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Simpósio: 28 - OS DIREITOS DA MULHER COMO DIREITOS HUMANOS: JUSTIÇA SOB 
A PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
RESUMO: A violência obstétrica é uma violência de gênero que se caracteriza na violação dos 
direitos fundamentais da mulher, com imposição de intervenções prejudiciais à integridade 
física e psicológica da parturiente. É praticada pela equipe médico-hospitalar de forma 
corriqueira, banal, desumanizada, e com abuso de ações intervencionistas sem comprovação 
científica e na patologização de um processo fisiológico, não se respeitando a autonomia e a 
vontade da mulher. Assim, o presente artigo conceitua a violência obstétrica e suas principais 
formas, trazendo relatos de mulheres que foram vítimas dessa violência, resumindo um pouco 
da dor e da humilhação sofrida na assistência ao parto. Esses relatos frequentemente incluem 
comentários agressivos, xingamentos, ameaças, ofensas, discriminação racial e 
socioeconômica, agressão física e psicológica. Aborda o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana e como a violência obstétrica fere o referido princípio, desrespeitando a mulher na sua 
liberdade, dignidade, autonomia sobre o próprio corpo, causando dor e sofrimento durante o 
atendimento desumanizado. Também analisa as principais normas existentes no Brasil que 
tentam coibir as práticas violentas no nascimento, para que a mulher tenha um mínimo de 
proteção e respeito nas instituições de saúde, estabelecendo protocolos de atendimento que 
ofereçam um suporte atencioso e humanizado, que incluam práticas como prestar informações 
claras sobre os procedimentos a serem adotados durante o parto. Igualmente analisa acórdãos 
do Tribunal Superior de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). Foram selecionados 
os julgados que mais demonstravam a temática abordada e que evidenciavam a violência 
obstétrica, e o que se percebe é que os casos que chegam ao judiciário não são tratados como 
violência obstétrica evidenciando que a falta de uma regulamentação legal da violência 
obstétrica faz com que as violências sofridas pelas mulheres sejam pulverizadas e tratadas como 
erro médico, buscando-se somente uma reparação estética e moral pelo sofrimento 
experimentado durante o nascimento da criança. 
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