
Guia para entender a

violência obstétrica



Violência obstétrica é uma série de atos que
suprimem a autonomia de vontade da mulher
durante o período de acompanhamento da
gestação, no momento do parto, no pós-parto e
também em casos de abortamento.

Nessas situações, nas quais a mulher está mais
vulnerável, não são respeitadas sua vontade,
nem direito à informação. Assim, ela é
submetida a um tratamento desumanizado,
caracterizado pela prática de violência verbal
ou física, pela utilização de medicamentos sem
indicação, realização de procedimentos
desnecessários ou pela adoção de intervenções
não recomendadas.

O que é violência obstétrica?
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A violência tem como vítima a mulher e o bebê,
e poderá ser praticada por qualquer
profissional que realiza a assistência obstétrica,
como profissionais da saúde, equipe hospitalar,
servidores públicos ou empregados de
instituições privadas.

Muitas práticas que podem configurar violência
obstétrica são compreendidas pela sociedade
como “costume”, “normais”. Muitos dos
sofrimentos infligidos às mulheres durante
todo o processo de gestar e parir são
considerados “aceitáveis”.

Na verdade, falta conhecimento sobre o que
configura a prática de violência obstétrica. Por
isso, é importante que todos, e principalmente
a mulher, conheçam as condutas que podem
caracterizar violência obstétrica, saibam
identificar os sinais dessa prática e denunciar.
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Recriminar, inferiorizar ou depreciar a
mulher;

Dispensar tratamento grosseiro, não
empático ou agressivo, provocando
sensação de mal estar na mulher;

Realizar procedimentos ou intervenções
não solicitados ou indicados;

Forçar determinada posição durante o
parto, ainda que a mulher manifeste desejo
em seguir com o parto de outra forma;

Tipos de violência obstétrica
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manter algemadas detentas em trabalho de
parto;

Fazer pouco caso ou chamar atenção da
mulher por demonstrar emoções durante o
parto;

Impor a via de parto (cesária ou natural) à
mulher sem informá-la sobre a necessidade
e riscos;

Impedir que a mulher seja acompanhada
de alguém de sua preferência ou sua doula,
durante todo o trabalho de parto;

Submeter a mulher a procedimentos
dolorosos, desnecessários ou humilhantes,
como exame de toque por mais de um
profissional;
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Realizar episiotomia (corte na região íntima
para ampliar o canal de parto);

Realizar manobra de Kristeller (pressão na
parte superior da barriga para forçar a saída
do bebê) ou posição ginecológica com
portas abertas;

Não aplicar anestesia na parturiente
quando ela requerer;

Realizar procedimentos ou intervenções
sem explicar à mulher e pedir sua
permissão;

Não permitir, sem comprovar a
impossibilidade, que mãe e bebê tenho
contato logo após o parto e que o bebê seja
amamentado na primeira hora de vida.
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O tratamento humanizado e respeitoso
também deve ser observado em caso de
abortamento. Não pode ser dispensado
tratamento preconceituoso ou discriminatório
à mulher, que deverá ser esclarecida sobre o
procedimento e ter respeitada sua livre escolha.
O profissional que realiza o atendimento deve
acolher a mulher e não adotar práticas que a
culpam pelo aborto.

Fique atenta!
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A violência obstétrica costuma acontecer
quando a mulher está em situação de extrema
vulnerabilidade. 

Em muitos casos, ela não consegue se
defender ou interromper o ato de violência.

Por isso, é importante quebrar o silêncio e
buscar ajuda. 

Se puder, junte as provas. Isso pode fazer a
diferença no ato da denúncia. 

Lembre-se que você tem direito à cópia do seu
prontuário, exames e outros documentos. 

Fui vítima de violência
obstétrica. E agora?
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No Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher
da Defensoria Pública do Estado do Espírito
Santo - (27) 99608-4767;

Na Central de Atendimento à Mulher pelo
Disque 180;

Na Ouvidoria Geral do SUS pelo Disque 136
(para atendimento na rede pública de
saúde) 

Na Ouvidoria da ANS pelo número 0800 701
9656 (para usuários de Plano de Saúde).

A mulher conta com algumas instituições de
apoio que podem ampará-la nos casos de
violência obstétrica. Confira:

Onde posso buscar ajuda?
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Diretamente no hospital, maternidade ou 
 clínica no qual foi atendida (ouvidoria ou
conselho de ética;

Secretaria de Saúde do Município ou do
Estado;

No Conselho Regional do(a) profissional que
praticou a violência (Conselho Regional de
Medicina e Conselho Regional de
Enfermagem);

Em uma Delegacia de Polícia, mediante o
registro da ocorrência;

No Ministério Público do Estado.

Onde posso buscar ajuda?
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A Defensoria Pública pode atuar individual e
coletivamente, por exemplo na criação de
Políticas Públicas.

Além disso, é possível, que a justiça seja
acionada para reparação de eventuais danos
morais, materiais ou estéticos sofridos em
decorrência da violência.

Fique atenta!
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Conte com a Defensoria
Pública para garantir o

seu direito.
 

Acesse
www.defensoria.es.def.br


