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“Para mudar o mundo, é preciso 
mudar a forma de nascer”.

Michel Odent



“Qualquer ato ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 
tanto na esfera pública como na esfera privada.”

Você sabia que a violência contra a mulher é:

Em um tipo de violência contra a mulher, praticada pelos serviços de 
saúde, durante o período gestacional, no momento do parto ou no 

pós-parto, que cause sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
gestante, violando o seu direito a um tratamento humanizado.

A violência obstétrica consiste:

Violência Obstétrica

O sofrimento NÃO
deve ser visto 
como algo natural!



É violência obstétrica...
• Tratar a gestante de forma grosseira e humilhante, 

fazendo comentários sobre o seu corpo e 

repreendendo seu comportamento, tais como choro, 

gritos, dúvidas, medo e queixas, causando-lhe 

sentimentos de inferioridade. A gestante tem o 

direito de falar e de ter suas dúvidas esclarecidas, e 

ao trato humanizado durante esse momento de 

vulnerabilidade. A gestante deve ser respeitada.

• Realização de cesáreas desnecessárias.

A cesárea só é indicada em situações específicas, 

não é a regra. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomenda a redução da taxa de 

cesáreas no Brasil.

• Realização de procedimentos desnecessários, 

que incidam sobre o corpo da mulher, como 

raspagem dos pelos pubianos sem o seu 

consentimento, exame de toque sucessivos e 

realizados por mais de um profissional, 

lavagens intestinais, amarrar suas pernas e 

braços, uso de medicamentos para acelerar o 

trabalho de parto quando ele está se 

desenvolvendo normalmente, deixar de aplicar 

analgesia quando a gestante solicitar, impedir 

a mulher de se alimentar ou ingerir líquido, 

ruptura parcial da bolsa como procedimento 

de rotina etc.

A equipe médica 

deverá SOLICITAR 

a PERMISSÃO DA 

GESTANTE 

antes de qualquer 

intervenção, 

e explicar a razão 

pela qual ela se 

faz necessária!



• A falta de disponibilização de assistência pré-natal 
adequada à gestante. A gestante tem direito a um pré-natal 
de qualidade, com, no mínimo, 7 consultas, devendo ser 
assegurada a realização de exames e a disponibilização de 
medicamentos.

• Restringir a posição do parto. A mulher tem o direito a 
adotar as posições de sua escolha durante o parto.

• Proceder com a Manobra de Kristeller, destinada a 
pressionar a barriga da mulher para que o bebê saia. 
Essa prática não é recomendada!

• Realizar episiotomia (corte do períneo), sem necessidade. 
A episiotomia só é recomendada em situações específicas, 
não é a regra.

• Impedir que a mulher seja acompanhada durante o trabalho 
de parto. O direito ao acompanhante é assegurado pela 
Lei nº 11.108/2005.

• Obrigar a gestante a ficar nua durante o trabalho de parto. 
A gestante tem o direito de não ser constrangida e à 
preservação da sua privacidade.



• Não informar à gestante, durante o pré-natal, sobre onde 
será realizado o seu parto. A gestante deve exigir da equipe de 
saúde que a acompanha a vinculação a uma 
maternidade desde o pré-natal. Esse direito está assegurado 
pela Lei nº 11.634/2007.

• Impedir ou retardar o contato do bebê com a mãe logo após 
o parto.

• Impedir ou dificultar aleitamento materno na primeira hora 
de vida.

• Impedir o alojamento conjunto da mãe com o bebê.

• Expor a mãe e o bebê a baixas temperaturas na sala de 
parto.

• Negativa ou demora no atendimento à mulher em situação 
de abortamento. 

O abortamento é uma das principais causas de mortalidade 
materna no Brasil. 
A mulher em situação de abortamento tem o direito à 
assistência de saúde de qualidade, livre de quaisquer 
tratamentos discriminatórios.



Depoimentos

“A força é lá embaixo!”
“Não incomode os outros”. 

 “Não sabe empurrar, mãe?” 
e “na hora de fazer 

tu não pensou, não é?”

“Pacientes no seu 
caso não aguentam 

mais que cinco dias”. 
“Por mim, o repouso 

está suspenso. Levanta 
e vai ao banheiro” .

“O bebê não vai sobreviver”.

“Você é muito obesa e sua pressão está alta, vai morrer no parto”. 

“Se você calar a 

boca e gritar menos, 

seu filho nasce mais 

rápido e a gente acaba 

com isso logo!".

“Não me deram 
explicações”. “Avisei que a anestesia não pegou. 

Mesmo assim, fizeram a cesárea”.

 “Gostou de fazer? 
Para entrar não doeu”.

 “Ela quase subiu em 

cima de mim para 

‘facilitar’ a saída”. 

 "Não permitiram a 

entrada do 

meu marido na 

sala de parto”.

 “Sem explicar nada, uma enfermeira deitou sobre minha barriga. Reagi e amarraram minhas mãos”. 



O QUE FAZER EM CASOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA?

DENUNCIE!

Solicite a cópia do seu 
prontuário junto à instituição 
de saúde onde foi atendida. 

(Artigo 88, do Código de Ética 
Médica e Art.72 do CDC

Se a violência 
obstétrica causou lesão 

corporal, registre um 
Boletim de Ocorrência 

junto à Delegacia mais próxima, 
e solicite a instauração da 

investigação policial 
pertinente.

Se a violência 
obstétrica causou abalo 

psicológico, 
procure a Defensoria Pública 

do Estado ou um 
Advogado.



Denuncie, também, junto à:

Ouvidoria do SUS da Secretaria de Estado da Saúde (SES/MA), pelo disque 160;
Ouvidoria do Ministério da Saúde, pelo disque saúde 136.

Caso constatadas inconformidades na assistência pré-natal, 
procure o Ministério Público do Estado do Maranhão. 

As Promotorias de Justiça estão prontas para atender você.

Defensoria Pública do Estado do Maranhão - DPE MA
Rua da Estrela, 421, Praia Grande, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-200
Fones: 3231-5819 / 3222-5321 / 3221-6110 / 3232-3908 / 3221-4743 
3231-0958 / 3232-0338 – Ramais

Caso a violência tenha atingido sua integridade física, 
procure o Ministério Público do Estado do Maranhão:

Ouvidoria do MPMA:
Telefone: (98) 0800-098-1600, 3219-1769, 3219-1767 e 3219-1738
WhatsApp: (98) 98224-6897
Email: ouvidoria@mpma.mp.br

“Fui vítima

de violência

obstétrica: 

como posso

denunciar?”

“Fui vítima

de violência

obstétrica: 

como posso

denunciar?”
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