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RESUMO
O tema abordado na presente pesquisa “Violência Obstétrica”, é assunto pouco explorado no cenário brasileiro, visto que
o conhecimento que se tem sobre o tema é insuficiente para que a gestante identifique que foi vítima de um tipo de
violência. Define-se como violência contra a mulher; qualquer ato ou conduta baseada no gênero, causando morte, dano
ou sofrimento de ordem física, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Em
muitos casos percebe-se que a gestante não tem ciência de que a violência pela qual passou é entendida como abusiva
pelo ordenamento jurídico brasileiro. Muitas dessas mulheres se encontram em estado de vulnerabilidade, acreditam que
faz parte do procedimento do parto normal tais condutas tomadas pelos profissionais de saúde. Busca-se identificar o
momento em que se inicia e que se finda a responsabilidade do Estado em relação a proteção da gestante em seu parto,
visto que é de responsabilidade do Estado garantir que a parturiente tenha um tratamento digno quando esta se utiliza
de hospitais públicos. Outra questão pertinente é a responsabilidade dos profissionais que atuam nesses casos, e a
possibilidade de indenização  da  gestante  que sofre  qualquer  forma de violência  durante  o  parto.  O tratamento  da
gestante de forma digna, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, que é entendido como o núcleo dos
direitos da personalidade. Dessa forma, ao se proporcionar tratamento digno à gestante, estar-se-á concretizando seus
direitos, respeitando os princípios e fundamentos constitucionais.

PALAVRAS-CHAVE: Violência obstétrica, Parto Humanizado, Responsabilidade civil.

1 INTRODUÇÃO

A violência  obstétrica  é  comum nos  procedimentos  médicos  na  hora  do  parto,  um dos
exemplos acerca do tema é a imobilização da gestante durante o momento do nascimento do bebê,
conforme relatos trazidos em reportagem com a revista Época publicada em 04 de Agosto de 20151

que trata de casos em que mulheres foram vítimas desta violência. A introdução do soro juntamente
da ocitonina, utilizada com intuito de acelerar o parto sem o consentimento da gestante, também
caracteriza-se  como  uma  violência  obstétrica,  outro  exemplo  clássico  desta  violência  é  o
impedimento  da  entrada  de  um  acompanhante  no  processo  de  parto.  A  permanência  do
acompanhante tem respaldo legal pela lei nº 8.080/90 que foi alterada pela lei 11.108/05 que dispõe
em seu art. Art. 19-J2 sobre a garantia de a gestante ter direito a presença de um acompanhante de
sua escolha durante o trabalho de parte e pós-parto, no SUS (Sistema único de Saúde) ou rede
própria ou conveniada. Assim, quando a uma proibição da permanência do acompanhante nestas

1 Revista  época  /  Vítimas  da  violência  obstétrica:  o  lado  invisível  do  parto.  Disponível  em:
<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-violencia-obstetrica-o-lado-invisivel-do-
parto.html. Acesso em: 10 Abr. 2017, 13:10.

2 BRASIL. Projeto de Lei n. 7.633, de 2014. Câmara dos Deputados, Brasília, 2014. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1257785&filename=PL+7633/2014>. Acesso em: 20 jan. 2017, 17:40.
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situações, automaticamente a uma afronta a legislação pátria, por contrariar expressamente algo
previsto e garantido por lei.

Quando se trata de responsabilidade civil  por um ato praticado contra qualquer cidadão,
dentro de qualquer órgão público, sejam hospitais, postos de saúde, ou ainda dentro de hospitais
particulares, mas que a gestante seja atendida pelo programa SUS, o Estado tem sua parcela de
culpabilidade, pois é de sua responsabilidade garantir a eficácia dos direitos assegurados por lei,
devendo instituir órgãos fiscalizadores com o intuito de prevenir e punir práticas abusivas como as já
citadas. Garantir à gestante a concretização de seus direitos constitucionais, como o direito a saúde
e o tratamento digno é também responsabilidade estatal.

Note-se que o direito a indenização pelos danos materiais e morais está previsto no art. 5 da
Constituição  Federal  de  19883,  nos  seguintes  termos:  “é  assegurado  o  direito  de  resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Dentro desta
perspectiva surge a responsabilidade civil, que se constitui como um dever jurídico decorrente de um
contrato, de um fato, de ação ou omissão, no qual dará ensejo a uma responsabilização, com intuito
de reparar o dano sofrido advindo do ato ilegal. Assim quando a violência obstétrica ocorre, deve-se
buscar no poder judiciário uma reparação pelos danos sofridos, sendo que o estado tem sua parcela
de culpa, pois é seu dever garantir a proteção aos vulneráveis, aqui representado pela figura da
gestante, que pelo fato de encontrar-se em estado puerperal, conseqüentemente possui seu poder
de  defesa diminuído,  sobrando apenas a  ela  uma indenização  pelos  danos morais  e  materiais
advindos da violência a ela praticados, sejam dos hospitais públicos, privados, e até mesmo dos
profissionais envolvidos na relação hospital e paciente.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia de pesquisa utilizada foi  em parte,  análises jurisprudências,  entendimentos
doutrinários, livros da área da saúde, entrevistas e reportagens que relatavam sobre a violência
obstétrica, com intuito de se verificar, se em maioria as gestantes tem o conhecimento de que muitas
das  condutas  ocorridas  na  hora  do  parto  se  caracterizam como violência  obstétrica,  e  que  se
ocorrida referida violência o poder judiciário viria quando provocado, propiciar a devida reparação
aos danos sofridos.  A técnica de pesquisa se fundamenta com base nas pesquisas documentais e
bibliográficas,  juntamente  com análise  de  jurisprudências,  livros,  artigos,  revistas  jurídicas  entre
demais fontes indispensáveis, como a internet (rede mundial de computadores), que facilita o acesso
com  outros  países  e  culturas,  fazendo  uma  ligação  entre  todos  os  endereços  eletrônicos
aumentando o conteúdo para a elaboração da pesquisa já realizada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo terá grande relevância social devido ao fato de que muitas mulheres sofreram e
sofrem  violência  obstétrica,  sem  ao  menos  ter  ciência  de  que  há  possibilidades  de  escolhas
referentes ao parto. A pesquisa será utilizada com o intuito de conscientizar a população de que
práticas assim devem ser punidas, caso ocorram. 

Caracteriza-se  como  violência  obstétrica  a  exposição  da  parturiente  a  situações
constrangedoras como é o caso da vendedora Tayana Guimarães, 23, que em entrevista com “a

3  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL  DE  1988.  Disponível  em:  <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 Mar. 2017, 19:20.
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crítica.com” publicada em 08/02/2015 em Manaus (AM4), relatou as violências sofridas na hora do
parto “A bolsa foi estourada pela cirurgiã obstetra com um palito” ainda discorre que para piorar,
passou pelo que mais temia a prática da episiotomia, um corte cirúrgico feito na região períneo.
“Deitei, coloquei os pés no apoio e quando vi que a médica ia me cortar, questionei. Mas ela afirmou
que como era meu primeiro filho o procedimento era necessário. Mesmo anestesiada, notei a força
que ela fazia para fazer o corte. Foram 20 pontos, tive uma hemorragia”. 

Situações como a demonstrada estão presentes na sociedade, ferindo a Constituição Federal
de 1988, no que tange ao direito da dignidade da pessoa humana, aos direitos da personalidade,
entre  outros.  Pois  como  não  falar  nestes  princípios  constitucionais,  quando  o  assunto  é  o
nascimento de uma vida humana. E como não identificar uma presunção lógica normativa de que é
dever  do  estado garantir  um parto  digno,  seguro  e saudável.  O Projeto  de Lei  7633/14,  busca
oficializar todas as garantias de um parto mais humanizado, com o intuito de minimizar as violências
sofridas nos anos sem lei regulamentadora específica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intuito desta pesquisa foi demonstrar de forma clara e objetiva a existência da violência
obstétrica, e o não conhecimento da sociedade e especificamente do público feminino. Busca-se
com a publicação deste trabalho a conscientização da sociedade de que havendo uma agressão
caberá ao estado quando provocado, o dever de responsabilizar os culpados pelo atos praticados,
podendo a gestante pedir posteriormente uma indenização pelos danos morais e materiais advindos
da violência a ela praticados, sejam dos hospitais públicos, privados, e até mesmo dos profissionais
envolvidos na relação.
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