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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA A LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO MÉDICO 

 

 
Tainá Clemente da Silva. 

 
RESUMO: A violência obstétrica ocorre diariamente e está presente, sem fazer 

distinção na vida de diversas mulheres no Brasil. Por vezes caindo na cifra negra 
tornando ainda mais desafiadora a responsabilização criminal do médico, que tem por 
objetivo a garantia jurídica à mulher que é vítima desta violência. O presente artigo 
visa maior familiaridade com o tema de um ponto de vista pouco explorado atualmente 
trazendo alguns posicionamentos jurídicos voltados para os direitos fundamentais da 
mulher. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Violência obstétrica. Responsabilização 

Criminal. Direito fundamental da mulher. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A violência obstétrica, tema abordado neste artigo, é um assunto complexo, 
que requer uma análise pragmática e cética. Para contextualizar, é necessário saber 
que a dignidade da pessoa humana deve ser observada desde o momento da 
concepção. Portanto, a violência obstétrica pode ocorrer não apenas no centro 
cirúrgico e na sala de parto, como também, desde as primeiras consultas do pré- natal. 

A violência obstétrica ocorre independentemente do nível de classe social, cor, 
raça, etnia, religião ou orientação sexual. Ou seja, todas as mulheres podem ser 
vítimas de violência obstétrica. Este objeto de estudo, refere-se a um acontecimento 
de difícil visualização e identificação, pois além de ocorrer de forma explícita, também 
ocorre de forma oculta, impossibilitando a percepção da lesão. O principal antídoto 
para a violência obstétrica é a informação, que deve ser dada pelo médico e através 
de políticas públicas. 

O documentário “O renascimento do parto”, documento utilizado como 
parâmetro para análise da violência obstétrica deste artigo, possibilita a visualização 
da referida violência oculta, que gera danos irreparáveis e irreversíveis, tanto quanto 
as que são facilmente identificáveis, como por exemplo, uma agressão física. 

É de grande relevância para o Direito, que se faça uma análise conjunta da 
realidade com a norma, com um olhar não superficial sobre o tema, buscando garantir 
a dignidade - que é um dos pilares do direito - às mulheres que se encontram 
atualmente em uma condição vulnerável enquanto gestantes e parturientes. Através 
de tutela para as mulheres e responsabilização adequada para os médicos. 

A pesquisa será composta de três seções. A primeira abordará o Direito de 
informação e os Direitos da mulher na perspectiva Constitucional e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. A segunda visa discutir as políticas públicas necessárias 
para a redução de violência obstétrica. E a terceira seção, por fim, visa abordar as 
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consequências jurídicas de ordem penal. Tendo o presente artigo como método de 
pesquisa, consultas doutrinárias, consulta à legislação vigente, consulta 
jurisprudencial, relatos e experiências de mulheres vítimas de violência obstétrica e 
o documentário “O renascimento do parto”, ao qual é composto por abordagens 
multidisciplinares sobre o tema proposto na discussão deste artigo, que será 
fundamentado na legislação pátria, especialmente na Constituição Federal de 1988, 
no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. 

 

 
2 DIREITO À INFORMAÇÃO E DIREITOS DA MULHER 

 
A informação é um dos direitos fundamentais de uma sociedade democrática 

previsto no ordenamento jurídico. O direito de informação traz em sua essência o 
sentido de dever, de compromisso com a verdade, com a transparência e com a 
imparcialidade. No Brasil, o direito à informação está previsto na Constituição Federal 
de 1988 em seu art. 5°, inciso XIV, que dispõe que: “é assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional”. Tudo deve ser público e publicizado, salvo disposição diversa. A faceta 
da informação que trata este artigo é sobre o direito de ser informado. 

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o final do ano é 
o período onde tem o aumento de cesáreas agendadas (ANS, 2021). A partir desta 
informação, questiona-se o alto índice de recomendação de cesáreas em 
determinados períodos do ano, contrapondo o motivo pela qual existe o desvio de 
comportamento na estatística da ANS. 

 
ECA - Art. 8. §8 o A gestante tem direito a acompanhamento saudável 
durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-
se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por 

motivos médicos. (negrito e grifo incluído) 

 

Por vezes a motivação do médico responsável por realizar a cirurgia 
cesariana, pode ser interpretada tão somente para obter uma vantagem econômica 
para si, ou seja, atender o interesse próprio, pois não há garantia legal de que aquela 
indicação está sendo oferecida de forma responsável. Com a falta desta garantia, 
inexiste uma motivação concreta e com respaldo documental para justificar o aumento 
de cesarianas próximo aos finais de ano, conforme informa a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar. 

Toda gestante deve ter o direito de optar pela via de nascimento desejada, 
mas este direito somente será possível ser exercido se ela estiver em garantia a 
segurança de suas escolhas, para enfim, conseguir escolher conscientemente, caso 
contrário, ela não estará exercendo o seu direito de escolha, e sim, podendo estar 
sendo sujeita a uma escolha alheia a sua vontade. 

 
2.1 A informação e a desinformação 

O direito de informar implica, por outro lado, no dever de informar, ou, direito 
de ser informado. (SILVA, 2005, p. 246). O direito de se informar, por sua vez, consiste 
na faculdade do indivíduo buscar as informações pretendidas, sem que lhe sejam 
impostos empecilhos para tanto. (SERRANO, 2005, p. 133). Ser informado 
proporciona, no aspecto da violência obstétrica, a garantia e o poder de escolha da 
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mulher, que possui este direito fundamental conforme disciplina a Constituição 
Federal em seu art. 5°, inciso II: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Na realidade fática, por vezes, a informação chega de forma deturpada, 
passando uma “falsa segurança” de que a informação correta está sendo recebida, 
pelo fato da mulher ser uma figura vulnerável e suscetível neste cenário, não dispondo 
de conhecimento técnico. Receber a informação oferecida pelo médico, sem nenhum 
termo de responsabilidade ao qual este manifeste expressamente as suas indicações 
e recomendações, torna a informação dita somente de forma oral, inadequada para 
respaldar e assegurar a mulher do direito de recorrer. 

Ademais, somente com a informação fidedigna e documentada, a mulher é 
capaz de escolher, com garantias concretas e segurança jurídica. Logo, não há que 
se falar que o direito de escolha da mulher foi respeitado, quando ela não foi munida 
de informações verídicas e com embasamento científico, caso contrário, estaríamos 
chegando bem próximo a um crime de estelionato praticado pelo médico contra a 
mulher. 

Além da falta de informação, ocorre também, como mostra o documentário, 
a desinformação, ou seja, um retrocesso para atingir os direitos fundamentais da 
mulher e a garantia do princípio basilar da dignidade da pessoa humana, ambos 
dispostos no ordenamento jurídico pátrio. Esta desinformação começa no pré-natal, 
com a criação de mitos através de mensagens não capacitadoras, como por exemplo 
“nova demais para ter parto normal”, “velha demais”, “pequena demais”, “acima do 
peso”, “sedentária”, “vai ficar larga”, “bebê grande demais”, “bebê pequeno demais”, 
“cesárea anterior”, “gêmeos tem que ser cesárea” (CHAUVET, 2013), como mostra o 
documentário através de relatos de centenas de mulheres que tiveram estes motivos 
ditos pelo médico como impedimento para o parto vaginal. 

Além disso, a desinformação também ocorre através da criação de medos, 
aproveitando-se da vulnerabilidade da mulher na condição de gestante. E o principal 
deles é a indicação de cesárea por circular de cordão (CHAUVET, 2013), ao dizer que 

“se a gente não fizer a cesárea, o seu filho irá entrar em sacrifício e morrer, e você 
também pode morrer”, segundo relatos extraídos do documentário “O renascimento 
do parto” (CHAUVET, 2013). Acontece que, segundo a OMS, a circular de cordão 
não se caracteriza indicação de cesárea e não configura fator de risco, sendo possível, 
o bebê nascer pela via vaginal através de um parto normal e saudável. O médico, ao 
dizer a sua paciente que ela poderá morrer se não fizer determinada cirurgia, sabendo, 
ou ao menos devendo saber que esta indicação é falsa, e aumentando, com isso, os 
riscos de mortalidade fetal e materna, deixa de promover o seu dever legal de cuidado 
e passa a agir com negligência e impudência. 

A cultura da cesariana remete ao pensamento de que se o bebê e a mãe 
sobreviveram, o médico fez o seu papel. Mas o Direito não deve visar sobreviventes, 
e sim a dignidade da pessoa humana, o respeito. Garantindo que a primeira transição 
da vida daquele bebê não venha com o marco da violência e desumanidade. 

 
CF - Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; (negrito incluído). 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (negrito incluído). 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; (negrito incluído). 
 

CF - Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição. (negrito incluído). 

 
2.2 Direitos da mulher 

A humanização do parto não se limita à questão da informação entre parto 
normal ou cesáreo, mas no protagonismo da mulher na hora do trabalho de parto. 
Na assistência médica humanizada, é assegurado o direito de escolha relacionado 
ao acompanhante, à posição mais confortável, alimentação no momento desejado, e 
a expressão de sentimentos e reações livremente. 

 
ECA § 2 o Os profissionais de saúde de referência da gestante 
garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao 
estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito 
de opção da mulher. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016). 

(negrito incluído). 

 
Anteriormente, o parto era feito através das “parteiras tradicionais” que se 

deslocavam até a residência da parturiente e seus conhecimentos eram embasados 
na prática e na acumulação de saberes, passados tradicionalmente de geração para 
geração. Elas usavam de sua sabedoria pois sabiam que é prudente observar a 
natureza e deixa-la agir livremente. Com a fundação de universidades e 
posteriormente a criação de cursos profissionalizando médicos, a admissão estava 
limitada aos homens das classes altas e, portanto, inacessível às parteiras. (A 
HISTÓRIA DO PARTO, 2021) 

 

Desabituados do acompanhamento de fenômenos fisiológicos, os 
médicos foram formados para intervir, resolver casos complicados e 
ditar ordens. O parto passou então a ser visto como um ato cirúrgico 
qualquer e a mulher em trabalho de parto sendo chamada “paciente”, 
sendo tratada como doente e impedida de seguir seus instintos e 
adotar a posição mais cômoda e fisiológica. Iniciou-se a era do parto 
médico, no qual a mãe deixa de ser a figura mais importante da sala, 
cedendo seu lugar à equipe médica. Os papéis se invertem e o obstetra 
passa a ser o centro da cena, obrigando a mulher a se deitar numa 
posição desconfortável, sendo impedida de adotar a posição que 
achar mais confortável. Não podendo opinar em seu direito 
básico de escolha e participação ativa no nascimento do próprio filho. 
As posições verticais, que ao longo dos milênios foram as mais usadas 
pelas mulheres, em todas as raças e culturas, lhes eram negadas pelo 

obstetra. (Texto retirado do artigo “A história do parto”) - (negrito 
incluído). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art19
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Toda mulher terá direito a um acompanhante de sua escolha durante todo o 

período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Porém na prática, existe a 
violação deste direito, e, portanto, mesmo com a apresentação da legislação federal 
pertinente na recepção, o acompanhante tem o direito de ingresso negado pela 
instituição, conforme demonstra o documentário “O renascimento do parto”. Neste 
sentido, a legislação se demonstra insuficiente para resguardar o direito da mulher. 

 
Lei 11.108/05 - Art. 19-J - Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a 
permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato. 

 
§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado 

pela parturiente. (negrito incluído). 

 
Durante o pós-parto, a mulher terá o direito disposto pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, a assistência relacionada ao aleitamento materno, dado a 
importância da primeira hora de vida do bebê. Durante esse período, o contato pele 
a pele deve ser estimulado o mais cedo possível (DIRETRIZES NACIONAIS DE 
ASSIÊNCIA AO PARTO, 2017 p. 36). Pois facilita a amamentação, diminui a 
mortalidade e traz muitos benefícios para mãe e bebê (SBP, 2013). 

Proporcionar condição adequada ao aleitamento materno requer que seja 
seguida a orientação dos órgãos e entidades competentes de saúde. Procedimentos 
que são opostos as indicações estabelecidas, sem que haja necessidade médica, 
dificulta o cumprimento da lei para a implementação da amamentação. 

 
ECA - Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, 
inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de 

liberdade. (negrito incluído) 
§ 1 o Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão 
ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao 
planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação     

complementar     saudável,     de     forma contínua. (negrito 
incluído) 
VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, 
prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a 
mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já 

existente. (negrito incluído) 

O momento do nascimento do bebê é quando a mulher se encontra vulnerável, 

tomada de medo e insegurança, principalmente se ela não passou por um pré-natal 
bem-informado e com equipe responsável que respeite o seu plano de parto. Além 
disso, a medicalização do parto é uma porta e palco para que ocorra a violência 
obstétrica já que em muitos casos deixa a mulher ainda mais vulnerável e exposta, 
dificultando ainda mais a sua lucidez. 

O plano de parto é um documento onde a mulher, ao longo do pré-natal, define 
suas vontades e autoriza ou não determinados procedimentos, pois no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm#art19j
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm#art19j%C2%A71
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momento do parto fica mais difícil que ela tome alguma decisão. É uma espécie de 
contrato com o médico e instituição que deve assegurar as suas escolhas. Muitas 
mulheres não são informadas sequer da existência do plano de parto. 

 
3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas 
pelos governos (nacionais, estaduais ou municipais) com a participação, direta ou 
indireta,   de   entes    públicos    ou    privados    que    visam    assegurar determinado 
direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento 
social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, correspondem a direitos assegurados 
na Constituição. 

 
CF - Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

(negrito incluído) 
 

ECA - Art. 7º “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida 
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência”. (negrito incluído) 
 

ECA - Art. 8 o “É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 
programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento 
reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada 
à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal 
e   pós-natal   integral   no   âmbito   do    Sistema    Único    de Saúde”. 

(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016). (negrito incluído) 

 
Dados referentes à violência obstétrica ainda não refletem a realidade, pois 

impossibilita uma análise qualitativa da questão. Devendo hoje, ser elaborado 
trabalhos para o aprimoramento destes dados. Ademais, a ausência de dados não 
impossibilita o olhar humano para observar esta problemática, que transcende o 
Direito e os índices de denúncias. O que dificulta a análise quantitativa desses dados, 
dá-se pela não comprovação legal documentada da escolha própria da gestante pelo 
procedimento cirúrgico, documento este, respaldado pelas orientações médicas 
oferecidas para tal escolha. Para mensurar estes dados, é necessário haver 
ferramentas e termo de responsabilidade para a tutela da mulher. 

Deverá ser criado a possibilidade, em todo o território nacional, de canais 
específicos para o recebimento de denúncias sobre violência obstétrica, conforme fez 
a prefeitura do Rio de Janeiro, onde casos de violência obstétrica poderão ser 
notificados na Central de Atendimento 1746. (PREFEITURA RIO, 2021) 

Diante das dificuldades de reversão do modelo de atenção obstétrico, que é 
influenciado por diversos fatores, tais como: fatores culturais, organização da rede 
de atenção, política de remuneração, etc, propõe-se uma meta de redução das 
atuais taxas para 45%, ainda um patamar relativamente alto, mas muito inferior às 
taxas praticadas atualmente pelo setor (PARTO É NORMAL, ANS, 2021). Portanto, 
faz-se necessário a criação de documento oficial específico a ser preenchido pelo 

https://www.youtube.com/watch?v=fZV2yC3jSr8
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art19
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médico com a triagem que será seguida por este e sua equipe, onde se espera diminuir 
a taxa de indicações inexistentes e desnecessárias, concomitante com facilitação da 
vítima recorrer quando houver algum desvio de indicação contra aquela estabelecida 
pela OMS. 

O dever de informar não deve ser pautado apenas na atualização e criação de 
legislação e no compromisso ético do profissional de saúde em fazer o bem, mas 
também na divulgação de informações pelo governo através de cartilhas simplificadas 
sobre o tema, anúncios de televisão e rádios de grande circulação sobre o que é a 
violência obstétrica. 

Possibilitar um defensor de direitos humanos dentro dos hospitais habilitado 
pelo Estado para fiscalizar e intervir, caso necessário, promovendo a condução 
coercitiva dos infratores que agirem com a negativa aos direitos da gestante. 

Dado oferecido pela OMS informa o alto índice de cesáreas sem indicação 
ao qual a mulher é submetida. Segundo este dado, as mortes pós-parto e as doenças 
maternas subiram em até 20% com o aumento do número de cesarianas. Além de 
constar que, cerca de 92% das mortes maternas ocorrem por causas evitáveis [2]. O 
direito de escolha da mulher através do SUS está limitado ao parto hospitalar, não 
sendo possível a escolha pelo parto domiciliar através da rede pública de saúde. O 
parto domiciliar permite diversos benefícios e possibilita maior humanização do parto, 
onde o principal deles, em relação à doenças, é a redução de chances de infecção 
por bactérias hospitalares. Portanto, o oferecimento de parto domiciliar às parturientes 
da rede pública colaboraria com a redução de doenças materna. 

 
4 RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

Atualmente no Brasil, não existe legislação específica para a 
responsabilização criminal do agente que comete violência obstétrica. É preciso 
considerar a superficialidade dos dados indicadores de violência obstétrica, devido a 
existência da violência oculta, de um crime intrincado, pertencente à Cifra Negra. Ou 
seja, dentro da violência obstétrica, existem crimes que não chegam ao conhecimento 
das autoridades por passarem despercebidos em alguns casos, ou que quando 
evidentes, a vítima não tenha o desejo de reviver todo o trauma, deixando assim, de 
comunicar as autoridades competentes. Portanto, é importante a valoração e escuta 
das experiências que são relatadas pelas mulheres, desde o momento do pré-natal 
até o pós-parto, pois possibilita analisar a violência intrínseca com o apoio do Direito 
Penal. 

 
4.1. Legislação atual 

 

A violência obstétrica é por vezes, um “crime perfeito”, que dificilmente é 
punido, conforme demonstrado até aqui. Atualmente, não existe uma legislação federal 
acerca deste tema, porém a ausência de tipificação penal específica de violência 
obstétrica não deverá impossibilitar a imputação penal da conduta do agente. Este 
poderá responder pelo crime de tortura previsto na lei 9.455/97, lesão corporal (art. 
129 do CP), homicídio (art.121, CP) e/ou omissão de socorro (art. 135, CP), além dos 
crimes contra a honra, como a difamação (art. 139, CP) e a injúria (art. 140, CP) 
deverá ser observado de acordo com o caso concreto. 

Atualmente, existe alguns projetos de lei federal passíveis de aprovação na 
Câmera do Senado, a saber: lei 7.633/2014 de autoria do deputado Jean Wyllys, a 
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lei 8.219/17, de autoria do deputado Francisco Floriano e a lei 7.867/17, de autoria 
da deputada Jô Moraes, todos com a finalidade de combater a violência no parto. 

A resolução n° 368 dispõe sobre o direito de acesso à informação das 
beneficiárias   aos   percentuais   de cirurgias   cesáreas   e    de   partos   normais, por 
operadora, por estabelecimento de saúde e por médico e sobre a utilização do plano 
de parto, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da 
saúde suplementar (RN 368, ANS 2015). 

O Ministério de Saúde disponibilizou um documento estabelecendo as 
Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto, e este documento é destinado aos 
operadores de saúde (DIRETRIZES NACIONAIS DE ASSISTÊNCIA AO PARTO, 
2017, Ministério da Saúde). 

 
4.2 Imputação penal do agente 

 
Pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, 1 (uma) em cada 4 (quatro) 

brasileira é vítima de violência obstétrica. (Correio Braziliense, Saúde, 2017, p. 6). 
Incorre em violência obstétrica o atendimento com vocabulário não profissional e 
inadequado, como: “na hora de fazer foi bom, então aguenta sem reclamar” (exemplo 
extraído do documentário “O renascimento do parto”), procedimentos dolorosos e 
esterilização definitiva sem consentimento ou informação (como por exemplo, a 
episiotomia – rasgar o canal vaginal para ampliar o espaço para o bebê e acelerar o 
parto), violência psicológica, impedimento de contato com o bebê e do aleitamento 
materno, uso de ocitocina sem consentimento da mulher; a manobra de Kristeller 
(pressão sobre a barriga da gestante para empurrar o bebê); a proibição da mulher se 
alimentar ou se hidratar, obrigar a mulher a permanecer deitada na hora do parto, 
amarrar a mulher na maca, não permitir a presença de acompanhante para dar 
suporte, não respeitar o plano de parto (que infelizmente, muitas mulheres não são 
informadas do que é e desse direito), dentre outras condutas desumanas e cruéis. 

 
“No meu terceiro filho me levaram, de novo, para uma cesárea, porque 
eu “ia morrer”, me fizeram a laqueadura sem a minha autorização 
porque eu já tinha três filhos, pois eu “não podia ter mais filhos”, quatro 

anos depois e eu ainda não processei isso.” (CHAUVERT, 2013) 

 
Apesar da ausência de legislação específica sobre a violência obstétrica, 

existe julgado no sentido de imputar o crime de homicídio culposo no caso do agente 
que realizou o procedimento de episiotomia durante o parto normal que resultou na 
infecção generalizada da vítima e logo após, decorreu em sua morte devido a 
negligência, imprudência e imperícia. 

 
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PARTO NORMAL 
COM EPISIOTOMIA. ART. 121, § 3º, DO CP. INCIDÊNCIA DA 
MAJORANTE DO § 4º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. 
(INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO). PENA 
QUE NÃO MERECE REDIMENSIONAMENTO. Demonstrado que o 
réu agiu com negligência, imprudência e imperícia, e que dita conduta 
levou a paciente a óbito, pois, após o parto com Episiotomia, deixou 
de realizar procedimento de revisão do reto, o que propiciou a 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625335/par%C3%A1grafo-3-artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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comunicação do conteúdo fecal com o canal vaginal, culminando com 
infecção generalizada, que evoluiu com a morte da vítima, mostra-se 
correta a sua condenação pela prática do delito de homicídio culposo. 
Aplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no § 4º do 
art. 121 do CP, por inobservância de regra técnica de profissão. Pena 
definitiva de dois anos de detenção, substituída por duas restritivas de 
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e 
prestação pecuniária, que se mostra adequada ao caso, não 
ensejando redimensionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(Apelação Crime Nº 70053392767, Segunda Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 
14/11/2013) (TJ-RS – ACR: 70053392767 RS, 
Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 14/11/2013, 
Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 28/11/2013). 

 
O agente deverá responder pelo crime de lesão corporal, tipificado pelo 

código penal no artigo 129. Contudo, ocorrendo a morte da paciente/do nascituro 

responderá pelo crime de homicídio culposo, aplicando ainda o aumento de pena 
conforme o artigo 121, § 3º do Código penal. 

Através do documentário é possível notar que, independente do bebê nascer 
pela via de parto vaginal ou cesariana, as mulheres são submetidas a tratativas 
desumanas e degradantes no momento do nascimento de seu filho. São agredidas 
verbalmente, fisicamente, moralmente e psicologicamente. Parto sem violência 
deveria ser garantia para a boa saúde reprodutiva da mulher, porém, não é o que 
ocorre na prática, portanto, venho expor 8 relatos de mulheres que foram vítimas de 
violência obstétrica, demonstrando um pouco da nossa realidade, vejamos: 

 
"Uma enfermeira teve conduta totalmente inapropriada, forçando o 
parto de forma violenta e impedindo que eu me posicionasse como 
quisesse ou mesmo tivesse liberdade de expressar minha dor. Ela 
quase subiu em cima de mim para „facilitar‟ a saída. Pedi para ficar de 
cócoras e não deixaram, mandavam eu parar de gritar. Já no 
nascimento do segundo filho, consegui que tudo fosse da forma como 
sonhava. Tive o Theo em casa, com a ajuda de uma doula. A decisão 
sobre o parto, seja natural ou cesárea, é um direito de cada mulher e 
precisa ser respeitado". - Carolinie Figuieredo, atriz, em entrevista à 
revista Marie Claire. 

 

"Eu morria de sede. Às nove ou dez da noite, tudo que eu pedia, aos 
berros, era um copo d'água. Mas a doutora negou. Ríspida, grosseira 
e com a cara enfiada no meio das minhas pernas. Disse que podia 
fazer mal depois, na hora de nascer." - Depoimento anônimo ao projeto 
"1:4 retratos da violência obstétrica". 

 

"Ela empurrou a cabeça da bebê de volta pra dentro. Eu dizia pra ela 
parar, porque a cabeça já havia coroado; ela me disse que eram 
normas do hospital, e eu não entendia o que ela queria dizer com 
aquilo." - Depoimento anônimo ao projeto "1:4 retratos da violência 
obstétrica". 

 
"O bebê estava para nascer, por parto normal. A equipe optou pela 
cesárea e se recusou a chamar a médica que me atendia. Não me 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625283/par%C3%A1grafo-4-artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625335/par%C3%A1grafo-3-artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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deram explicações. Avisei que a anestesia não pegou. Mesmo assim, 
fizeram a cesárea. O anestesista puxava meu cabelo para eu não 
desmaiar de dor". Joyce Guerra, deficiente visual, em depoimento à 
revista Época. 

 
"Não permitiram a entrada do meu marido na sala de parto. Quando as 
dores e contrações começaram ouvi 'na hora de fazer, não gostou?' e 
'não grita, vai assustar as outras mães'." - Kelly de Oliveira Mafra, em 
depoimento à revista Época. 

 
"Aos sete meses de gestação a bolsa estourou. Na primeira ida à 
maternidade, fui internada por dois dias e depois mandada para casa. 
Ao voltar ao hospital, três dias depois, conforme orientação que havia 
recebido, fui atendida com críticas e reclamações. Ouvi 'por que não 
veio mais cedo?', 'queria forçar um parto normal?', e 'quem manda no 
procedimento sou eu'. Sem explicar nada, uma enfermeira deitou 
sobre minha barriga. Reagi e amarraram minhas mãos. O bebê não 
sobreviveu. Assumi a culpa pela morte do meu filho. Meu casamento 
quase acabou. Parei de trabalhar e abandonei o mestrado. Tem gente 
que acha que venci por ter outros filhos. Quem disse? Nunca fui ao 
cemitério onde meu filho está enterrado. Tenho medo de não sair viva 
de lá." - Eva Maria Cordeiro, em depoimento à revista Época. 

 

"Eu e meu bebê estávamos bem de saúde. Eu havia me preparado 
para ter meu filho em casa, mas aconteceram alguns imprevistos e 
meu „plano B‟ era ir para uma maternidade pública. Já na triagem fui 
super mal tratada pelas enfermeiras que não sabem lidar com 
mulheres em trabalho de parto. A primeira coisa que o médico fez foi 
perguntar „o que eu estava fazendo alí‟, argumentando que „mulher 
que tem mais de 30 anos não pode ter parto normal‟. Me deixaram 
em uma maca desconfortável, sem comida e sem água. A dor era 
muita e lembro que eu chorava bastante. Ninguém respeitava o que eu 
queria e eu comecei a passar mal. Me deram soro com remédio para 
dor. As enfermeiras falavam que eu tinha que fazer a cesárea. Na sala 
de cirurgia não permitiram que meu marido entrasse e ainda me 
mandaram calar a boca várias vezes". - Marcela Aureliano, em 
depoimento ao jornal A Crítica, de Manaus. 

 
"Me programei para ter o filho em casa. Porém, quando comecei a 
sentir dores, a família me levou a uma maternidade pública. Optei pelo 
parto normal. Mas a doula que estava comigo não pôde entrar na 
maternidade. Tive que ficar deitada na maca do hospital com outras 
gestantes ao meu lado. Duas médicas passaram por mim para fazer o 
„toque‟ enquanto meu marido massageava minhas costas. A bolsa foi 
estourada pela cirurgiã obstetra com um palito. E passei pelo que 
mais temia, a episiotomia. 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". - Tayana Guimarães, em depoimento 
ao jornal A Crítica, de Manaus. 
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Cabe ressaltar que cada caso deverá ser analisado individualmente para que 
ocorra a imputação criminal adequada do agente. O direito, como um veículo de justiça 
deve fazer valer os procedimentos determinados pelos órgãos de saúde. Além das 
questões referentes a saúde da mulher e do bebê, o médico também deverá cumprir 
as normas de Direito dispostas no ordenamento jurídico. 

O biodireito é um ramo do Direito Público que estuda as relações jurídicas 
entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina, com peculiaridades 
relacionadas ao corpo e a dignidade da pessoa humana. A bioética analisa aspectos 
relevantes para uma administração responsável do profissional de saúde em relação 

à vida humana.  O Biodireito é o meio pelo qual pode-se intervir na aplicabilidade das 

técnicas utilizadas pelo ser humano, que para legitimá-las, quer para proibir ou 

regulamentar outras, pois o progresso científico tem inquestionavelmente uma 
incidência jurídica. É de suma importância a análise da violência obstétrica sob o 
prisma do Biodireito. 

 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência obstétrica se apresenta de forma oculta e explícita, é preciso um 
olhar além da norma para conseguir enxerga-la e desta forma, assegurarmos os 
direitos e garantias fundamentais da mulher e a responsabilização do médico. Além 
disso, é necessária a atuação do Estado, como garantidor, no combate a este tipo 
de violência junto às mulheres. Apesar da ausência de legislação específica sobre o 
tema, não deve se ignorar o Direito Penal com os dispositivos já existentes no 
ordenamento jurídico. 

Com a implantação de documentos oficiais para a definição dos 
procedimentos médicos a serem executados nos hospitais, a disponibilização de 
defensor habilitado pelo Estado, resguarda a vítima e aproxima os veículos jurídicos 
na garantia dos direitos fundamentais e da dignidade da mulher, facilitando a 
responsabilização do agente de saúde. 

Para a concretização do princípio constitucional do acesso à justiça, que 
garante a inafastabilidade da jurisdição, é necessário a distribuição de cartilhas 
simplificadas sobre a violência obstétrica e os direitos da mulher durante a primeira 
consulta do pré-natal e a implementação de canais de denúncia em todo o território 
nacional, além da exposição destes canais em locais de fácil visualização nas próprias 
instituições através de informativos do Governo. 

A criação de legislação específica ou de inclusão de dispositivo referente a 
violência obstétrica no Código Penal, conjuntamente com a implementação de 
políticas públicas ovaciona o princípio do mínimo existencial, ao qual vai além de uma 
garantia de sobrevivência. 

Dessa forma, as mulheres poderão ter filhos com mais segurança, terão 
garantias de que seus direitos estão sendo resguardados e que, em casos de 
violência, poderão contar com o apoio do Estado. Recém-nascidos não estarão tendo 
seus direitos retirados e não serão submetidos a procedimentos não regulamentados 
e portanto, possibilitando a redução das taxas de morte e violência física e psicológica 
no país. 

 
 
 
 
 
 



17 
 

REFERÊNCIAS 

 
 

ANS – Agência Nacional de Saúde, PARTO É NORMAL. Disponível em: 
https://www.ans.gov.br/parto-e-normal Acesso em: 18 de jun. de 2021. 

 
ANS – Agência Nacional de Saúde, RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 368, DE 6 
de Janeiro de 2015. Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=Te 
xtoLei&format=raw&id=2892 Acesso em: 18 de jun. de 2021. 

 

ANSS - Agência Nacional de Saude Suplementar. Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/aans/noti%20cias-ans/%20consumidor/2718-ministerio-da- 
saude-e-ans-publicam-resolucao-para-estimularparto--normal-na-saude. Acesso em 
28 de mai. 2021. 

 
BRASIL. Código Penal (1941).   Decreto-lei no 2.848/1940. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 
18 de jun. 2021. 

 

CAMARA, dos Deputados. Projeto de Lei 7633/2014. Disponível em : 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=617546 
. Acesso em: 18 de jun. 2021 

 
CÂMARA, dos Deputados, Projeto de Lei 7867/2017. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=214140 
2. Acesso em 18 de jun. 2021. 

 
CÂMARA, dos Deputados, Projeto de Lei 8219/2017. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=214714 
4. Acesso em: 18 de jun. 2021 
 
LEDO, Rafaela. Biodireito. Disponível em: 
https://rledo.jusbrasil.com.br/artigos/459380316/biodireito. Acesso em:07 de jul. 2021. 

 
O RENASCIMENTO DO PARTO. Direção: Eduardo Chauvet. Produção: Eduardo 
Chauvet, Érica de Paula. Intérprete: Márcio Garcia, Andrea Santa Rosa, Michel 
Odent, Robbie Davis-Floyd. Roteiro: Érica de Paula. Fotografia: Rafael 
Morbeck.Estados Unidos. Netflix.2013.Online. 

 

PARTO SEM DOR, A História do parto. Disponível em: 
https://partosemdor.med.br/a-historia-do-parto/ Acesso em: 16 de jun. 2021. 

 
PREFEITURA RJ. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Casos de Violência 
Obstétrica no Rio Poderão Ser Notificados na Central de Atendimento 1746. 
Disponível em: https://prefeitura.rio/noticias/casos-de-violencia-obstetrica-no-rio- 
poderao-ser-notificados-na-central-de-atendimento-1746/ Acesso em: 17 de jun. de 
2021. 

 
SAÚDE, Ministério. Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_ 
normal.pdf. Acesso em: 18 de jun. 2021. 

 

SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria. GOLDEN HOUR: O QUE É A “HORA 
DOURADA” DO PARTO?. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/golden-hour-o-que-e-a-hora-dourada- 
do-parto/ . Acesso em 18 de jun. de 2021 

https://www.ans.gov.br/parto-e-normal
http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=2892
http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=2892
http://www.ans.gov.br/aans/noti%20cias-ans/%20consumidor/2718-ministerio-da-
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=617546
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2141402
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2141402
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2147144
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2147144
https://rledo.jusbrasil.com.br/artigos/459380316/biodireito
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enBR910BR910&sxsrf=ALeKk02kf-askdjxRX7Srb14-BWpKPQjsA%3A1620127177159&q=Eduardo%2BChauvet&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyqSKsyyS0recRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5XdNKU0sSslXcM5ILC1LLQEA4rf4G14AAAA
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-475931/
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-650815/
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-650817/
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-650817/
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enBR910BR910&sxsrf=ALeKk01-LXKra81hkQu8i-DUubRdZMjByw%3A1620127392399&q=%C3%89rica%2Bde%2BPaula&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzOibfMMTDKfcRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5T_cWZSZnKiQkqoQkFiakwgACm1dFV4AAAA
https://partosemdor.med.br/a-historia-do-parto/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf
http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/golden-hour-o-que-e-a-hora-dourada-


18 
 

 
SERRANO, Vidal Nunes Júnior. Direito privado, 5. ed. São Paulo:  Saraiva, 
2005. p. 133. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.246. 

 
TJRS. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Apelação Crime : ACR 
70053392767 RS, Disponível em: https://tj- 
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113388642/apelacao-crime-acr-70053392767-rs. 
Acessado em: 18 de jun. 2021. 

 

VIX. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: 8 RELATOS FORTES E CHOCANTES DE QUEM 

PASSOU POR ISSO. Disponível em: https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/violencia- 
obstetrica-8-relatos-fortes-e-chocantes-de-quem-passou-por-isso. Acesso em 28 de 
mai. 2021. 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113388642/apelacao-crime-acr-70053392767-rs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113388642/apelacao-crime-acr-70053392767-rs
https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/violencia-obstetrica-8-relatos-fortes-e-chocantes-de-quem-passou-por-isso
https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/violencia-obstetrica-8-relatos-fortes-e-chocantes-de-quem-passou-por-isso

	UNIABEU CENTRO UNIVERSITÁRIO CURSO DE DIREITO
	VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA A LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO MÉDICO
	NILÓPOLIS 2021
	NILÓPOLIS 2021 (1)

	VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA A LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO MÉDICO (1)
	1 INTRODUÇÃO
	2 DIREITO À INFORMAÇÃO E DIREITOS DA MULHER
	2.1 A informação e a desinformação
	2.2 Direitos da mulher
	3 POLÍTICAS PÚBLICAS
	4 RESPONSABILIDADE CRIMINAL
	4.1. Legislação atual
	4.2 Imputação penal do agente
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS


