
Violência obstétrica

Direito à dignidade

A violência obstétrica é tipificada como crime na Argentina e na Venezuela, 
sendo definida nos códigos legais destes países como a “apropriação do 
corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, 

através do tratamento desumanizado, abuso de medicalização e patologização dos 
processos naturais, causando a perda da autonomia e capacidade de decidir livremen-
te sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida 
das mulheres”.
A prática é ainda contrária a vários tratados internacionais que regulam de forma 
geral os direitos humanos e direitos das mulheres. Apesar de não ser um crime espe-
cífico no Brasil, infringe a portaria 569 de 2000 do Ministério da Saúde, que institui 
o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento do SUS: “toda gestante tem 
direito a acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e 
puerpério” e “toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta 
seja realizada de forma humanizada e segura”. Ademais, a lei 11.108/2005 garante às 
parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto 
e pós-parto imediato nos hospitais do SUS.
De acordo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a violência obsté-
trica ocorre no Brasil em três situações: na gestação, no parto e em situações de 
abortamento. A defensora Ana Paula Meireles, que coordena o Núcleo Especia-
lizado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, explica que as situações 
configuram violação à autonomia das mulheres e ao direito sexual e reprodutivo 
assegurado pela Constituição. 
“Elas não conseguem decidir porque nada é informado e os procedimentos são im-
postos de maneira absoluta. Mesmo nos casos em que há risco para a mulher ou para 
a criança que vai nascer, ela deve ser informada para que possa decidir”, apontou.
Uma das formas mais comuns de violência obstétrica é a realização de cesarianas 
sem indicação clínica, casos em que, segundo a defensoria paulista, contam-se “mi-
tos” às mulheres para justificar o procedimento, tais como: o bebê é muito grande, 
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muito pequeno ou está “passando da hora”; a parturiente tem es-
tatura baixa ou quadril estreito demais, obstruindo a passagem; o 
cordão umbilical está enrolado no pescoço; o pé do bebê está preso 
na costela da mãe; há pouco líquido amniótico; a mulher apresenta 
uma cesariana anterior, deficiência ou mobilidade reduzida, falta 
de contrações ou dilatação (fora do trabalho de parto) hemorróidas, 
hepatite, cardiopatia etc.
De acordo com a pesquisadora Daphne Rattner, presidente da 
Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, 55,7% dos partos 
realizados no Brasil no ano de 2012 foram por cesarianas, sendo 
que tal índice apresenta crescimento de 2% ao ano. 
O alerta chegou ao Congresso Nacional. Em audiência na Câmara 
dos Deputados em maio deste ano, Daphne afirmou a parlamen-
tares que outras formas de violência obstétrica fomentam o parto 
cirúrgico, como o parto deitado, que limita as condições da mulher 
de dar à luz de modo natural, o método de empurrar o bebê para 
acelerar o nascimento, cortes e outros procedimentos.
“Muitas das práticas foram sendo incorporadas historicamente à 

assistência obstétrica, sem uma avaliação de tecnologia. Hoje em 
dia, com a medicina baseada em evidências, nós sabemos que es-
sas práticas têm de ser eliminadas”, defendeu a especialista.

Formas
As motivações da violência obstétrica são normalmente o aten-
dimento desumanizado, a conveniência para o profissional/ins-
tituição de saúde e até por moral religiosa. O dossiê “Violência 
Obstétrica – Parirás com dor”, entregue em 2012 à Comissão Par-
lamentar Mista da Violência Contra as Mulheres pela Rede Parto 
do Princípio, identificou que as frases mais ouvidas por vítimas 
desse tipo de violência são:  “Na hora que você estava fazendo, 
você não tava gritando desse jeito, né?”; “Não chora não, porque 
ano que vem você tá aqui de novo”; “Se você continuar com essa 
frescura, eu não vou te atender”; “Na hora de fazer, você gostou, 
né?”; “Cala a boca! Fica quieta, senão vou te furar todinha”. 
De acordo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, as 
formas identificadas de violência obstétrica são: 
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na gestação
 ● Negar atendimento à mulher ou impor dificuldades ao atendimento em postos de 
saúde onde são realizados o acompanhamento pré-natal.
 ● Tecer comentários constrangedores à mulher por sua cor, raça, etnia, idade, es-
colaridade, religião ou crença, condição socioeconômica, estado civil ou situação 
conjugal, orientação sexual, número de filhos etc.
 ● Ofender humilhar ou xingar a mulher ou sua família.
 ● Negligenciar o atendimento de qualidade.
 ● Agendar cesárea sem recomendação baseada em evidências científicas, atenden-
do aos interesses e conveniência do médico.

durante o parto
 ● Recusa da admissão em hospital ou maternidade.
 ● Impedimento da entrada do acompanhante escolhido pela mulher.
 ● Realizar procedimentos que incidam sobre o corpo da mulher, que interfiram, 
causem dor ou dano físico (de grau leve e intenso), tais como uso de soro com 
ocitocina para acelerar o trabalho de parto por conveniência médica, exames de 
toques sucessivos e por diferentes pessoas, privação de alimentos, episiotomia, 
imobilização de braços e/ou pernas etc.
 ● Ação verbal ou comportamental que cause sentimentos de inferioridade, vul-
nerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, acuação, insegurança, 
dissuasão, ludibriamento, alienação, perda de integridade, dignidade e prestígio.
 ● Realizar cesariana sem indicação clínica e sem consentimento da mulher.
 ● Impedir ou retardar o contato do bebê com a mulher logo após o parto, impedir 
o alojamento conjunto mãe e bebê, levando o recém-nascido para berçários sem 
nenhuma necessidade médica, apenas por conveniência da instituição.
 ● Impedir ou dificultar o aleitamento materno, vetando amamentação na primeira 
hora de vida, afastando o recém-nascido de sua mãe, deixando-o em berçários 
onde são introduzidas mamadeiras e chupetas etc.

no abortamento
 ● Negativa ou demora no atendimento à mulher em situação de abortamento.
 ● Questionamento à mulher quanto à causa do abortamento (se é intencional ou não).
 ● Realização de procedimentos predominantemente invasivos, sem explicação, 
consentimento e, frequentemente, sem anestesia.
 ● Ameaças, acusação e culpabilização da mulheres.
 ● Coação com finalidade de confissão e denúncia à polícia da mulher em situação 
de abortamento.

Violência obstétrica

Estatísticas da 
violência obstétrica

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde, o Brasil é o quar-
to país mais lento na redução da 
mortalidade materna, tendo uma 
queda anual média, entre 2000 
e 2013, de 1,7%, índice seme-
lhante ao de Madagascar.

Também de acordo com a OMS, 
54% das brasileiras que têm 
o parto normal sofrem episio-
tomia, o corte entre a vagina e 
o ânus para facilitar a saída do 
bebê.

A pesquisa “Nascer no Bra-
sil”, coordenada pela Fundação 
Oswaldo Cruz, verificou que 
88% dos partos realizados no 
País são cesarianas. A média na-
cional é 52%, enquanto a OMS 
recomenda 15%.

Fonte: Vejamos – Portal de Dados
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Prevenção
Como hospital filantrópico que atende pelo Sistema Único 
de Saúde, o Amparo Maternal tem se tornado referência no 
atendimento humanizado de parturientes, sendo procurado por 
mulheres de todas as classes econômicas e sociais por conta 
do parto normal. A instituição lança mão da cesariana somente 
em casos de risco eminente para mãe e bebê, construindo know 
how no atendimento em uma situação de grande estresse para 
mãe, bebê e acompanhante.
“Em treinamentos, palestras, orientação e atualização aborda-
mos como interpretar cada parturiente, o modo de falar e abor-
dar, além de novidades na assistência, técnicas de alívio a dor, 
uso da Ocitocina e manejo do parto. Realizamos trabalhos de 
conscientização dos profissionais, desde recepcionista, até mé-
dico, a Enfermagem e a assistência social, para que se preste 
um atendimento mais humano possível”, explica a enfermeira 
Obstetra Lecy dos Santos Merighe.
De acordo com a enfermeira, a melhor forma de proteger a mu-
lher da violência obstétrica é o atendimento humanizado que já 
se aprende na formação, nos cursos de Enfermagem. “É algo 
educacional que não é essencialmente um procedimento clíni-
co. Se for preciso realizar uma episiotomia deve-se explicar 
para a mulher. Se ela não consentir por conta do estresse do tra-
balho de parto, o acompanhante faz esse papel. O mesmo vale para 
a ligação de soro com Ocitocina. A mãe deve ser sempre orientada 
sobre todos procedimentos. Agir contra o que ela deseja e contra o 
próprio corpo é uma violência. Não pode haver obrigação”.

Lecy avalia que conduções de atendimento sem orientação 
da mulher podem ser algo que gere agressão verbal e físi-
ca. “A mulher não pode ficar sem orientação, sem saber o 
que está acontecendo com o próprio corpo. O mesmo pode 
ocorrer se não houver cuidado no modo como falar com 
essa pessoa que está numa situação frágil: procuramos cha-
mar sempre pelo nome, explicar tudo desde a chegada, o 
que será feito, todos procedimentos e intervenções, o que 
pode fazer para ajudar a parturiente. Por conta dos gritos, 
mostrar que é uma maneira de externar a dor, que não é 
proibido, proporcionar um apoio emocional”, explica.
Lecy afirma que o Amparo Maternal aplica tais métodos 
de atendimento há anos, pois, “como toda instituição de 
especialidade busca se tornar referência”, mas que o foco 
atual na prevenção da violência obstétrica se dá pela evi-
dência que o tema está tomando, servindo como alerta a 
todas equipes multiprofissionais que o problema existe e 
deve ser combatido.
“Quando entra a mãe e o acompanhante são orientados e 
alertados sobre tudo que pode acontecer. Mesmo se che-
gando no limite do risco para mãe e bebê, quando são orien-
tadas dificilmente as pessoas negam um procedimento. Não 
se pode tratar um paciente como um não humano. Todo 
trabalho feito com amor, com boa vontade, com paciência, 
dá certo. A humanização é isso, criar um vínculo, saber que 
ali é uma família que está nascendo”, conclui.
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