 jun. 2020. 
 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Lei Sancionada 
N°19701 de 2018 Publicada no Diário Oficial N°10318 de 21/11/2018. 
Disponível em: http://portal.assembleia.pr.leg.br/. Acesso em: 20 jun. 2020. 
 

BARROS, Bruno Mello Correa de; RUVIARO, Rianne; RICHTE, Daniela. A 
Violação dos Direitos Fundamentais na Hora do Parto: uma análise da 
autonomia e empoderamento da mulher. Revista Direitos Sociais e Políticas 
Públicas (Unifafibe), [S.L.], v. 5, n. 1, p. 67-104, 11 jul. 2017. Revista Direitos 
Sociais e Politicas Publicas UNIFAFIBE. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v5i1. 
Disponível em: http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-
politicas-pub/article/view/204/pdf_1. Acesso em: 15 mai 2020. 
 
CFM CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA – 
RESOLUÇÃO CGM N°2217 DE 27/09/2018. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/imagens/PDF/cem2019.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020. 
 
CUNHA, Camila Carvalho Albuquerque. Violência obstétrica: uma análise sob o 
prisma dos direitos fundamentais. 2015. 46 f. Monografia (Bacharelado em 
Direito)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: 
https://bdm.unb.br/handle/10483/10818. Acesso em: 25 mai. 2020. 
 

https://ambitojuridico.com.br/edições/revista-12/saude-um-direito-essencialmente-fundamental
https://ambitojuridico.com.br/edições/revista-12/saude-um-direito-essencialmente-fundamental
http://portal.assembleia.pr.leg.br/
https://portal.cfm.org.br/imagens/PDF/cem2019.pdf
https://bdm.unb.br/handle/10483/10818


III SEMANA JURÍDICA UNIFCV 

CONJUR. Violência obstétrica, políticas públicas e legislação brasileira. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-out-80/mp-debate-violencia-
obstetrica-politicas-publicas-legislacao-brasileira. Acesso em: 25 jul. 2020. 
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Violência Obstétrica 
Você sabe o que é? Disponível em: 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/41/violencia%20obstetrica.p
df. Acesso em: 11 jun. 2020. 
 
DIASSI, Beatriz Aparecida Vicentin; TAKEYAMA, Celina Rizzo. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR DANO NO PARTO E A 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. IX Epcc – Encontro Internacional de Produção 
Científica Unicesumar, Maringá, v. 0, n. 9, p. 4-8, nov. 2015. Disponível em: 
https://www.unicesumar.edu.br/epcc-2015/wp-
content/uploads/sites/65/2016/07/beatriz_aparecida_vicentin_diassi.pdf. 
Acesso em: 27 ago. 2020. 
 
DINIZ, Carmen Simone Grilo; CHACHAM, Alessandra S. O corte por cima e o 
corte por baixo: o abuso de cesáreas e episiotomias em São Pau. Questões 
de Saúde Reprodutiva, Rio de Janeiro, ABRASCO, v. 1, n. 1, p. 80-91, 2006. 
Disponível 
em:https://www.researchgate.net/publication/307211773_O_corte_por_cima_e_
o_corte_por_baixo_o_abuso_de_cesareas_e_episiotomias_em_Sao_Paulo 
 
GAGLIANO, P. S.; FILHO, R. P. Novo curso de direito civil 3 - responsabilidade 
civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  
 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESPACHO. Disponível 
em:https://sei.saude.gov.br/sei. Acesso em: 23 ago. 2020. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA N°569, DE 1 DE JUNHO DE 2000 (*). 

Disponível em: 
http://bvms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.ht
ml. Acesso em: 25 jul. 2020. 
 
NAGAHAMA, Elizabeth ErikoIshida; SANTIAGO, Silvia Maria. A 
institucionalização médica do parto no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio 

de Janeiro, v. 3, n. 10, p. 651-657, set. 2005. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232005000300021&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 12 abr. 2020. 
 
OLIVEIRA, Anderson Leite de; CARVALHO, Fátima Maria Ribeiro de; MELO, 
Jeane da Silva; XIMENES, Idelcelina Barros. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E A 
RESPONSABILIDADE MÉDICA: uma análise acerca do uso desnecessário da 
episiotomia e o posicionamento dos tribunais pátrios. Revista da Esmam, São 

Luis, v. 12, n. 14, p. 286-301, dez. 2018. 

https://www.conjur.com.br/2018-out-80/mp-debate-violencia-obstetrica-politicas-publicas-legislacao-brasileira
https://www.conjur.com.br/2018-out-80/mp-debate-violencia-obstetrica-politicas-publicas-legislacao-brasileira
https://sei.saude.gov.br/sei
http://bvms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html
http://bvms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html


III SEMANA JURÍDICA UNIFCV 

 
PALHARINI, Luciana Aparecida. Autonomia para quem? O discurso médico 
hegemônico sobre a violencia obstétrica no Brasil. Cadernos Pagu, [S.L.], v. 0, 
n. 49, p. 1-37, 7 dez. 2017. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700490007. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332017000100307&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 12 jun. 2020. 
 
 
PARTO DO PRINCÍPIO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. Disponível em: 

https://www.partodoprincipio.com.br/o-que---viol-ncia-obst-trica. Acesso em: 20 
mai. 2020. 
 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO 11 & 13TH WOMEN’S 
WORLDS CONGRESS, 13., 2017, Florianópolis. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, 
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS, SUBJETIVIDADE FEMININA, 
DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES. Florianópolis: Biblioteca Universitária 
da Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. Disponível em: 
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/. Acesso em: 15 maio 2020. 
 
SENADO NOTÍCIAS. Especialistas apontam epidemia de cesarianas no 
Brasil. Fonte: Agência Senado. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-
cidadania/especialistas-apontam-epidemina-de-cesarianas. Acesso em: 25 jul. 
2020. 
 
 
UNA SUS. Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas. Disponível em: 

https://www.unasus.gov.br/noticia/declaracao-da-oms-sobre-taxas-de-cesareas. 
Acesso em: 20 jun. 2020. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. – 9. Ed. – São 
Paulo : Atlas, 2009. 
 

VLEX VENEZUELA. LeyOrganica sobre elDerecho de lasMujeres a una 
Vida Libre de Violencia. . Disponível em: https://vlexvenezuela.com.vid/ley-
organica-derecho-mujeres-740020129. Acesso em: 20 mai. 2020. 

https://www.partodoprincipio.com.br/o-que---viol-ncia-obst-trica
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/especialistas-apontam-epidemina-de-cesarianas
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/especialistas-apontam-epidemina-de-cesarianas
https://www.unasus.gov.br/noticia/declaracao-da-oms-sobre-taxas-de-cesareas
https://vlexvenezuela.com.vid/ley-organica-derecho-mujeres-740020129
https://vlexvenezuela.com.vid/ley-organica-derecho-mujeres-740020129

