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RESUMO  
O presente artigo trata de crítica à política de reprodução violenta, 
investigando os aspectos histórico, material e jurídico da violência 
obstétrica. Tal fenômeno, subespécie da violência de gênero, mostra-se 
perpetuado no contexto brasileiro como parte do próprio sistema. 
Diante disso, busca-se compreender aspectos histórico, material e 
jurídico da violência perinatal, com base em pesquisa bibliográfica 
relevante acerca do tema. 
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ABSTRACT 
This article is a critique of the policy of violent reproduction, focusing on 
obstetric violence. This phenomenon, a subspecies of gender violence, 
appears to be perpetuated in the Brazilian context as part of the system 
itself. Therefore, we seek to understand the historical, material and legal 
aspects of perinatal violence, based on relevant bibliographic research 
on the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência de gênero apresenta-se como qualquer ato que resulta em sofrimento à 

mulher, em virtude de sua condição de gênero. Por conseguinte, a violência obstétrica mostra-

se como uma específica categoria de violência de gênero, em que parturientes possuem seus 

corpos e suas escolhas controlados por profissionais da saúde em circunstâncias pré-parto, 

durante o parto e pós-parto. 

A recuperação da autonomia e da decisão sobre os próprios corpos, que são tomadas 

de parturientes seria possível por meio da desconstrução das relações de poder, em um 

movimento combatente da violência obstetrícia, por meio do acesso à informação e de políticas 

públicas de incentivo à independência das pessoas em situação de parto. Entretanto, a presente 

pesquisa aponta que há ausência de políticas públicas voltadas para o quadro apresentado, 

assim como uma lacuna legal, no tangente à responsabilização penal e às leis específicas. 

O objetivo do presente artigo é dimensionar os aspectos histórico, material e jurídico da 

violência obstétrica. Nesse ínterim, por meio da metodologia qualitativa, com base em pesquisa 

bibliográfica, busca-se problematizar a política de reprodução violenta, com questionamentos 

acerca das violações às garantias fundamentais perpetradas por este fenômeno de violência. 

 

2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

Se salta aos seus olhos a violência urbana nas grandes — e nas não tão grandes — 

cidades brasileiras, há enormes chances de você conviver com a sensação de abandono por 

parte do poder público, uma sensação legítima, inerente a quem já percebeu que as políticas 

de segurança pública são insuficientes e ineficazes. Todavia, existem grupos vulneráveis que 

muitas vezes não percebem a violência que enfrentam como crime ou, ainda pior, não têm seus 

direitos legitimados pela sociedade ou pelo Estado.  

É neste contexto que muitas mulheres precisam (sobre)viver, lidando com a violência 

doméstica no âmbito privado ou na sua vida pública, enfrentando a violência política, violências 

sexuais, feminicídios ou que tangenciam produção e trabalho doméstico não remunerado. Não 

diferente, somando-se àquelas, a violência obstétrica lesa o corpo de mulheres e de pessoas 
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trans que reproduzem, dilacera corpos e dignidades que curativo algum é capaz de suturar, 

gerando traumas que nenhuma descrição é capaz de reproduzir. 

Para desenvolver esse tópico, trazemos o trabalho de Silva Federici em Calibã e a Bruxa: 

Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva, além do levantamento histórico que ela faz sobre a 

execução de centenas de milhares de “bruxas”, ela explica por que o surgimento do capitalismo 

coincide com a guerra ao outro, especificamente às mulheres. Em seguida, demarcaremos uma 

posição de gênero não binarista que inclui homens trans e pessoas não-binárias que gestam 

enquanto sujeitos passivos da violência obstétrica. Finalmente, apresentando a forma concreta 

da violência presente no período antes do parto, durante e depois. 

 

2.1 ÚTERO COMO TERRITÓRIO POLÍTICO HISTORICAMENTE EM DISPUTA 

 

A violência de gênero é catalogada desde o desenvolvimento interno da Europa pré-

capitalista, continente que exportou às Américas e à África a tecnologia patriarcal de 

escravização do outro, através de invasões, estupros e colonizações eis que “a conquista, a 

escravização, o roubo, o assassinato” arquitetura definida “em uma palavra, a violência foi o 

pilar desse processo” (MARX, 2006, t. I, p. 785). Assim, a história narrada pelos vencedores, com 

teses sobre o “conceito de uma ‘transição para o capitalismo’ é, em muitos sentidos, uma 

ficção”, isto porque esse “termo sugere um desenvolvimento histórico gradual, linear”, 

arquétipo que conduz ao erro, pois “o período a que o termo se refere foi um dos mais 

sangrentos e descontínuos da história mundial” (FEDERICI, 2017, p. 116).  

Todavia, analisando séculos antes, é possível identificar que a Europa pré-capitalista foi 

transformada em um laboratório, assim, as medidas que visam o controle do corpo da mulher 

flutuavam conforme a necessidade de aumento ou diminuição do número de trabalhadores, 

este corpo passa a ser disciplinado pelo patriarcado: 

 

Mesmo antes do auge da teoria mercantilista, na França e na Inglaterra o Estado 
adotou um conjunto de medidas pró-natalistas, que, combinadas com a assistência 
pública, formaram o embrião de uma política reprodutiva capitalista. [...] Foi dada uma 
nova importância à família enquanto instituição-chave que assegurava a transmissão 
da propriedade e a reprodução da força de trabalho. Simultaneamente, observa-se o 
início do registro demográfico e da intervenção do Estado na supervisão da 
sexualidade, da procriação e da vida familiar. (FEDERICI, 2017, p. 172-174). 
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Há inúmeros exemplos de como a Igreja assumiu com ferocidade o compromisso de 

violentar as mulheres, junto ao Estado — e por vezes, enquanto Estado. Como numa aparente 

contradição: por um lado, o Estado criminaliza o aborto e o impõe como pecado, romantizando 

o parto feito por médicos homens; por outro, esse Estado violenta mulheres antes e durante a 

gestação, determinando a invisibilização do trabalho doméstico não remunerado ou sujeito à 

remuneração precária.  

A contradição aparenta ser a necessidade posta de garantir (a todo custo) o aumento 

do número de cidadãos, ao passo em que não se implementam garantias confortáveis para que 

haja interesse. A contradição se dissipa ao perceber a tendência de expropriação da 

subjetividade do corpo das mulheres, há uma necessária despersonalização das mulheres, uma 

redução à zero da sua individualidade, assim, o corpo não passa de incubadora passível aos 

regramentos da Igreja e do Estado.  

Assim, a violência obstétrica não remonta à década passada, mas é produto de uma 

tendência histórica que manipula as potencialidades dos corpos femininos conforme ditame do 

capital. Nesse sentido, o útero se torna território político usado pelo patriarcado, ousamos dizer 

que é o eixo central da manutenção do controle das vidas das mulheres, se revelando como 

uma política duradoura, por meio da qual resultou na "escravização das mulheres à procriação”, 

considerando que na “Idade Média elas podiam usar métodos contraceptivos e haviam exercido 

um controle indiscutível sobre o parto”, entretanto nesta nova era “seus úteros se 

transformaram em territórios políticos, controlados pelos homens e pelo Estado” (Idem, 2017, 

p. 177). 

A percepção do corpo e do útero como territórios políticos coloca-os em disputa, eis que 

a narrativa dominada pelos homens e pelo Estado não se aparta da luta de classes (dentro da 

qual se estabelece também a raça, o gênero, o capacitismo e a sexualidade), não obstante, 

também é quando as mulheres reconhecem a potência política que o controle pode ser 

retomado e a direção da história alterada.  

Ante o exposto, ao afirmar que esta tecnologia foi exportada ao mundo pela Europa, 

queremos dizer que corpos não-brancos foram objeto de tortura antes experimentada com 

menos intensidade em mulheres brancas europeias proletárias. Todavia, diferente do 

experienciado no ‘laboratório’, esta tecnologia chega às terras que compreendem atualmente 

o Brasil ainda mais intensa, em níveis indescritíveis.  
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Isto é, a condição da mulher negra escravizada “revela de uma forma mais explícita a 

verdade e a lógica da acumulação capitalista” (Idem, 2017, p. 178), assim como a condição das 

mulheres originárias desta terra, ou seja, a violência é meio de controle utilizada com requintes 

ainda maiores de crueldade.  

Atualmente, a determinação de ser e tornar-se mulher neste país, ainda que 

experienciada de formas diversas, remonta a uma história de aprisionamento desse vir a ser no 

mundo, condicionando-as ao trabalho doméstico e ao aumento do exército de trabalhadores à 

serviço do capital. Em outros termos, a margem de possibilidades desse corpo com útero é 

submetida à uma tendência característica: o corpo que gesta é alvejado de inúmeras violências, 

de ordem psicológica, moral, sexual ou física, evidente que o posicionamento étnico, financeiro, 

geográfico, dentre outros marcadores, irão influenciar de formas diversas, como a história tem 

demonstrado.  

Assim, seja na história do movimento feminista de séculos, mas também nos processos 

insurgentes à margem muitas vezes negligenciados pela História; bem como no que pode ser 

institucionalizado como a promoção de uma Seguridade Social concretamente eficaz, a garantia 

dos Direitos reprodutivos, a legislação da licença parental, o cuidado verdadeiro da infância, a 

proteção dos Direitos Trabalhistas e garantias dos empregos, a não subalternização do trabalho 

doméstico; ou mesmo no cotidiano de consultas em Unidades Básicas de Saúde é que se pode 

reconduzir histórias e estancar a violência. Processos na contramão do individualismo desta 

sociedade, há que se recobrar as sabedorias ancestrais deste território, tomadas à força por 

quem nos invadiu.  

 

2.2 NÃO REDUZIR A REPRODUÇÃO À CONDIÇÃO DA MULHER: POR QUE INCLUIR PESSOAS 

QUE GESTAM? 

 

A Medicina, em especial a Ginecologia e a Obstetrícia, desenvolveu-se sob os ditames 

das doenças “femininas” conduzindo à perspectiva da reprodução, assim, a dominação 

biologizante desse conceito estabeleceu como órgãos reprodutores “femininos” os órgãos 

internos: a vagina, ovários, trompas uterinas e útero; e os, externos: monte púbico e vulva, que 

engloba os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris.  
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Ao contrário do que o senso comum teórico defende, a divisão procedimental realizada 

entre Ciências Naturais e Ciência Sociais é falível às influências das ideologias dominantes, ou 

seja, uma hipótese científica tem incidência dos aspectos culturais do pesquisador — aqui não 

se fala em intenção, tampouco em juízo de valor, mas em decisões inconscientes, às quais os 

humanos estão sujeitos. Nesse sentido, a compreensão da diferença de gênero na história da 

medicina teve influência da divisão social de gênero, lógica que, durante o início das 

especialidades, permeou a ciência da saúde, na credibilidade dada a uma “crença na 

singularidade do corpo feminino como determinado à reprodução” (ROHDEN, 2002, p. 115). 

A título de exemplo da submissão da ciência à ideologia, destaco: 

 

Ao homem caberia os desafios do mundo público; à mulher, a reprodução da família. 
A natureza já tinha estabelecido a divisão e a ordem que a sociedade deveria 
reproduzir. Escapar dessa determinação era ir contra as leis da espécie e da evolução. 
(...) A ciência da mulher é a que descreve e justifica a diferença sexual. O interessante 
é que ambas têm em comum o recurso a supostos dados biológicos que legitimam 
visões de mundo e hierarquias sociais. (ROHDEN, 2002, p. 122). 

 

Ante o apresentado, depreendemos dos dados levantados pela pesquisadora um nítido 

constructo que, por um lado, universaliza o homem (sob os aspectos eurocêntricos) e, por 

outro, trata a mulher como o segundo sexo, “o homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro” 

(BEAUVOIR, 2016, p. 18).  

Premissas expostas, ainda que em síntese, para não nos prender morosamente naquilo 

que não é a expressão da violência investigada, mas se revela um aspecto importante na 

compreensão do sujeito passivo da lesão ao bem jurídico (localização processual penal). Vamos 

à pergunta do tópico: por que incluir pessoas que gestam? 

O gênero não pode ser limitado a uma mera “inscrição cultural de significado num sexo 

previamente dado” (BUTLER, 2003, p. 25-26), ainda que a determinação seja biológica, a leitura 

feita é uma construção social do que se enxerga. Nesse sentido, como lidar com dissidências 

anatômicas ou biopsicossociais? Escondê-las para manutenção da teoria à qual se apegou? Não. 

Pessoas trans existem há muito tempo e, felizmente, não se esconderão para o conforto 

teórico.  

Não é possível negar a existência de alguém, pois a existência precede o posicionamento 

arbitrário da permissão ou concessão que outra pessoa julga ter.  Portanto, a investigação feita 
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neste trabalho, com o objeto violência de gênero, especificamente, a obstétrica, não se localiza 

ao lado de quem urge em reproduzir conceitos limitadores já superados.  

 

2.3 FORMAS DE EXPRESSÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

A violência de gênero pode ser definida como “ruptura de qualquer forma de 

integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade 

moral” (SAFFIOTI, 2004, p. 17). Nesse sentido, em sede dos Direitos Humanos Internacionais, 

há distintas categorias associadas à violência obstétrica como: abusos físicos; cuidados não 

consentidos; cuidados não confidenciais; cuidados não dignificantes; discriminação baseada em 

atributos específicos; recusa de cuidados; detenção na instituição contra própria vontade 

(BOWSER & HILL, 2010).  

É possível perceber três formas de expressão da violência obstétrica: a violência física, 

psicológica/moral e sexual. Entretanto, como ocorre com outras espécies de violência de 

gênero, estas formas não ocorrem separadamente, mas são limítrofes, com fronteiras pouco 

demarcadas, sobretudo a forma psicológica e moral, de diferenciação tão somente legal.  

Inicialmente, quanto à violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 

sua integridade ou saúde corporal, é possível destacar exemplos de procedimentos que a 

representam, como a aceleração proposital do trabalho de parto — que gera incômodos e dores 

—, a episiotomia de rotina, a manobra Kristeller, cesárias eletivas, restrição da posição do parto, 

privação de água e de alimentos, imobilização de membro e uso demasiado de lavagem 

intestinal. Tais exemplos são situações que geram mal-estar, incômodos, lesões, infecções e 

outros, em parturientes. 

No âmbito da violência psicológica, entendida como aquela conduta que lhe cause dano 

emocional ou diminuição da autoestima mediante constrangimento, humilhação, manipulação, 

insulto, ridicularização, muitas vezes de ordem moral; que lhe isole da presença de 

acompanhante ou restrição ao direito de ir e vir; que lhe abandone sem os devidos cuidados ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.  

Quanto à violência sexual, pode ser entendida como qualquer conduta que constranja 

a pessoa a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que toque sem necessidade a vulva ou os seios, 
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de qualquer modo, a sua sexualidade; que a obrigue a retirar os pêlos pubianos ou os retire; 

que lhe exponha o corpo de forma desnecessária; que limite ou anule o exercício de seus 

direitos sexuais e reprodutivos mediante não autorização da parturiente.  

É fundamental que destaquemos fatores sociais que geram tratamentos distintos às 

pessoas em situação de parto, questões como a diferença racial, o estrato sociodemográfico, a 

renda, a escolaridade influenciam no atendimento ao parto (D’Orsi et al., 2014).  

 

3 RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NO CENÁRIO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Em vista das diversas formas de violência perpetradas no contexto apresentado, 

devemos trazer à luz alguns dos possíveis enquadramentos no que tange ao Código Penal 

brasileiro.  

Mister ressaltarmos que no decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, não há 

especificamente um tratamento direcionado à conduta dos profissionais de saúde quanto ao 

procedimento obstétrico, assim os casos de violência obstétrica possuem ainda um agravante 

vislumbrado a partir da hipossuficiência técnica dos julgadores no sentido de definir e 

caracterizar a problemática. Tal perspectiva, inclusive, pode ser observada na jurisprudência 

brasileira, a qual reflete a forma como sistema judiciário estrutura-se e funciona, revelando sua 

ineficiência diante das prementes necessidades coletivas da contemporaneidade.  

Desta feita, ao adentramos no espectro da responsabilidade criminal, é imprescindível 

analisar, minuciosamente, cada caso, com intuito de aplicar a norma correta. Assim, se a 

conduta do profissional preencher alguma figura tipificada como crime, sendo essa praticada 

mediante a violação de um dever jurídico de não causar danos a terceiros, atribui-se ao 

especialista uma punição criminal. 

Primeiramente, tratando-se de crimes relativos à periclitação da vida e da saúde, salutar 

enfatizar o delito de maus-tratos, normatizado no art. 136 do Código Penal, no qual a violência 

obstétrica se tipifica por condutas como a realização de exames de toque excessivamente 

dolorosos, da negativa de medicação para dor, entre outras, ou seja, privando a vítima de 

cuidados considerados indispensáveis por quem está responsável pelo tratamento adequado 

(MASSON, 2012 apud VELOSO; SERRA, 2016). 
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Por outro lado, no que diz respeito à agressão verbal no trabalho de parto, convém 

notarmos algumas situações constrangedoras que podem ocasionar uma série de problemas 

psicológicos, como medo, instabilidade emocional, insegurança, entre outros. Além disso, 

alguns profissionais proferem comentários pejorativos a fim de diminuir a imagem e a honra da 

mulher. 

Na visão de Hotimsky, a equipe de saúde em vez de acolher a parturiente durante o 

momento de dor e angústia, que é o momento do parto, acaba cometendo atos de desrespeito 

verbal (Hotimsky SN, 2002). De acordo com a autora, os profissionais julgam as mulheres de 

uma maneira moralista por elas exercerem a sua sexualidade, frequentemente se utilizando de 

agressões verbais. 

Diante de possíveis situações humilhantes e vexatórias, o profissional que empregar 

essa conduta responderá pelo crime de difamação, tipificado no art. 139, ou pelo delito de 

injúria, disposto no artigo 140 do Código Penal, no qual o bem jurídico tutelado é a honra 

subjetiva da pessoa humana, nele o crime se consuma com a ofensa à dignidade ou ao decoro. 

Noutro vértice, quanto aos crimes contra a liberdade individual, evidencia-se a infração 

de Constragimento Ilegal, disposta no art. 146 do Código Penal, o qual enuncia “constranger 

alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer 

outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela 

não manda” (BRASIL, 1940).  

Tal delito, de cunho violento, pode ser verificado em condutas que explanam a 

intimidade da vítima, como a exposição de suas partes íntimas para exame de toque com 

múltiplos profissionais, a realização de procedimentos desnecessários ou de procedimentos 

necessários sem o consentimento do parturiente. Também caracteriza o constrangimento 

ilegal, tolher o direito de um acompanhante familiar durante todo o período do pré ao pós-

parto.  

Na mesma linha, destaca-se o delito de Ameaça, tipificado no artigo 147 do Código 

Penal. Este ilícito penal, corriqueiro no cenário hospitalar, pode ocorrer devido à intimidação 

ou à atemorização da pessoa gestante causada pelo profissional, porquanto este promete 

causar-lhe mal injusto – aquele que o sujeito passivo não é forçado a suportar – e/ou mal grave 

– aquele que produz prejuízo considerável à vítima (VELOSO; SERRA, 2016). 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10622728/artigo-139-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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Tratando-se de agressão física aos parturientes, evidenciam-se alguns procedimentos 

questionáveis que ofendem a integridade física e a saúde da pessoa gestante e do neonatal. 

Nesse casos, adota-se o artigo 129 do Código Penal, que prevê: “ofender a integridade corporal 

ou a saúde de outrem”, aplicando-o conforme a intenção do agente e o tipo de lesão 

ocasionado ao paciente.  

Temos que, a lesão corporal consiste em qualquer dano ocasionado à integridade física 

ou à saúde de outrem, sem animus necandi.  

Da classificação de natureza grave no 1º parágrafo do citado artigo, aplica-se como uma 

das qualificadoras a aceleração do parto, podendo ser aplicado este artigo em algumas 

intervenções desnecessárias, como os procedimentos utilizados para induzir e acelerar o parto 

no qual o feto nasça com vida, como o uso inadequado da episiotomia (corte no períneo), da 

oxitocina (soro intravenoso), e da manobra de Kristeller.  

Já em seu § 2°, o dispositivo prevê resultados gravíssimos, e, dentre eles, destaca-se o 

aborto. Logo, nos casos em que o feto nasça sem vida, os profissionais de saúde podem ser 

punidos consoante o crime tipificado a prima facie no artigo 129, § 2º, inciso V, o qual é 

diferente do crime de aborto previsto no artigo art. 127, pois neste o agente tem a intenção de 

praticar o aborto e não a lesão corporal.  

Ainda, no parágrafo 3° do referido Art. 129, há previsão da lesão seguida de morte, 

quando a lesão corporal resulta em morte, mas as circunstâncias evidenciam que o agente não 

quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Por fim, se porventura a conduta for 

praticada na modalidade culposa, resulta-se no crime de lesão corporal culposa, previsto no § 

6º do artigo 129 do Código Penal.  

Nesse sentido, a depender do procedimento médico adotado, é possível ocorrer o 

enquadramento em qualquer disposição acerca da lesão corporal. A exemplo disso, temos o 

procedimento de episiotomia, isto é, um corte cirúrgico para aumentar a abertura do canal 

vaginal, que pode afetar distintas estruturas corporais. (PREVIATTI; SOUZA, 2007) 

Ademais, caso ocorra a morte do paciente e/ou do nascituro, o profissional responsável 

responderá pelo crime de homicídio culposo, aplicando ainda o aumento de pena conforme o 

artigo 121, § 4º do Código penal. Conforme jurisprudência a seguir:  

 
HOMICÍDIO CULPOSO (ERRO MÉDICO). CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. CONDUTA 
CULPOSA PLENAMENTE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Como afirmou a 
Julgadora, condenando o recorrente pelo delito de homicídio culposo: a conduta 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10624670/artigo-129-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/10624049/par%C3%A1grafo-6-artigo-129-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10624049/par%C3%A1grafo-6-artigo-129-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10624670/artigo-129-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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culposa do denunciado, não havendo dúvida da sua ocorrência, tanto por negligência 
(...) Também, tenho como ocorrida a culpa por imperícia (...) Com efeito, restou 
suficientemente demonstrado a culpa do réu pelo evento morte, de maneira que 
imperiosa a condenação por homicídio culposo. Ademais, não há nenhum 
impedimento da majorante de inobservância de regra técnica ser aplicada 
cumulativamente ao homicídio culposo, uma vez que não se confunde com qualquer 
das hipóteses de culpa, nem precisa ser norma técnica constante em regulamento, 
podendo ser procedimento padrão da medicina, o que ocorreu no caso concreto” 
(...). (BRASIL, 2019) 
 

Finalmente, constata-se que a violência perinatal também pode caracterizar-se como a 

violência sexual sofrida, principalmente, em atendimento pré-natal ou durante o parto, sendo 

esta, de forma geral, definida pelos crimes de importunação sexual (Art. 215-A), e de violação 

sexual mediante fraude (Art. 215 do CP). O último delito, também conhecido como estelionato 

sexual, evidencia-se quando o profissional toca em paciente gestante ou parturiente com 

intenção sexual e impede seus movimentos. 

Sem embargos, convém trazer a lume que o artigo 61 do Código Penal Brasileiro 

estabelece as circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam 

o crime, no inciso II, alínea “h” a pena é agravada quando o agente comete o crime contra 

mulher grávida. A razão da existência do gravame é justamente a vulnerabilidade física da 

vítima, tendo em vista que seu estado dificulta sua capacidade de evitar ou se defender do 

crime. Por fim, existem dispositivos específicos que atuam como majorante de pena, para casos 

que envolvam vítimas fatais em decorrência dos procedimentos não serem utilizados da forma 

correta pelos agentes de saúde.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme apresentado ao longo do presente trabalho, a violência obstétrica é 

mecanismo pelo qual, sistematicamente, parturientes sofrem violações de forma física, sexual 

e psicológica/moral. Em vista de seu engendramento, com práticas consideradas costumeiras, 

o processo de combate à violência obstétrica e de valorização da autonomia de corpos e de 

vontades daquelas pessoas em processo de dar à luz torna-se extremamente dificultado. 

Destarte, é inequívoca a necessidade de conceituação explícita da violência obstétrica, 

uma vez que esta não pode ser considerada apenas com um erro médico ou conduta médica 

necessária, pois tem como consequência danos à integridade física, psicológica que atingem a 
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intimidade da pessoa gestante, atos estes que são traumatizantes e que podem trazer 

malefícios irreversíveis. 

No tocante às políticas públicas e legislações referentes ao tema, observamos 

justamente a ausência de disposições, cenário que somente contribui para a perpetuação de 

situações de violências perinatais. 

Percebe-se ainda a necessidade de divulgação do tema por meio de políticas públicas de 

prevenção, bem como a necessidade de conscientização da população em geral acerca do parto 

humanizado, para que as parturientes possam efetivamente reconhecer e passar a pleitear seus 

direitos, pois, infelizmente, o número expressivo de mulheres que sofrem violência obstétrica 

ainda não pode ser mensurado ou sequer inferido e/ou estimado através dos casos que chegam 

aos tribunais.  
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