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RESUMO 

 

Este referido apresentará elementos que acoplam o esqueleto de um trabalho de 
conclusão de curso, que aborda a violência obstétrica e seus efeitos, visando relatar 
os problemas que ela traz as mulheres, tentar entender o porquê esse tipo de violência 
ocorre com a maioria das mulheres gestantes, parturientes ou em situação de 
abortamento, e quais seriam os meios para diminuir com essas violências e melhorar 
o atendimento para as mesmas. 
 

Palavras-chave: Violência Obstétrica; Violência; Parto sem dor; Parto fórceps. 
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ABSTRACT 

This report will present elements that couple the skeleton of a course conclusion work 
that addresses obstetric violence and its effects, aiming to report the problems that 
women face, trying to understand why this type of violence occurs with the majority of 
pregnant women , parturients or abortion, and what would be the means to reduce 
these violence and improve care for them. 
 
 

Key-words: Obstetric violence; Violence; I give birth without pain; Childbirth forceps. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Neste presente trabalho, abordaremos de modo geral a violência obstétrica, 

quais são os tipos de violência obstétrica, o porque ela ocorre e quais as soluções. 

Existem projetos para que seja criada uma lei para tratar da violência obstétrica, mas 

se tornou real apenas em um estado por enquanto. 

A violência obstétrica pode ocorrer na gestação, trabalho de parto, parto, pós-

parto e abortamento. É enorme a lista que tipifica os tipos de violência obstétrica, e 

muitas delas desconhecidas pelas mulheres. Agressões verbais e físicas que podem 

causar danos, e muitas delas podem ser evitadas. 

A violência obstétrica é muito pouco conhecida entre as mulheres, muitas a 

sofrem sem saber que aquela conduta é considera uma violência obstétrica, neste 

trabalho quero listar os tipos de violência obstétrica. É importante que isso mude, pois 

muitas vezes causa danos as parturientes e aos bebês, e as vezes danos 

permanentes. O que mais se vê quando ocorre a violência obstétrica é a morte de um 

bebê por ter passado da hora de nascer, a mãe não ter tido passagem, e o obstetra 

não ter percebido isso por não ter acompanhado a parturiente corretamente durante 

o seu trabalho de parto. O parto Fórceps é outro exemplo de violência obstétrica, que 

apesar de machucar a mãe e a criança e colocar em risco a vida desta é muito utilizado 

ainda. Outro modo de violência é quando o bebê nasce saudável e não fica com a 

mãe. 

No capítulo 1, abordaremos sobre o que é a violência obstétrica e apontar quais 

são os tipos de violência obstétrica. Já no capítulo 2, será falado o porquê ocorre a 

violência obstétrica. E por fim, no capítulo 3, falaremos sobre como diminuir ou acabar 

com a violência obstétrica. 

É tempo de mudar essa triste realidade, aprender que no momento do trabalho 

de parto e parto não precisa ter dor, que não precisa tratar com desrespeito a 

parturiente e sua família, não precisa de violência, deve ser respeitado a vontade da 

parturiente e seus limites.   

O objetivo geral do trabalho discutir sobre os problemas que podem ser 

causados as parturientes e aos bebês quando ocorre algum tipo de violência 

obstétrica. Tendo como objetivo secundário, identificar o que é a violência obstétrica; 
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compreender o porquê ocorre a violência obstétrica; e por fim apontar qual é o remédio 

para esse problema. 

Para a confecção do presente trabalho, além do auxílio do tutor, foi utilizada 

pesquisa teórico-bibliográfica. Bem como análise de trabalhos, livros e depoimentos 

publicados em menos de 5 anos. 
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2. A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

A violência obstétrica são agressões verbais e físicas contra mulheres gravidas, 

parturientes e mulheres em situação de abortamento, abusando de medicamentos, 

tratamento desumanizado, atos que causem a perda da autonomia e da capacidade 

da mulher de decidir livremente sobre o que deseja no momento do parto. São vários 

os tipos de violência obstétrica, muitos desconhecidos pelas mulheres, ocorridos na 

maioria das vezes no momento do trabalho de parto e parto, as agressões verbais são 

as mais comuns, sendo elas cometidas tanto por enfermeiros como por médicos.  

A violência obstétrica é aquela cometida contra a mulher durante a assistência 

pré-natal, parto, cesárea, pós-parto ou aborto e, assim como outras, é fortemente 

condicionada por preconceitos de gênero, de raça ou etnia, de classe 

socioeconômica, de geração ou de orientação sexual. Segundo recentes pesquisas, 

25% das mulheres brasileiras declaram ter sido vítimas de maus-tratos. A organização 

dos serviços de saúde expressa a institucionalização dessa forma de violência, 

reproduzindo-a, e, ao abordar o tema junto às mulheres vítimas desses abusos, é 

comum ouvir que “É assim mesmo”, de modo fatalista, retratando o nível de 

naturalização da prática. (KONDO, Cristiane e WERNER, Lara. Relatório da rede 

social de justiça e direitos humanos. 2013. P. 139) 

Na Venezuela e Argentina a violência obstétrica é reconhecida como crime 

cometido contra a mulher, abusando na medicação, tratamento desumanizado e 

patologização dos processos naturais. Isso causa a mulher perda da autonomia e da 

capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sua sexualidade. Nesses países 

citados a violência é caracterizada pela apropriação do corpo e processo reprodutivo 

da mulher por parte do profissional de saúde.  
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Figura 1 – Violência obstétrica 

 

Fonte: https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-violencia-obstetrica-o-lado-

invisivel-do-parto.html 

 

No Brasil, 1 (uma) em cada 4 (quatro) mulheres sofrem violência obstétrica, no 

momento do parto ou no pré-natal. Dados coletados pela Fundação Perseu Abramo, 

e essa pesquisa abrangeu o assédio moral, os atos de desrespeito, violência física ou 

psicológica e negligência. 

 

2.1. TIPOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

São inúmeras as violências, mas em Santa Catarina foi criada a lei nº 17.097 

de 17 de janeiro de 2017 que define como violência obstétrica, as seguintes: 

 

Art. 3º Para efeitos da presente lei considerar-se-á ofensas verbais ou físicas, 
dentre outras, as seguintes condutas:  
 
I – tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, 
grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça se sentir mal 
pelo tratamento recebido; 
II – fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento como 
gritar, chorar, ter medo, vergonha ou duvidas; 
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III – fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer característica ou ato 
físico como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias, evacuação e outros; 
IV – não ouvir as queixas e duvidas da mulher internada e em trabalho de 
parto; 
V – tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comando e nomes 
infantilizados e diminutivos, tratando-a como incapaz; 
VI – fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de uma cesariana 
quando esta não se faz necessária, utilizando de risco imaginários ou 
hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação dos riscos que 
alcançam a ela e o bebê 
VII – recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma emergência 
médica; 
VIII – promover a transferência da internação da gestante ou parturiente sem 
a análise e a confirmação prévia de haver vaga e garantia de atendimento, 
bem como tempo suficiente para que esta chegue ao local; 
IX – Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência 
durante todo o trabalho de parto; 
X - Impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exterior”, tirando-lhe a 
liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular, caminhar até a sala de 
espera, conversar com familiares e com seu acompanhante; 
XI – submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou 
humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição 
ginecológica com portas abertas, exame de toque por mais de um 
profissional; 
XII – deixar de aplicar anestesia a parturiente quando esta assim o requerer; 
XIII – proceder a episiotomia quando esta não é realmente imprescindível. 
XIV – manter algemadas as detentas em trabalho de parto; 
XV – fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir permissão ou 
explicar, com palavras simples, a necessidade do que está sendo oferecido 
ou recomendado; 
XVI – após o trabalho de parto, demorar injustificadamente para acomodar a 
mulher no quarto; 
XVII – submeter a mulher e/ou bebê a procedimentos feitos exclusivamente 
para treinar estudantes; 
XVIII – submeter o bebê saudável a aspiração de rotina, injeções ou 
procedimentos na primeira hora de vida, sem que antes tenha sido colocado 
em contato pele a pele com a mãe e ter tido a chance de mamar; 
XIX – retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o bebê ao seu lado 
no alojamento conjunto e de amamentar em livre demanda, salvo se um 
deles, ou ambos necessitarem de cuidados especiais; 
XX – não informar a mulher, com mais de 25 (vinte e cinco) anos ou com mais 
de 2 (dois) filhos sobre o seu direito à realização de ligadura nas trompas 
gratuitamente nos hospitais públicos e conveniados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS); 
XXI – tratar o pai do bebê como visitar e obstar seu livre acesso para 
acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer hora do dia. 

 

 

Tratar o pai do bebê como visita é o que mais ocorre, principalmente em 

hospital particular, onde se a mulher ficar em enfermaria não pode ter acompanhante 

e somente podem entrar no horário de visita especifico. No hospital público também 

ocorre muito, para eles, pai é visita sim, e caso tenha outras pessoas pra visitar o pai 

conta também. 
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Impedir que a parturiente tenha um acompanhante é uma violência obstétrica, 

a lei 11.108 de 2005 dispõe que a parturiente tem o direito a um acompanhante a todo 

momento durante trabalho de parto, parto e pós-parto. 

O parto fórceps, parto vaginal onde o médico usa um instrumento cirúrgico 

como se fosse uma pinça para a retirada do bebê, esse tipo de parto machuca a mãe 

e o bebê, as vezes levando a óbito o bebê. Veja a figura abaixo: 

 

Figura 2 – Parto fórceps 

 
Fonte: http://dicionariosaude.com/forceps/ 

 

O parto ventosa é quase a mesma coisa que o fórceps, mas o médico usa outro   

instrumento chamado de vácuo extrator, para a retirada do bebê, veja a figura abaixo: 

 

Figura 3 – Parto ventosa 

 
Fonte: http://grupoghuapa.blogspot.com.br/2011/06/parto-com-estracao-vacuo 

 

 

A manobra de kristeller é o uso de força para pressionar a parte superior do 

útero para facilitar a saída do bebê, essa manobra pode machucar a parturiente, veja 

a figura abaixo: 
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Figura 4 – Manobra de Kristeller 

 
Fonte: www.natalben.com/parto/maniobra-de-kristeller-parto 

 

A ocitocina é um hormônio liberado pela mulher na hora do parto, que ajuda a 

gerar as contrações do útero e na liberação do leite durante a amamentação. Esse 

hormônio foi sintetizado em laboratório, ele é usado para ajudar nas contrações do 

útero durante o trabalho de parto, quando usada sem o consentimento da gestante é 

considerado uma violência obstétrica, por acelerar o parto e trazer mais dor a 

parturiente. 

O Misoprostol é um comprimido inserido no colo do útero, ele faz com que se 

inicie o trabalho de parto, relaxando o colo do útero e estimulando a contração uterina. 

Esse comprimido é mais eficiente que a ocitocina. Esse comprimido se usado de 

maneira irregular, como por exemplo no início da gravidez, pode ser abortivo. 

A episiotomia é um corte feito na região do períneo, é cortada a pele, músculos, 

nervos e vasos da vulva e da vagina e após o nascimento do bebê são costurados. 

Esse procedimento é feito para ampliar o canal do parto, geralmente o local é 

anestesiado. Antigamente esse corte era feito como rotina, hoje em dia ela só pode 

ser usada se realmente for necessário, e como consentimento da mulher, mas em 

muitos casos nenhum dos dois e obedecido. 
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Figura 4 – Episiotomia 

 

 

 

Fonte: https://falandonaquilo.com.br/episiotomia/ 

 

A violência obstétrica no caso do aborto é diferente, demorar a atender ou se 

negar a atender a mulher em situação de abortamento, questionar a causa do aborto, 

agir com preconceito, culpar a mulher, coagir a mulher com a finalidade de confissão 

ou fazer denúncia a polícia, são tipos de violências cometidas em caso de aborto. 

Caso o bebê seja saudável e não precise de nenhum cuidado especial ele deve 

ficar com a mão durante todo o tempo de internação, caso contrário pode ser 

considerado uma violência por não ter motivos para mantê-lo longe da mãe. 

O que mais se ouve durante o trabalho de parto são as típicas frases, ditas por 

enfermeiras ou médicos, que agridem a mulher e acaba tornando o trabalho de parto 

e parto ainda mais difícil.  

 A OMS (Organização Mundial de Saúde) considerou as seguintes condutas 

como prejudiciais ou ineficazes: O uso rotineiro de lavagem intestinal, uso rotineiro de 

raspagem dos pelos púbicos, infusão intravenosa rotineira de cânula intravenosa, 

inserção profilática rotineira em trabalho de parto, exame retal, uso de radiografia da 

pelve, administração de ocitocina ou derivados a qualquer hora antes do parto de tal 

modo que o efeito delas não possa ser controlado, uso rotineiro da posição 

ginecológica, deitada com as pernas elevadas por apoios, com ou sem estribos 

durante o trabalho de parto e parto, esforços de puxo prolongados e dirigidos, durante 

o período expulsivo, massagens ou distensão do períneo durante o parto, uso de 

tabletes orais de ergometrina, que provoque contração do útero na dequitação para 

prevenir ou controlar hemorragias, uso rotineiro de ergometrina parenteral na 
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dequitação, lavagem rotineira do útero depois do parto, revisão rotineira do útero 

depois do parto. 

Dentre todas as ações citadas a OMS declarou como utilizadas frequentemente 

de forma inapropriada e de modo inadequado as seguintes: Método não farmacológico 

de alivio da dor durante o trabalho de parto, como ervas, imersão em agua e 

estimulação nervosa, uso rotineiro de romper a bolsa d’água durante o início do 

trabalho de parto, pressão no fundo uterino durante o trabalho de parto e parto, 

manobras relacionadas à proteção ao períneo e ao manejo do polo cefálico no 

momento do parto, manipulação ativa do feto no momento do nascimento, utilização 

de ocitocina rotineira, tração controlada do cordão ou combinação de ambas durante 

a dequitação, uso de grampo para interromper o fluxo sanguíneo precoce do cordão 

umbilical, estimulação do mamilo para aumentar contrações uterinas durante a 

dequitação, restrição de comido e líquidos durante o trabalho de parto, controle da dor 

por agentes sistêmicos, controle da dor através de anestesia peridural, monitoramento 

eletrônico fetal, exame vaginais frequentes e repetidos especialmente por mais de um 

prestador de serviços, correção dinâmica com a utilização de ocitocina, transferência 

rotineira da parturiente para outra sala no início do  trabalho de parto, estimulo para o 

puxo quando se diagnostica a dilatação cervical completa ou quase completa, antes 

que a própria mulher sinta o puxo involuntário, adesão rígida a uma duração estipulada 

do segundo do segundo estágio do trabalho de parto, como por exemplo uma hora, 

se as condições maternas e do feto forem boas e se houver progresso do trabalho de 

parto, parto operatório, uso liberal ou rotineiro da episiotomia, exploração manual do 

útero depois do parto. 

Dentre os vários tipos de violência obstétrica, se destacam também típicas 

frases ditas por enfermeiras e até mesmo por médicos que muitas ofendem a mulher, 

Cristiane Kondo e Lara Werner destacaram o seguinte: 

 

“Na hora que você estava fazendo, você não estava gritando desse jeito, né?” 
“Não chora não, porque ano que vem você está aqui de novo. ” “Se você 
continuar com essa frescura, eu não vou te atender. ” “Cala a boca! Fica 
quieta, senão vou te furar todinha. ” “Na hora de fazer, você gostou, né? ” As 
falas reproduzidas são repetidamente narradas por mulheres que deram à luz 
em várias cidades do Brasil, tendo sido proferidas pelos profissionais que 
deveriam lhes prestar assistência. Além das ofensas e ameaças, vários tipos 
de discriminação, submissão a procedimentos desnecessários e sem 
consentimento, agressões físicas e tortura psicológica são relatados. ” 
(KONDO, Cristiane e WERNER, Lara. Relatório da rede social de justiça e 
direitos humanos. 2013. P. 139) 
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Segundo uma pesquisa da fundação Perseu Abramo, 25% das mulheres já 

ouviu alguma das frases citadas acima. 

A violência obstétrica não é uma coisa da cabeça da gestante ou parturiente, é 

uma realidade do dia a dia, várias são as mulheres que sofrem com esse tipo de 

violência, e isso tudo se resume a uma só palavra, Falta de respeito, com a vontade 

da mãe e com o bem-estar dela e do bebê. São violências que dependendo do 

tamanho dela o trauma causado por ela pode ser enorme, levando a morte da mãe, 

do bebê e até mesmo de ambos. 

 

 

 
 
 

 

 



18 
 

3. OS MOTIVOS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

A obstetrícia é mundialmente, a área com maior número de infrações na 

medicina, segundo informa o Ministério Público de São Paulo. Entre essas infrações 

está lesão corporal e homicídios. A equipe medica não respeitar as escolhas de 

mulher é um dos principais fatores da violência obstétrica, a partir disso vem todos os 

outros tipos de violência. 

A defensoria pública de São Paulo, conceitua a violência obstétrica como: 

 

“A apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres por 
profissionais da saúde, por meio de tratamento desumanizado, abuso de 
medicalização e patologização dos processos naturais, causando perda da 
autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos impactando 
na sexualidade e negativamente na qualidade de vida das mulheres”. 

 
 

 Muitas mulheres sofrem esse tipo de violência sem nem ter conhecimento de 

que o que está acontecendo com ela é errado, não tem informações o suficiente e não 

sabem do seu direito, por isso muitas sofrem a violência obstétrica e fica calada. 

Antigamente os partos eram feitos por doulas, pessoas preparadas para esse 

tipo especifico de situação, os médicos apenas acompanhavam a evolução para saber 

se estava tudo correndo bem. A atenção era toda para a parturiente, muitas das vezes 

os partos ocorriam em casa, com a ajuda das doulas. Os partos eram totalmente 

naturais. 

A legislação mudou e os médicos foram obrigados a fazerem os partos, com 

isso os partos em casa feito por doulas foram diminuindo com o tempo e hoje em dia 

quase não se usa mais, e não são todos os hospitais que permitem doulas, e os que 

permitem quase não se nota a presença delas. 

Com toda essa reviravolta os partos hoje são feitos por médicos com o auxílio 

de enfermeiras, muitas sem um preparo, mal-humoradas e sem paciência, e muitos 

dos médicos usam meios que facilite o trabalho de parto, como por exemplo a indução 

ou a Cesária sem motivo especifico. É fato que uma mulher em trabalho de parto sente 

dor, muitas expressam essa dor gritando, e é nesse momento que começa a violência 

verbal, com frases desrespeitosas, ferindo psicologicamente e tornando mais doloroso 

o parto. 
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Houve uma época que usar a manobra de kristeller e a episiotomia era 

procedimento de rotina, mesmo nos casos em que não era necessário. A episiotomia 

era feita sem o consentimento da parturiente, a manobra de kristeller utilizada para 

facilitar a saída do bebê. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS INADEQUADAMENTE  

 

A episiotomia é um procedimento de rotina, o corte é feito sem a permissão da 

mulher, algumas das vezes sem anestesia, e sem que ela seja informada da sua 

necessidade, seus riscos, benefícios e efeitos adversos. A episiotomia, segundo 

pesquisas é utilizada em 94% dos partos normais, ela não é necessária quando o 

ritmo natural da mulher é respeitado. O corte realizado pode trazer danos na relação 

sexual da mulher, esse corte lesiona o musculo bulbo esponjoso, afeta a contração 

vaginal, ereção do clitóris e elimina a secreção das glândulas mucosas durante o ato 

sexual. Esse corte também danifica parte do nervo posterior labial, provoca 

insensibilidade e as provoca dores na região.  

A intervenção para a aceleração do parto é usada para acelerar o trabalho de 

parto, não deixa seguir o ritmo comum, usam a dilatação manual do colo do útero, a 

redução manual do colo do útero, uso de ocitocina, uso de misoprostol e o rompimento 

artificial da bolsa. Esses procedimentos são feitos com o fim de acelerar o trabalho de 

parto e a maioria desses procedimentos são usados sem o consentimento da mulher. 

Os usos dessas intervenções são rotineiros, trazem riscos as mães e aos bebês. 

A manobrar de kristeller é também uma manobra rotineira, apesar de vários 

estudos demonstrando as graves complicações com a pratica desse procedimento, a 

manobrar continua sendo frequentemente usada, pois ela agiliza a saída do bebê.  Os 

próprios profissionais reconhecem que a manobrar de kristeller é proscrita, mas 

continuam usando-a como um auxílio para agilizar o parto. A manobra utilizada traz 

riscos a mulher e ao bebê, como por exemplo, ruptura ou inversão do útero, 

hematomas na cabeça do bebê, lesões nos nervos dos braços do bebê e lacerações 

na região intima da mulher.  

As posições na hora de nascer o bebê já são rotineiras, são as mais benéficas 

para o médico, sendo elas a litotomia ou supina, essas duas posições prejudicam a 

dinâmica do parto, sendo desconfortável para a mãe e prejudica a oxigenação do 
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bebê. No caso de um parto normal a mulher deveria escolher a posição mais benéfica 

para ela, onde ela vai se sentir confortável e ter uma evolução melhor sem a 

intervenção de nada artificial.  

O local do parto é uma escolha da mulher, e muitos médicos criticam as mães 

por optarem por ter seus filhos em casa, após o nascimento a mulher vai ao hospital 

retirar a placenta, e muitas são maltratadas por médicos por terem tido o filho em casa. 

Em 2012 o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, publicou uma 

resolução proibindo a participação de partos feitos em casa e na assistência perinatal 

que não sejam realizadas em ambiente hospitalar, tonando publica a perseguição a 

parturientes que optam por ter seus filhos em casa. 

As cirurgias cesarianas são muitos utilizadas, é um número maior do que o 

esperado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Muitos bebês nascem 

prematuros por ser induzido e ser feito cesárias desnecessárias. No setor privativo o 

número de cesáreas é maior e são cesáreas eletivas e agendadas, que são aquelas 

realizadas sem necessidade clínica, sem caracterizar urgência ou emergência. Vale 

lembrar que a cesariana só pode ser feita em casos onde foi detectado que não vai 

ter como ser parto normal. 

Muitas cesáreas são feitas para não sobrecarregar o médico do outro plantão, 

essa conduta é conhecida como “limpar a área”, essa conduta é realizada no final de 

um plantão, eles realizam cesáreas em todas as mulheres que ainda restam, para que 

o médico do próximo plantão fique encarregado de acompanhar apenas as mulheres 

que serão internadas no seu plantão. 

Outro tipo de cesárea por conveniência é aquela feita no setor suplementar com 

indicações falsas, são previamente agendadas, na maioria das vezes entre segunda 

e sexta-feira, várias agendadas para o mesmo dia e com o mesmo médico. Outro tipo 

comum de cesárea por conveniência são as realizadas perto de feriados e festas de 

final de ano. 

Os riscos da cirurgia cesarianas devem ser esclarecidos para a parturiente, o 

procedimento deve ser todo explicado a ela, mas nem sempre a mulher é informada 

dos riscos, são pegas de surpresas, e quando veem a cirurgia já foi realizada. 

O aumento das cesárias faz enxergar o corpo da mulher como algo passível de 

intervenção, chamado de “patologização da mulher”, isso torna a mulher vítima de 

uma intervenção sem fundamento e exagerada.  
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O tratamento desumanizado no plantão obstétrico é tão comum, que as 

mulheres que são bem atendidas chamam isso de sorte, é raro de se vê um tratamento 

humanizado, onde a mulher vai ser tratada bem.  

O racismo também ocorre na área da saúde, muitos médicos dão seus 

diagnósticos baseados na cor e na classe social. Isso pode afetar a saúde do bebê, 

pois por se sentir desprezada a mãe evitar ir procurar ajuda de um médico. 

 

A eclâmpsia, pré-eclâmpsia e os distúrbios hipertensivos afetam muito mais 
a população negra, sendo as maiores causas da mortalidade materna da 
população negra. Apesar disso, o médico não poupou seu diagnóstico com 
base no em preconceito racial, e sócio-econômico. O racismo dos 
profissionais de saúde atrasa a decisão da mulher de buscar assistência, 
dificulta o acesso da mulher ao serviço de saúde, dificulta o acesso da mulher 
ao tratamento adequado. (DOSSIÊ DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, 
“PARIRAS COM DOR” – Colaboradoras: CIELLO, cariny; CARVALHO, cátia; 
KONDO, cristiane; DELAGE, deborah; NIY, denise; WERNER, lara;  

 

Os profissionais de saúde, ao atenderem a parturiente mal, passam para ela a 

visão de que o parto é uma forma de punição, pela sua sexualidade e sua gestação. 

A maternidade quando não tem vaga deve fazer a transferência da mulher para 

outro local, mas deve conferir primeiro se lá ela será atendida, mas muitas das 

maternidades para se poupar desse trabalho simplesmente colam um papel de “Não 

há vagas” ou então apenas informam que não tem vaga, não dando a atenção devida 

a parturiente. 

Muitos dos médicos internam as mulheres e deixam elas lá, tendo contrações 

e fazendo força, sem dar atenção a parturiente, algumas vezes as mulheres tem seus 

filhos sem o auxílio do médico. 

O plantão noturno é considerado para os médicos o plantão de descanso, eles 

apenas atendem as mulheres quando extremamente necessário, e muitas das vezes 

demoram horas para atende-las. 

Quando a mulher chega em situação de abortamento, médicos a culpam por 

aquele fato, mesmo que o aborto seja espontâneo o médico põe a culpa na mulher. 

Quando a mulher chega no serviço de saúde em situação de abortamento os 

profissionais de saúde logo deduzem que ela provocou o aborto, e algumas vezes 

sem saber se realmente foi provado deixam a mulher sentido dor e só fazem a 

curetagem após algum tempo, alguns ligam para a polícia antes de atender a mulher 

e saber o porquê do aborto, se ele foi provocado ou não. 
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Muitas das vezes as mães não podem ficar com seus bebês depois que 

nascem, principalmente aquelas que acabaram de passar por uma cesárea, muitos 

hospitais não respeitam o desejo da mãe de amamentar seu filho ao nascer, em 

algumas vezes só é permitido que a mãe fique em alojamento conjunto com seu bebê 

horas após o nascimento, mesmo que não haja nada impedindo que a mãe fique com 

seu bebê. Muitas não recebem o auxílio adequado para aprender a amamentar, 

muitas delas recebem alta com fissuras na mama por não ter tido apoio adequado. 

Em alguns hospitais não é permitido o acompanhamento durante o parto, 

mesmo após a lei, o acompanhante só entra quando o bebê já está quase nascendo, 

no caso de uma cesárea, o acompanhante entra quando o bebê está quase nascendo 

e sai assim que o bebê nasce, deixando a mulher sozinha sem o apoio da pessoa que 

ela escolheu para ajudá-la. 

Desde de 2005 o direito ao acompanhante é lei, no pré-parto, parto e pós-parto 

imediato, essa lei serve também para hospitais particulares, e muitas vezes a mulher 

é impedida de ter um acompanhante por causa da acomodação coletiva. 

 

É muito comum a prática de cobrança de taxa para a entrada e permanência 
do acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto. Em algumas maternidades 
havia cobrança da “taxa de paramentação” que variava de 20 a 300 reais, 
muitas vezes sendo cobrada à vista no momento da internação. Este é um 
caso típico de violência obstétrica de caráter institucional, psicológico e 
material. (Dossiê da violência obstétrica, “pariras com dor” – colaboradoras: 
CIELLO, cariny; CARVALHO, cátia; KONDO, cristiane; DELAGE, deborah; 
NIY, denise; WERNER, lara; SANTOS, sylvana karla. 2012. P. 73.) 

 

 Dentre todos os tipos relatados acima, as que são mais frequentes segundo a 

minha pesquisa é a de proibir um acompanhante no momento do parto, gritos contra 

as parturientes e a indução do parto. Essas são as violências mais relatadas pelas 

mulheres que em algum momento sofreram com esse tipo de violência. 

Muitas mulheres que sofrem a violência obstétrica têm reações semelhantes à 

de mulheres vítimas de estupro, elas passam a rejeitar seu corpo, temer relações 

sexuais, ter pavor de uma nova gestação, ou até mesmo querer ter outra gestação 

para substituir os terrores que o primeiro parto causou. 
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4. MEIOS DE SANAR A VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 

A criação de uma lei e meios de provas mais fáceis seria um modo de ao 

menos diminuir a violência obstétrica. É necessário dar uma atenção a mais para a 

violência obstétrica pois infelizmente ela tem se tornado comum, e a cada dia 

acontece mais.  

No momento do parto se identifica concomitantemente direito de várias 

naturezas, como por exemplo, a saúde e proteção, a maternidade e os direitos 

humanos, mas infelizmente, vários desses diretos são violados, que é quando 

ocorre a violência obstétrica. 

Em um primeiro momento deveria ser divulgado, colocando cartazes nos 

hospitais, postos de saúde e lugares onde deixa a mulher ciente dos tipos de 

violência obstétrica. Colocar um local onde elas se sintam à vontade em denunciar 

a violência sofrida. 

 Em Santa Catarina em janeiro de 2017 foi criada a lei nº 17.097, que 

descreve o que é a violência obstétrica, como podemos ver abaixo. 

 

LEI Nº 17.097, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 
Dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante 
e parturiente contra a violência obstétrica no Estado de Santa Catarina. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A presente Lei tem por objeto a implantação de medidas de informação 
e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado de 
Santa Catarina e divulgação da Política Nacional de Atenção Obstétrica e 
Neonatal. 
Art. 2º Considera-se violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela 
equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda, de forma 
verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no 
período puerpério. 
Art. 3º Para efeitos da presente Lei considerar-se-á ofensa verbal ou física, 
dente outras, as seguintes condutas: 

I – tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, 
grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça se sentir mal 
pelo tratamento recebido; 

II – fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento como 
gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas; 
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III – fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer característica ou ato 
físico como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias, evacuação e outros; 

IV – não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada e em trabalho de 
parto; 

V – tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes 
infantilizados e diminutivos, tratando-a como incapaz; 

VI – fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de uma cesariana 
quando esta não se faz necessária, utilizando de riscos imaginários ou 
hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação dos riscos que 
alcançam ela e o bebê; 

VII – recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma emergência 
médica; 

VIII – promover a transferência da internação da gestante ou parturiente sem 
a análise e a confirmação prévia de haver vaga e garantia de atendimento, 
bem como tempo suficiente para que esta chegue ao local; 

IX – impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência 
durante todo o trabalho de parto; 

X – impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exterior”, tirando-lhe a 
liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular, caminhar até a sala de 
espera, conversar com familiares e com seu acompanhante; 

XI – submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou 
humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição 
ginecológica com portas abertas, exame de toque por mais de um 
profissional; 

XII – deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta assim o requerer; 

XIII – proceder a episiotomia quando esta não é realmente imprescindível; 

XIV – manter algemadas as detentas em trabalho de parto; 

XV – fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir permissão ou 
explicar, com palavras simples, a necessidade do que está sendo oferecido 
ou recomendado; 

XVI – após o trabalho de parto, demorar injustificadamente para acomodar a 
mulher no quarto; 

XVII – submeter a mulher e/ou bebê a procedimentos feitos exclusivamente 
para treinar estudantes; 

XVIII – submeter o bebê saudável a aspiração de rotina, injeções ou 
procedimentos na primeira hora de vida, sem que antes tenha sido colocado 
em contato pele a pele com a mãe e de ter tido a chance de mamar; 

XIX – retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o bebê ao seu lado 
no Alojamento Conjunto e de amamentar em livre demanda, salvo se um 
deles, ou ambos necessitarem de cuidados especiais; 

XX – não informar a mulher, com mais de 25 (vinte e cinco) anos ou com mais 
de 2 (dois) filhos sobre seu direito à realização de ligadura nas trompas 



25 
 

gratuitamente nos hospitais públicos e conveniados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS); 

XXI – tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre acesso para 
acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer hora do dia. 
Art. 4º O Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, 
elaborará a Cartilha dos Direitos da Gestante e da Parturiente, propiciando a 
todas as mulheres as informações e esclarecimentos necessários para um 
atendimento hospitalar digno e humanizado, visando à erradicação da 
violência obstétrica. 

§ 1º O custo da Cartilha dos Direitos da Gestante e da Parturiente poderá ser 
patrocinado por pessoas jurídicas de direito privado, de acordo com critérios 
a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. 

§ 2º A Cartilha será elaborada com uma linguagem simples e acessível a 
todos os níveis de escolaridade. 

§ 3º A Cartilha referida no caput deste artigo trará a integralidade do texto da 
Portaria nº 1.067/GM, de 4 de julho de 2005, que “Institui a Política Nacional 
de Atenção Obstétrica e Neonatal, e dá outras providências”. 
Art. 5º Os estabelecimentos hospitalares deverão expor cartazes informativos 
contendo as condutas elencadas nos incisos I a XXI do art. 3º desta Lei. 

§ 1º Equiparam-se aos estabelecimentos hospitalares, para os efeitos desta 
Lei, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e os consultórios 
médicos especializados no atendimento da saúde da mulher. 

§ 2º Os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites para a denúncia 
nos casos de violência de que trata esta Lei. 

§ 3º O custo dos cartazes poderá ser patrocinado por pessoas jurídicas de 
direito privado, de acordo com critérios a serem estabelecidos pelo Poder 
Executivo. 
Art. 6º A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada pelos órgãos 
públicos nos respectivos âmbitos de atribuições, os quais serão responsáveis 
pela aplicação das sanções decorrentes de infrações às normas nela 
contidas, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa. 
Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. 
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, nos termos do inciso III do 
art. 71 da Constituição do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua 
publicação. 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 17 de janeiro de 2017. 

Existe na Câmara dos Deputados três projetos de lei que definem que tipo 

de atitude pode ser considera violência obstétrica e as punições previstas vão de 

multa a dois anos de prisão, os projetos lei são: PL 8219/17, do deputado Francisco 

Floriano; PL 7867/17, da deputada Jô Moraes; e 7633/14, do deputado Jean Wyllys. 

Todos foram apensados no PL 78678/17. 



26 
 

Em sua justificativa para o projeto lei a deputada Jô Moraes citou o artigo 6º 

da Constituição Federal, onde fala que a proteção à maternidade e a infância são 

direitos sociais. Ela citou também o dossiê “Parirás com Dor”, de 2012, que 

apresentou uma pesquisa realizada em 2010, onde mostra que 25% das mulheres 

que foram entrevistadas sofreram algum tipo de violência obstétrica.  

O projeto lei 78678/17 dispõe: 

 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2017  
(Da Sra. Jô Moraes)  

Dispõe sobre medidas de proteção contra a violência obstétrica e de 
divulgação de boas práticas para a atenção à gravidez, parto, nascimento, 
abortamento e puerpério. O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º. A presente Lei tem por objeto a adoção de medidas de proteção contra 
a violência obstétrica e divulgação de boas práticas para a atenção à 
gravidez, parto, nascimento, abortamento e puerpério.  
Art. 2º. A atenção à gravidez, parto, abortamento e puerpério adotará os 
princípios de boas práticas com enfoque na humanização, de acordo com as 
normas regulamentadoras. Parágrafo único. É obrigatória a elaboração do 
plano de parto.  
Art. 3º. Considera-se violência obstétrica todo ato praticado por membro da 
equipe de saúde, do hospital ou por terceiros, em desacordo com as normas 
regulamentadoras ou que ofenda verbal ou fisicamente as mulheres 
gestantes, parturientes ou puérperas.  
Art. 4º. Para efeitos da presente Lei considerar-se-á ofensa verbal ou física, 
dentre outras: 
I – tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, 
grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça se sentir mal; 
 II –ironizar ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento como 
gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas;   
III –ironizar ou recriminar a mulher por qualquer característica ou ato físico; 
IV – não responder a queixas e dúvidas da mulher gestante, parturiente ou 
puérpera;  
V – tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes 
infantilizados e diminutivos; 
 VI – induzir a gestante ou parturiente a optar pelo parto cirúrgico na ausência 
de indicação baseada em evidências e sem o devido esclarecimento quanto 
a riscos para a mãe e a criança; 
 VII – recusar atendimento ao parto;  
VIII – promover a transferência da gestante ou parturiente sem confirmação 
prévia da existência de vaga e garantia de atendimento ou de tempo 
suficiente para que esta chegue ao local em segurança;  
IX – impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência 
durante o trabalho de parto, parto, abortamento e pós-parto;  
X – impedir a mulher de se comunicar pessoalmente ou por meio de telefone; 
XI – submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou 
humilhantes em desacordo com as normas regulamentadoras;  
XII – deixar de aplicar anestesia na parturiente em desacordo com as normas 
regulamentadoras;  
XIII – realizar a episiotomia indiscriminadamente, em desacordo com as 
normas regulamentadoras;  
XIV – manter algemadas as detentas em trabalho de parto;  
XV –realizar qualquer procedimento sem pedir permissão ou esclarecer, de 
modo acessível, a sua necessidade;  
XVI – demorar injustificadamente para alojar a puérpera em seu leito;  
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 XVII – submeter a mulher e/ou recém-nascido a procedimentos com o fim 
exclusivo de treinar estudantes;  
XVIII – submeter o recém-nascido saudável a procedimentos de rotina antes 
de colocá-lo em contato pele a pele com a mãe e de permitir o aleitamento; 
XIX – impedir o alojamento conjunto e a amamentação por livre demanda, 
salvo em situações clinicamente justificadas;  
XX – não informar a mulher e o casal sobre o direito a métodos e técnicas 
anticonceptivos reversíveis ou não;  
XXI – obstar o livre acesso do outro genitor para acompanhar a puérpera e o 
recém-nascido.  
Art. 5º. Os estabelecimentos de saúde deverão expor cartazes informativos 
contendo as condutas elencadas nos incisos I a XXI do art. 4º desta Lei. § 1º. 
Equiparam-se aos estabelecimentos de saúde, para os efeitos desta Lei, os 
postos, centros e unidades básicas de saúde, casas de parto, maternidades, 
hospitais e consultórios médicos especializados no atendimento à saúde da 
mulher. § 2º. Os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites para 
encaminhar denúncias de violência obstétrica.  
Art. 6º. O descumprimento dessa lei sujeitará os infratores às penas previstas 
na legislação da esfera sanitária, penal e civil.  
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na cento e oitenta dias após a data de sua 
publicação. 
 

 
Esse projeto lei é o meio mais eficaz para diminuir e chegar um dia a acabar 

com a violência obstétrica, se tudo o que dispõe for colocado em pratica chegara um 

ponto em que a violência obstétrica será um monstro do passado, e chegaremos ao 

respeito que se deve as mulheres.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No primeiro momento a ideia foi de explicar o que é a violência obstétrica, de 

um modo mais simples, onde mostra quais são os tipos, por quem é cometida e contra 

quem a violência obstétrica é cometida, pois a violência obstétrica é cometida por um 

grupo especifico de pessoas, e contra mulheres, sendo ela gestante, em momento de 

parto, ou abortamento.  

Em um segundo momento a ideia era de mostrar o porquê existe a violência 

obstétrica, quando começou e como foi se tornando algo comum, crescendo 

desordenadamente e se tornando uma violência revoltante por ser cometida em um 

momento onde as mulheres estão mais frágeis e precisando do apoio do violentador. 

Por fim, expor soluções para que a violência obstétrica venha ao menos 

diminuir e um dia chegue ao fim. O projeto lei é excelente ao menos de início, sendo 

preciso aprova-lo e colocar em pratica. Vai ajudar as mulheres a se sentir mais 

confiantes principalmente nos locais de atendimento do SUS, onde mais ocorre esse 

tipo de violência.  
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APÊNDICES 

 

Elemento opcional. É o texto ou documento com a finalidade de complementar sua 

argumentação, sem prejudicar o sentido do trabalho. O(s) apêndice(s) é identificado 

por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos 

apêndices, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto.
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APÊNDICE A 

Nome do Apêndice 
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ANEXOS 

Elemento opcional, sendo um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve 

de fundamentação, comprovação e ilustração.  

Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 

respectivos títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na 

identificação dos anexos, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto. 
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ANEXO A 

Título do Anexo 

 


