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RESUMO
A violência obstétrica se caracteriza por toda ação ou omissão que cause dor ou dano
desnecessário à mulher em todas as etapas da gravidez, parto, pós-parto e aborto, perpetrada
pelos profissionais da saúde, assim como pelos nosocômios. Nesse contexto, o presente
trabalho, através da metodologia dedutiva, com base na doutrina e jurisprudência, visa analisar
a responsabilidade civil dos profissionais e estabelecimentos de saúde nos casos de violência
obstétrica. Para tal, se analisará o conceito de violência obstétrica e sua diferença com o erro
médico, a responsabilidade civil, levando em consideração a natureza da obrigação, os danos
que essas ações causam à parturiente e ao neonato e suas formas de reparação, bem como a
necessidade de uma lei específica que trate sobre o tema.
Palavras-Chave: Violência Obstétrica. Responsabilidade Civil. Danos. Parturiente. Neonato.
ABSTRACT
Obstetric violence is any action or omission committed by health professionals, as well as
hospitals, that causes pain or unnecessary harm to women at all stages of pregnancy, childbirth,
postpartum and abortion. In this sense, the present work aims to analyze, from a deductive
methodology and based on legal doctrine and jurisprudence, the civil liability of health
professionals and establishments in cases of obstetric violence. Therefore, relevant topics will
be addressed, as the concept of obstetric violence, its difference with medical error and the civil
liability according to the nature of the obligation. This article also approaches the nature and
forms of repairing the damage caused to the parturient and the newborn, along with the need
for a specific law dealing with the subject.
Keywords: Obstetric violence. Civil liability. Pain. Parturient. Newborn.
1.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo analisar a responsabilidade civil dos profissionais da
saúde e das casas de saúde em decorrência da violência obstétrica. Destarte, pretende-se
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examinar como esse tipo de violência se difere do erro médico, haja vista que o nosso
ordenamento jurídico enquadra os casos de abusos obstétricos como erros médicos.
Insta salientar que a violência obstétrica é um instituto que, no passado, foi pouco
discutido, e ainda hoje provoca grandes questionamentos e preconceitos. Ressalta-se, ainda,
que o baixo número de ações nos Tribunais que relatam condutas em que se caracteriza a
violência obstétrica justifica-se por ela ocorrer simultaneamente com um momento muito
especial para grande parte das gestantes, quando elas estão vulneráveis e passando por grandes
emoções, fazendo, deste modo, com que a maioria se cale.
Apesar de o Brasil ser signatário de diversos tratados internacionais que legislam sobre o
tratamento respeitoso à mulher, de existirem recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobre o assunto, e de garantir em sua Constituição Federal igualdade entre os homens e
mulheres, bem como ter o exemplo de países latino-americanos como a Argentina e a
Venezuela que já reconheceram a violência obstétrica como um campo autônomo do direito,
merecendo um tratamento distinto do erro médico, esta não é a nossa realidade. Nosso Estado
sequer possui legislação federal que regulamente o tema.
Conforme se verá no decorrer deste artigo, o número de casos de violência obstétrica que
ocorrem com mulheres que necessitam usar a assistência de saúde do nosso país, seja ela
pública ou privada, corresponde a uma porcentagem bastante significativa, ocasionado
momentos de pânico e desespero para as gestantes em decorrência de atos ou intervenções
desrespeitosas, tanto para ela como para o seu bebê, podendo atingir a integridade física e/ou
psicológica de ambos. Em vista disso, torna-se evidente que carecemos de uma solução
legislativa junto ao Poder Judiciário, a fim de diminuir as estatísticas e entender a gravidade
do assunto. Para tal, precisa-se reconhecer a violência obstétrica como uma violência de gênero
e violência institucionalizada, levando em consideração os direitos sexuais, reprodutivos e o
direito à maternidade da mulher, assim como os direitos humanos.
Sendo assim, o artigo proposto justifica-se pois o assunto é abafado pela mídia,
ocasionando uma certa falta de visibilidade sobre ele em nossa sociedade e, consequentemente,
em nosso ordenamento jurídico, bem como a ausência de lei específica que trate sobre o tema
da violência obstétrica, o que resulta uma certa vulnerabilidade para as gestantes por
desconhecerem seus direitos nos momentos de pré-parto, parto e pós-parto.
De início, pretende-se demonstrar um pouco mais sobre a violência obstétrica, desde
quando ela está presente em nossa sociedade, como se originou o termo, suas classificações,
características, principais ocorrências, a forma como atinge a mulher brasileira e as principais
dificuldade em reconhecê-la.
Ao longo do artigo também irá se averiguar o que é a responsabilidade civil, suas
espécies, o erro médico, confrontando-o com a violência obstétrica, bem como se fará uma
análise da responsabilidade civil do médico e dos hospitais da mesma maneira que observa-se
os danos oriundos do tema em análise e suas formas de reparação.
E por fim, se tratará da importância e necessidade da regulamentação por lei, a fim de
passar a reconhecer a violência obstétrica como uma situação distinta do erro médico e trazer
uma responsabilização civil mais severa para os profissionais da saúde e nosocômios, dado que
o tema traz diretrizes de extrema importância para nossa população, em especial para as
mulheres, que diariamente sofrem esse tipo de violência nas maternidades, hospitais e clínicas
em nosso país.
Para a elaboração desse artigo foi utilizado o método dedutivo, isto é, partiu-se de uma
análise geral para uma mais específica, junto com o estudo de bibliografia e jurisprudência.
2.

CONCEITO E ASPECTOS GERAIS ACERCA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
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Criado em 2010, pelo Doutor Rogelio Pérez D`Gregorio, presidente da Sociedade de
Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela, o termo “Violência Obstétrica” vem ganhando força
desde então3. Conquanto, as práticas que configuram esse ato não são tão novas quanto o termo.
Nas décadas de 80 e 90 já existiam, no Brasil, grupos defensores dos direitos humanos e
reprodutivos das mulheres 4.
Desde que a obstetrícia se converteu em um campo específico da medicina, o parto deixou
de ser um procedimento natural e individual da mulher5. O corpo feminino passou a ser visto
como defeituoso, onde o homem teria que tomar a frente para a realização do nascimento,
considerando sua natureza imperfeita.6 Com a rápida inserção da tecnologia nos procedimentos
médicos, com a intenção de torná-lo mais parecidos com o que era, se passou a empregar esta
nova inteligência para iniciar, intensificar, regular e monitorar o parto. No entanto, na busca
incessante e fracassada por uma melhor qualidade nos serviços, acabou por se tornar rotineiro
o uso de procedimentos inadequados, desnecessários, e por vezes perigosos na hora do parto7.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada vez mais existe uma tentação em tratar
todos os partos como se de risco fossem, ocasionando que, mesmo nos partos não classificados
como perigosos à mulher ou ao nascituro, passem, rotineiramente, por um alto grau de
intervenções.8
Desta forma, a parturiente, bem como o seu corpo, vêm sendo considerados como
máquinas das quais os engenheiros são os profissionais da saúde, que dispõem de completo
conhecimento e domínio sobre elas, negligenciando informações, emoções, percepções e
direitos das mulheres9, ocorrendo uma ampla variedade de efeitos negativos e ocasionando os
casos de violência obstétrica.
Sendo assim, entende-se a violência obstétrica como uma violência de gênero, que advém
de toda ação ou omissão, culposa ou dolosa, em estabelecimentos públicos ou privados, dirigida
à mulher ao longo do pré-parto, parto, pós-parto e procedimento abortivo, que lhe cause dor,
dano ou sofrimento desnecessário, assim como o emprego de procedimentos sem o
consentimento explícito, forçado ou sequer informado da mulher, 10 em desrespeito à sua
autonomia, provocando danos físicos, sexuais, psicológicos e até mesmo a morte. 11 Vale
PULHEZ, Mariana Marques. A “violência obstétrica” e as disputas em torno dos direitos sexuais e
reprodutivos. Florianópolis: Seminário Internacional Fazendo Gênero 10, 2013, página 01.
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destacar que esses atos violadores podem ser executados por todos os profissionais da saúde,
bem como pelos seus respectivos estabelecimentos. 12
Isso posto, salienta-se que a também chamada de violência na atenção obstétrica se
evidencia das mais diversas formas, nem sempre ostensiva, sendo, por diversas vezes,
imperceptíveis fisicamente, conforme demonstrado no acórdão do Tribunal de Justiça do estado
de São Paulo:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL - VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.
Direito ao parto humanizado é direito fundamental. Direito da apelada à assistência
digna e respeitosa durante o parto que não foi observado. A mulher tem pleno direito
à proteção no parto e de não serem vítimas de nenhuma forma de violência ou
discriminação. Privação do direito à acompanhante durante todo o período de trabalho
de parto. Ofensas verbais. Contato com filho negado após o nascimento deste. Abalo
psicológico in re ipsa. Recomendação da OMS de prevenção e eliminação de abusos,
desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. Prova testemunhal
consistente e uniforme acerca do tratamento desumano suportado pela parturiente.
Cada parturiente deve ter respeitada a sua situação, não cabendo a generalização
pretendida pelo hospital réu, que, inclusive, teria que estar preparado para enfrentar
situações como a ocorrida no caso dos autos. Paciente que ficou doze horas em
trabalho de parto, para só então ser encaminhada a procedimento cesáreo. Apelada
que teve ignorada a proporção e dimensão de suas dores. O parto não é um momento
de "dor necessária". Dano moral mantido. Quantum bem fixado, em razão da
dimensão do dano e das consequências advindas. Sentença mantida. Apelo
13
improvido.

O caso trata-se de uma apelação civil, buscando a improcedência quanto aos danos
morais, em decorrência da violência obstétrica. No evento, não foi respeitado o direito da
gestante quanto ao tipo de parto escolhido por ela, que no caso em tela, seria o humanizado.
Ainda assim, a puérpera passou por tratamentos desrespeitosos, privação do direito à
acompanhante e contato com o filho negado após o nascimento. Deste modo, decidiu o Tribunal
a negar provimento ao recurso, uma vez que, concluiu que a espécie continha conjunto fáticoprobatório suficiente para comprovar a ocorrência da violência obstétrica.
Atualmente se classifica a violência obstétrica como procedimentos de caráter físico,
psicológico, sexual e procedimentos de caráter institucional.
Pode-se entender por procedimentos de caráter físico aqueles atos que atingem
diretamente o corpo da mulher, sem fundamentações científicas, causando-lhes danos físicos.
Para fim de exemplificação, colaciona-se o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PRIVADO
CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A LEI Nº 8.080/90 DISPÕE
SOBRE A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA ADMINISTRAR,
ORGANIZAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUS EM
UNIDADES PARTICULARES, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO
APENAS O APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO. PRECEDENTE
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JURISPRUDENCIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DO
MUNICÍPIO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CRFB. TEORIA DO
RISCO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL COM
EPISIOTOMIA. FÍSTULA RETOVAGINAL DECORRENTE DA CIRURGIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO DO NOSOCÔMIO,
DEIXANDO DE REALIZAR A CIRURGIA REPARADORA DA LESÃO. DANO
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$20.000,00.
DANOS MATERIAS RECONHECIDOS APENAS EM RELAÇÃO AOS
PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA
ACOLHER PARTE DOS PELITOS AUTORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.14

Este julgado traz o caso de uma gestante, que passou pelo procedimento de episiotomia
desnecessário - o parto não era de risco -, resultando numa fístula retovaginal. Após a lesão, a
demandante passou por dois procedimentos cirúrgicos para corrigir o dano, que não resolveu o
seu problema, pois mesmo após as tentativas de reparação, a vítima continuou com
incontinência fecal.
As violências de caráter psicológico consistem nas ações verbais ou comportamentais que
cause na mulher sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, medo, abandono, entre outros.
Quanto aos procedimentos de caráter sexual são apontados como práticas que violam a
intimidade ou o pudor da mulher. Já os procedimentos de caráter institucional são aquelas ações
que dificultam, retardam ou impedem o acesso da mulher aos seus direitos15.
Os principais exemplos destas práticas são: recusa de atendimento em hospitais e
maternidades; coibir a admissão do acompanhante escolhido pela gestante; aplicação de soro
com ocitocina, objetivando a aceleração do trabalho de parto; xingamentos, humilhações,
comentários ofensivos; episiotomia; manobra de Kristeller; cesáreas eletivas; excessivos
exames de toque, por diferentes profissionais, principalmente em hospitais escolas; enemas;
tricotomia; imobilização de membros e outros. 16
No que concerne ao procedimento de episiotomia, esta consiste em um corte na região do
períneo, com uma tesoura ou bisturi, geralmente sem anestesia, uma vez que esta seria ineficaz,
dado que não gera resultado em momentos de adrenalina, com o objetivo de aumentar a abertura
do canal vaginal e, teoricamente, facilitar a saída do nascituro.17 A manobra de Kristeller, por
sua vez é em uma manobra na parte superior do útero, durante as contrações, com o intuito de
empurrar o neonato em direção à pelve, normalmente utilizando os braços, joelhos, ou até
mesmo com o profissional subindo em cima do abdômen da puérpera. Tricotomia é a retirada
dos pelos pubianos e o enema é o nome dado a lavagem intestinal.18
14

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. (5ª vara da Fazendo Pública da Comarca da Capital). Apelação Civil
nº 0106193-95.2004.8.19.0001. Relatora: Mônica Sardas. Rio de Janeiro, 16 de ago. 2017. Disponível em:
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/temp/9868281d-f337-425b-8b57-544e5e1cc929.html . Acesso no dia 21 de Set.
de 2020.
15
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Centro Universitário Toledo, 2017, páginas 16, 18, 19 e 22.
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2006, página 553.
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7

Apesar disso, a violência obstétrica é considerada uma violência de gênero e
institucionalizada. Gênero diz respeito à construção social do sexo, sendo assim, o campo da
maternidade é exercida somente pelo corpo feminino, fazendo com que toda e qualquer
violência neste âmbito se fundamente como uma violência de gênero. Constitui-se
institucionalizada, pois é praticada nas instituições prestadoras de serviços públicos, pelas
equipes de saúde e consentida pelas mulheres por desconhecerem o processo fisiológico do
parto19.
Segundo a pesquisa Nascer no Brasil, uma em cada quatro das mulheres que esperavam
ter partos vaginais sofreram algum tipo de violência obstétrica, porém, estima-se que este
número seja ainda maior, uma vez que a maioria das mulheres não reconhece a violência
obstétrica como uma forma de violência. Apenas 19% das mulheres tiveram acompanhante
durante todo o período de hospitalização em decorrência do parto, violando de forma clara a
Lei Federal 11.108 de 2005, conhecida como Lei do Acompanhante. Além disso, conforme
apuração realizada pela mesma instituição, 37% das mulheres sofreram manobra de Kristeller,
40% receberam ocitocina, a episiotomia foi realizada em 56% dos casos, apenas 30% receberam
analgesia peridural, 45,5% tiveram que realizar cesarianas de emergência e somente 5,6%
tiveram o parto sem qualquer tipo de intervenção20.
Ainda assim, vale ressaltar que o Brasil lidera o ranking no número de cesáreas, onde, na
rede pública, o número chega a 52% e ao se tratar da rede privada, este índice sobe para 83%
dos casos. Esse cenário é considerado alarmante uma vez que a Organização Mundial da Saúde
recomenda que a taxa de cesáreas varie entre 10 e 15%21.
Sabe-se que fatores econômicos, sociais, culturais, políticos e étnicos são levados em
consideração por alguns profissionais para classificar o tipo de atendimento que a paciente terá,
fazendo com que os mais necessitados recebam um tratamento muito aquém do mínimo de
dignidade, dado que as mulheres negras e analfabetas são as que mais sofrem com o abuso
obstétrico 22 . É importante destacar que o rol de condutas e ação decorrentes da violência
obstétrica não é taxativo, assim como podem ocorrer diversas formas de violência ao mesmo
tempo.
Importante registrar, ainda, que o presente trabalho não visa generalizar as condutas dos
profissionais da saúde, porquanto é sabido que existem procedimentos necessários de
emergência, que por vezes, podem chegar a salvar a vida da mãe e do bebê. Trataremos, por
conseguinte, apenas dos atos desnecessários, procedimentos sem fundamentações científicas,
bem como formas de tratamento humilhantes que agridam os direitos das mulheres.
Apesar de, atualmente, as questões relacionadas à violência obstétrica virem ganhando
um maior reconhecimento, principalmente por conta das campanhas de humanização do parto,
ainda assim, o tema é pouco conhecido, considerando o grau de importância que este dispõe,
em razão da quantidade de violações que estas condutas implicam. O Brasil, diferente da
Argentina e da Venezuela, países também integrantes da América Latina, não possui uma lei
específica que define e criminaliza este tipo de violência, aumentando mais a vulnerabilidade
das mulheres.
19

SANTOS, Rafael Cleison Silva dos; SOUZA, Nádia Ferreira de. Violência institucional obstétrica no Brasil:
revisão sistemática. Macapá: Estação Científica (UNIFAP), 2015, páginas 57 e 58.
20
FIOCRUZ. Nascer no Brasil. Rio de Janeiro: Inquérito Nacional Sobre Parto e Nascimento, 2014, páginas 12
e 13.
21
ALVARENGA, Sarah Pereira. Violência Obstétrica: como o mito “parirás com dor” afeta a mulher
brasileira. Três Corações: Revista da Universidade Vale do Rio Verde, 2016, página 647.
22
ALMEIDA, Marcélia Ferreira de. A violência obstétrica como afronta aos princípios da dignidade da pessoa
humana e da autonomia. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2018, página 62.
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Um dos problemas para o reconhecimento da violência obstétrica é que o nosso país,
assim como grande parte do mundo, possui um grande respeito e confiança pelos profissionais
da saúde e na hora da parição não é diferente. A paciente aceita sem questionar os atos médicos,
uma vez que acredita que o especialista sabe o que é melhor, implicando em uma renúncia
pessoal e automática da parturiente, que obedece voluntariamente aos comandos recebidos23.
Destaca-se ainda que tal violência agride não apenas o direito da mulher, como também o do
nascituro que, da mesma forma, é sujeito de direitos24.
Deste modo, pode-se observar que apesar do abuso obstétrico não ser tão visível como a
violência física, não é menos importante do que esta e, apesar de tão pouco reconhecida, faz
parte do dia-a-dia das nossas maternidades, hospitais e clínicas, merecendo, assim, maior
visibilidade, dado que as mulheres que sofrem este tipo de agressão podem ficar marcadas pelo
resto da vida.
3.

DA RESPONSABILIZAÇÃO DIANTE DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Nos primórdios da civilização não existia a ideia de reparação civil, fazendo com que o
instituto utilizado por nossos antepassados fosse a vingança coletiva. Logo após o meio
empregado passou a ser a vingança privada, surgindo então a ideia de proporcionalidade, como
na Lei do Talião, sintetizada pela premissa do “olho por olho, dente por dente”, sem a
interferência do Estado, que tão somente fiscalizava se a vítima causaria ao autor danos
proporcionais àquele sofrido por ela.25
Posteriormente passou a ser utilizada a compensação econômica. Ainda nesta época
surgem os Códigos de Ur-Nammu e Manu e, finalmente, a Lei das XII Tábuas fazendo que a
compensação econômica, que até então era voluntária, passasse a ser obrigatória. Desde então,
na chamada Roma Antiga, passou-se a diferenciar “pena” e “reparação”.26
Como se pode observar, a responsabilidade civil é tão antiga quanto à própria história do
direito, apesar de suas constantes modificações para atender as necessidades da civilização, a
fim de solucionar os novos conflitos, que vão surgindo conforme a população vai se
transformando.27
Sendo assim, a responsabilidade civil se dá a partir do descumprimento de uma obrigação,
em regra quando praticado um ato ilícito. Hoje, o instituto da responsabilidade civil faz parte
do direito obrigacional, uma vez que a principal consequência ao autor de um ato ilícito será de
reparar o dano sofrido pela vítima. O ponto crucial da obrigação é o direito do credor de exigir
o adimplemento da prestação que lhe é devida. 28
A responsabilidade civil pode ser dividida entre contratual ou extracontratual, sendo que
a contratual está ligada ao pacto feito entre as partes, enquanto a extracontratual está relacionada
diretamente a lei. Segundo Sérgio Cavalieri Filho:
23

AGUIAR, Janaína Marques de. Violência institucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de
acolhimento como uma questão de gênero. São Paulo: Faculdade de Medicina de São Paulo, 2010, página 54.
24
MARIANI, Adriana Cristina; NETO, José Osório do Nascimento. Violência Obstétrica como violência de
gênero e violência institucionalizada: Breves considerações a partir dos direitos humanos e do respeito às
mulheres. Curitiba: Cad. ESC. REL. INT. (UNIBRASIL), 2016, página. 05
25
BONHO, Luciana Tramontin; CARVALHO, Francisco Toniolo de; ARAUJO, Marjorie de Almeida, e outros.
Responsabilidade Civil. Porto Alegre: Soluções Educacionais Integradas, 2018, páginas 17 e 18.
26
SOUZA, Lennon Marcus da Silva. Responsabilidade civil nos casos de Violência obstétrica. Araçatuba:
Centro Universitário Toledo, 2017, página 33.
27
SOUZA, Lennon Marcus da Silva. Responsabilidade civil nos casos de Violência obstétrica. Araçatuba:
Centro Universitário Toledo, 2017, página 32.
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil 18. ed.. São Paulo: Saraiva, 2018, página 44.
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Se preexiste um vínculo obrigacional, e o dever de indenizar é consequência do
inadimplemento, temos a responsabilidade contratual, também chamada de ilícito
contratual ou relativo; se esse dever surge em virtude de lesão a direito subjetivo, sem
que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica que o possibilite,
temos a responsabilidade extracontratual, também chamada de ilícito aquilino ou
absoluto.29

Além disso, a responsabilidade civil também pode ser classificada como objetiva ou
subjetiva, podendo a culpa ser ou não ser um elemento integrante da obrigação. A teoria baseada
na culpa é a chamada de responsabilidade civil subjetiva e estará presente quando o causador
do dano não tinha intenção de provocá-lo, mas, por imprudência, negligência ou imperícia,
acaba por resultar um dano a outrem. A imprudência é caracterizada pela precipitação,
ocasionando uma ação sem as devidas precauções, a negligência se dá quando o agente não
realiza o ato com a atenção e diligência necessária, não agindo com zelo, enquanto a imperícia,
por sua vez, ocorre quando o agente acredita estar apto e possuir o conhecimento necessário
para a prática do ato mas, na verdade, não está verdadeiramente preparado.30
Sendo assim, para a caracterização da responsabilidade subjetiva será necessária a
demonstração de culpa e dano na conduta do autor, para que exista a indenização ou
recomposição do dano sofrido. Ademais disso, a conduta do agente pode ser comissiva ou
omissiva, porém sempre se estará presente a violação de um direito. É imperioso destacar que
a responsabilidade só vai existir com culpa31. A responsabilidade civil subjetiva está prevista
nos artigos 186 c/c 927 caput, do Código Civil, in verbis:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.32
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.33

Em contrapartida, a denominada responsabilidade objetiva é aquela que independe de
culpa. Esta pode ou não existir, contudo, sempre será irrelevante para configurar o dever de
indenizar. Entretanto, será indispensável a relação de causalidade, entre a ação e o dano, pois
mesmo não se tratando da responsabilidade subjetiva, não se pode responsabilizar quem não
causou um ato oriundo de reparação. Neste caso, a responsabilidade civil objetiva afasta-se da
ideia de culpa e aproxima-se da ideia principiológica de risco inerente a uma atividade.
A responsabilidade objetiva vem prevista no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, assim como no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
29

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil 13. ed.. São Paulo: Atlas, 2019, página
31.
30
BONHO, Luciana Tramontin; CARVALHO, Francisco Toniolo de; ARAUJO, Marjorie de Almeida, e outros.
Responsabilidade Civil. Porto Alegre: Soluções Educacionais Integradas, 2018, páginas 30 e 31.
31
SOUZA, Lennon Marcus da Silva. Responsabilidade civil nos casos de Violência obstétrica. Araçatuba:
Centro Universitário Toledo, 2017, página 39.
32
Brasil. Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF: Vade Mecum Saraiva Compacto,
2019, página 178.
33
Brasil. Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF: Vade Mecum Saraiva Compacto,
2019, página 221.
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prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.34
Art. 927 Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.35

Conforme mencionado acima, a peça fundamental para que exista a necessidade de
reparação de um dano ocasionado pela responsabilidade civil é o nexo causal, sendo este a
ligação entre a conduta do agente e o resultado do dano. Contudo, às vezes é difícil chegar à
conclusão de que, no concurso de várias circunstâncias, uma delas é que foi o fator determinante
para o resultado. Sendo assim, para a configuração deste existem três teorias: teoria da
equivalência das condições, teoria da causalidade e teoria dos danos diretos e imediatos.
Segundo a teoria da equivalência das condições, toda e qualquer circunstância que tenha
concorrido para produzir o dano é considerada uma causa, pois segundo essa teoria, caso
suprimida alguma delas, o dano não ocorreria. A segunda teoria, a da causalidade adequada,
somente considera como causa do dano a única ação que originou verdadeiramente o fato, sendo
assim, se o dano ocorreu, temos de concluir que o fato que o originou era capaz de lhe dar causa.
Já a terceira teoria, chamada de danos diretos e imediatos, nada mais é do que uma fusão entre
as duas teorias supramencionadas, para ela, é necessário que haja, entre a inexecução da
obrigação e o dano, uma relação de causa e efeito direta e imediata.36
Apesar da existência dessas três teorias, o nosso Código Civil não aderiu a nenhuma delas,
ainda que alguns autores, como por exemplo a Gisela da Cruz Sampaio37, considerarem a teoria
dos danos diretos e imediatos como a teoria mais correta, em decorrência do exposto no artigo
403 do referido código, que dispõem: "Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as
perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e
imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.” 38 Em contrapartida, o Ministro do
Supremo Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, acredita que a melhor teoria seria a
da causalidade adequada, apesar desta gerar maiores impasses, principalmente se tratando de
casos com múltiplas causas.39
Como se viu, o dano é pressuposto obrigatório para a existência da responsabilidade civil,
uma vez que, se ele não estiver presente, não há o que se indenizar. Entende-se por dano uma
subtração ou diminuição de um bem jurídico patrimonial ou moral. 40 Os danos podem ser
divididos em materiais ou imateriais, os quais se analisará em ponto específico.
Os danos patrimoniais ou materiais são aqueles que atingem os bens integrantes do
patrimônio da vítima. Conforme previsto no artigo 402 do Código Civil "Salvo as exceções
expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele
34

Brasil. Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Vade Mecum
Saraiva Compacto, 2019, página 894.
35
Brasil. Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF: Vade Mecum Saraiva Compacto,
2019, página 221.
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil 18. ed.. São Paulo: Saraiva, 2018, páginas 526 e 527.
37
SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, página. 107
38
Brasil. Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF: Vade Mecum Saraiva Compacto,
2019, página 190.
39
SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do
fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, página 240 e 243.
40
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2018, página 108.

11

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”.41As chamadas “perdas e danos”
compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes, devendo cobrir todo o dano material
do lesado.
Os danos emergentes correspondem a tudo aquilo que se perdeu, o que foi subtraído,
ocorrendo uma diminuição no patrimônio da vítima, eles não correspondem necessariamente
apenas aos prejuízos que a ação danosa diretamente causou, uma vez que inclui também tudo
que a vítima gastou com as consequências do ato danoso. 42
Lucro cessante é, em linhas gerais, o que se deixou de lucrar, ou seja, é aquilo que o
credor lucraria segundo um juízo de probabilidade dos fatos mas, por conta do dano sofrido,
não recebeu. Pode-se dizer que o lucro cessante seria a frustração da expectativa de lucro ou a
perda de um ganho esperado.43 Ainda assim, vale mencionar que também se enquadra como
lucros cessantes quando ocorrer gastos com psiquiatras, psicólogos, medicamentos e até mesmo
quando a mulher fica tão abalada que deixa de trabalhar em decorrência da violência obstétrica.
Aqueles considerados imateriais, também chamados de extrapatrimoniais, são
caracterizados pelos danos que atingem os sentimentos, a dignidade, a estima social ou a saúde
física ou psíquica da vítima.44 Diferente do dano material, os danos extrapatrimoniais não são
palpáveis, tornando mais difícil a sua aferição, em razão de não possuírem valor econômico
imediato.
Sabendo disso, pode-se afirmar que os casos de violência obstétrica, apesar de comuns
em nossa sociedade, ainda não são pauta de frequentes debates, uma vez que as mídias não
costumam tratar do assunto, fazendo com que ele pareça inexistir e por conta disso, não se torna
uma preocupação recorrente de todas as gestantes. Nos casos de violência obstétrica, são
negados os direitos básicos, tanto na rede pública como na privada, ofendendo diversos de suas
garantias asseguradas por lei, como por exemplo o artigo 196 da Carta Magna in verbis:
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.45

Apesar da área da saúde ser muito procurada judicialmente, a inegável dificuldade ao
acesso de uma ordem jurídica justa associado à timidez dos tribunais em estabelecerem a culpa
dos profissionais da medicina, são as principais causas de hesitação na busca pela reparação
dos danos ocasionados por erros médicos.46
Sendo assim, atualmente, os usuários do serviço de saúde, mesmo aqueles de camadas
sociais mais baixas, acreditam que possuem uma ideia mais clara das suas garantias
estabelecidas por lei, enquanto pacientes. Entretanto, não se observa uma mudança no

41
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comportamento destes e dos operadores do direito perante os médicos, que continuam, na visão
de alguns, a ser reverenciados e vistos como benfeitores.47
Pelo entendimento de Miguel Kfouri Neto, "os operadores jurídicos, em tema de
responsabilidade médica, ocupam-se dos efeitos. Os médicos quando acionados,
invariavelmente voltam-se às causas no propósito de - se não justificar a má prática profissional
- ao menos mitigar sua culpa, pulverizando-a.”48
Temos por erro médico o dano ou agravo à saúde do paciente em decorrência da ação ou
omissão do médico no exercício da profissão e sem a intenção de cometê-lo. Ou seja, o erro
médico é a conduta omissiva ou comissiva do profissional, irregular ou inadequada, durante o
exercício de sua profissão, podendo ser caracterizada como negligência, imprudência ou
imperícia, mas nunca com dolo.49
Por isso, para que se configure o erro médico é necessário que ocorra dano ou agravo à
saúde de terceiro, sendo este um dos pressupostos básicos para a caracterização deste tipo de
responsabilidade civil. Já a culpa não é um dos elementos obrigatórios.50
Pela falta de legislação específica que regulamente a violência obstétrica, tem-se
empregado para este tipo de dano critérios gerais de responsabilidade civil, posicionando essa
prática como erro médico. Apesar da violência obstétrica e do erro médico poderem acontecer
simultaneamente, um não depende do outro para se caracterizar e merecem tratamentos
distintos.
Deste modo, o enquadramento dos casos de violência obstétrica como erro médico é
problemático em diversos aspectos. Preliminarmente, com esse posicionamento, aprecia-se
somente uma face do problema, pois não a vê como uma violência de gênero e
institucionalizada. Ainda assim, dificulta a possibilidade de punições mais severas aos
profissionais e nosocômios causadores do dano. E por último, de certa forma, demonstra uma
falta de preocupação com os temas relacionados à saúde física e psíquica da mulher. 51
Visto isso, como analisamos anteriormente, para que se comprove a responsabilidade
civil é necessário que o autor corrobore sua alegação de dano por meio de provas. Todavia, a
violência obstétrica geralmente não deixa marcas, ocasionando improcedência de diversas
sentenças judiciais por falta de evidências.
Sendo assim, para se dar continuidade ao artigo e melhor se entender a matéria, passarse-á a analisar a responsabilidade civil dos hospitais e dos médicos.

3.1 Da responsabilidade do hospital e do médico
Embora muito tenha-se controvertido tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência,
hoje os Tribunais utilizam o Código de Defesa do Consumidor para regular relações na área da
saúde. Para se estudar este assunto, utilizar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, o Código
47
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de Ética Médica, o Código Civil e outras leis que tratem sobre temas específicos, sempre sob
as linhas guias e mandamentos da Constituição Federal. 52
Na época atual, como mencionado anteriormente, entende-se a relação médico hospitalar
como uma relação de consumo e por isso é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor,
tratando-se da rede privada. Através desta perspectiva, o paciente é tido como um consumidor,
sendo, em regra, o polo mais fraco da relação de consumo, enquanto os estabelecimentos de
saúde e seus profissionais são os fornecedores, sendo, também em regra, o polo mais forte da
relação. Para tal, o artigo 2º e 3º caput do texto legal supramencionado, respectivamente,
estabelece que:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.53

Compreendido que o paciente é visto como consumidor e o prestador do serviço de saúde
como o fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor traz, no artigo 7º, parágrafo único que,
em caso de haver mais de um autor do dano, podendo ser pessoa física ou jurídica
concomitantemente, todos serão solidariamente responsabilizados pela reparação da ofensa
prevista nas normas de consumo.
Hodiernamente, a responsabilidade civil médico-hospitalar é classificada conforme o
contrato firmado. A primeira classificação diz respeito ao médico funcionário e/ou preposto do
estabelecimento hospitalar, uma vez que, por se tratar de um vínculo empregatício, o
profissional está subordinado às ordens da administração hospitalar, deste modo será aplicado
a regra do inciso III do artigo 932 do Código Civil. 54 Sendo assim, o nosocômio será
responsabilizado solidariamente pelos atos médicos profissionais que sejam realizados por
esses facultativos. Diferente é a situação quando se trata do médico autônomo que apenas aluga
as dependências do estabelecimento de saúde com a finalidade de atender seus pacientes
particulares. Neste caso a doutrina defende, majoritariamente, a ilegitimidade passiva do
hospital, não sendo este responsabilizado por danos causados pelo respectivo profissional.55
Ao examinar exclusivamente a responsabilidade dos hospitais entende-se que a
responsabilidade civil é objetiva, conforme estabelece o caput do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.56 O estabelecimento de saúde será responsabilizado no que se refere à estadia
do paciente, às instalações, aos equipamentos e serviços auxiliares. Sendo assim, a entidade
hospitalar irá responder por qualquer dano que ocorra durante a prestação de serviços,
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independentemente da apuração de culpa, uma vez que a responsabilidade objetiva é fundada
no risco.57
Os nosocômios cometem violência obstétrica quando dificultarem, retardarem ou
impedirem o acesso da mulher aos seus direitos constituídos. Pode-se citar, como exemplo, o
impedimento à amamentação, a omissão ou violação dos direitos das mulheres durante o
período da gestação, parto e puerpério, assim como a recusa de atendimento à gestante,
ocasionando a chama “peregrinação por leitos”.58
Pode-se utilizar, para fim de exemplificação, o caso que ocorreu no Hospital Santa Casa
da cidade de Santos/SP, conforme demonstra a ementa colacionada a seguir:
Plano de saúde Parto Recusa de atendimento Descabimento Autora que estava grávida
no momento da suspensão dos atendimentos Hospital que se comprometeu, perante a
ANS, a prestar atendimento às gestantes Promessa descumprida Procedência em face
do hospital decretada “Quantum” mantido Apelo parcialmente provido.59

No caso em tela, o hospital acima referido, solidariamente com uma operadora de saúde,
foi condenado a pagar uma indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em decorrência de
uma recusa ao parto de uma gestante, perante a alegação de que, mesmo após esta já estar
internada há um dia, o seu plano de saúde havia encerrado o contrato com o nosocômio. Após
a recusa ao atendimento, a autora teve que procurar um hospital da rede pública para realizar o
nascimento de seu filho.
Ainda assim, independente do tipo de atendimento, se público ou privado, toda mulher
tem direito a acompanhante durante todo o período de internação hospitalar em razão do parto.
Ainda que o direito a ser acompanhada derive do princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, a Lei nº 11.108 de 2005 veio conferir maior concretude à tutela jurídica da
gestante.60Este acompanhante deve ser aquele escolhido pela mulher, independente do sexo,
conforme consta na conhecida Lei do Acompanhante, de acordo com o artigo 19- J §1º da
referida lei:
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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.61

Apesar de a norma acima mencionada deixar bem claro que o acompanhante deve ser
indicado pela parturiente, não é isso que acontece. Conforme pesquisa realizada, a maioria das
maternidades que não violam integralmente esse direito, somente permitem acompanhantes
mulheres nas salas de pré-parto, alegando que, por conta da falta de privacidade do local, não
seriam permitidos homens, nem mesmo se este fosse pai do nascituro. 62
Ainda se tratando da Lei do Acompanhante, há a Portaria nº 2.418 do Ministério da Saúde,
que estende esse direito para até 10 dias após o parto, caso a mulher tenha passado por
intercorrências, e a Resolução Normativa nº 211 da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), que impossibilita a cobrança de despesas referente à acompanhantes quando o plano
hospitalar já contempla o atendimento obstétrico.
Quanto aos médicos, aquele que agir com negligência, imprudência ou imperícia atrai
para si consequências gravosas, que pode ser desde um processo disciplinar ou uma ação
judicial, ou até mesmo a proibição de exercer a medicina.63
Contrariamente dos estabelecimentos de saúde, a responsabilidade individual do médico
é considerada como subjetiva, conforme os artigos 186 c/c 927, caput 64 e 951 65 , todos do
Código Civil, ou seja, será necessária a comprovação de culpa para que exista a obrigação de
ressarcir, por se tratar de profissionais liberais definidos pelo §4º do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
A jurisprudência entende que, ao atender um paciente, estabelece-se entre ambos um
contrato, fazendo com que a natureza da obrigação seja contratual, entretanto, é claro que
poderá existir responsabilidade médica que não derive de um contrato, como por exemplo o
médico que presta socorro a uma pessoa desmaiada na rua.66 Em contrapartida, os doutrinadores
ainda divergem sobre a natureza da avença celebrada entre médico e paciente, dado que para
alguns ela seria um contrato de prestação de serviços e para outros um contrato sui generis,
sendo esse o entendimento predominante do STJ. De qualquer forma, essa inconstância nada
altera a responsabilidade do médico, em virtude de, tratando-se de responsabilidade contratual,
o importante ser saber se a obrigação é de resultado ou de meio.67
Ao atender um paciente o médico assume uma obrigação de meio e não de resultado,
deste modo, o profissional tem apenas que agir de forma contenciosa e diligente, uma vez que
a sua atividade é o próprio objeto final, não tendo a obrigação de atingir uma “cura”, uma vez
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que o corpo humano tem reações imprevisíveis. Sendo assim, não há falar em culpa presumida
do médico nas obrigações de meio, por estarmos diante de um acordo entre as partes.68
Assim como os estabelecimentos de saúde, atos oriundos dos médicos também
caracterizam a violência obstétrica. O princípio da autonomia e liberdade de escolha estão
previstos no artigo 5º da Constituição Federal, sendo esse um dos princípios mais violados pelos
profissionais. Atos como, por exemplo, a afronta ao direito de escolha da mulher entre parto
natural e cesárea, quando não se tratar de casos de emergência onde é necessário a realização
de uma cesárea para garantir a integridade da mãe e do bebê, infringem, indubitavelmente, esse
princípio. Além do princípio da autonomia, ao não respeitar a liberdade de escolha da mulher,
o profissional estaria violando o Código de Ética Médica69, que disciplina que é vedado ao
médico:
Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após
esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de
morte.
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.
Art. 26. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e
mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo
cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco
iminente de morte, tratá-la.
Art. 31.Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir
livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso
de iminente risco de morte.

Outro direito violado com grande frequência é o direito à informação sobre os
procedimentos médicos que serão realizados, seus riscos e consequências, para que, tendo todas
as informações, a mulher pudesse tomar a sua decisão, conforme o artigo 7º inciso V da Lei
8.080 de 1990, in verbis:
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguintes princípios:
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;70

Além de estar violando a chamada Lei do Sistema Único de Saúde, o autor do ato ilícito
estará infringindo, do mesmo modo, o artigo 34 do Código de Ética Médica, que diz que é
vedado ao médico:
Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnostico, o prognóstico, os riscos e os
objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano,
devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.71
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A partir da leitura do dispositivo supramencionado, entende-se que o médico tem o dever
de informar a gestante sobre o seu estado de saúde e o de seu filho, assim como quais
procedimentos serão realizados, de forma didática, para que ela possa entender.
Segundo o conceito do consentimento informado (também chamado de consentimento
esclarecido, consentimento consciente, consentimento pós-informado ou vontade qualificada
do paciente) que está presente no artigo 15 do Código Civil, diz que “ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica”.
Destarte, esse conceito diz respeito ao direito do paciente de saber ou não saber, de decidir, de
não decidir, por quais procedimentos médicos quer se submeter, nos casos em que não corre
risco de vida. Deste modo, o consentimento informado é uma representação da capacidade para
a liberdade, assim como do exercício da autonomia em direção à autodeterminação pessoal.72
Somente será considerado que a paciente teve livre escolha se as informações passadas a
ela forem o bastante para a formação de sua convicção. A míngua de informação, informação
incompleta ou imprecisas poder-se-á afirmar que, mesmo que a paciente tenha assinado um
documento autorizando a realização do procedimento, esse será inválido e a conduta médica
será considerada um ato não autorizado. Outrossim, caso fique demonstrado que o médico
oprimiu a paciente para que ela consentisse com o ato, valendo-se de artifícios indevidos, seja
por distorcer a realidade (dolo) ou ameaças (coação), estará o profissional agindo de maneira
ilegal. 73
A manobra de Kristeller e a episiotomia são práticas não recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde, uma vez que podem ocasionar danos graves a mulher e ao bebê, havendo a
possibilidade de indenização pelos danos a integridade física, conforme o artigo 949 do Código
Civil in verbis:
Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além
de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.74

Ainda, ao realizar esses procedimentos, o profissional está violando o inciso XXVI75 dos
princípios fundamentais do Conselho Federal de Medicina, uma vez que já se sabe que as
técnicas mencionadas acima não possuem comprovação científica de eficácia e somente são
recomendadas em caso de emergência médica.
Outra circunstância muito comum nos casos de violência obstétrica são as frases
humilhantes e vexatórias escutadas pelas mulheres no momento do parto, como por exemplo:
“na hora de fazer não gritou” e “para que gritar se daqui um ano tu estará aqui novamente?”.
Essas falas infringem os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que consiste no direito
de decidir livremente sobre a reprodução, sem sofrer discriminações, violência, coerção ou
restrição a quantidade de filhos e o intervalo entre uma gestação e outra, direito de ter controle
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sobre o seu próprio corpo, e o direito de exercer a sua sexualidade sem sofrer discriminação ou
violência.76
Também devemos mencionar o tratamento desumano que algumas puérperas recebem no
momento do parto. Para melhor compreender pelo que algumas das mulheres do nosso país
passam, iremos colacionar o relato de algumas delas, coletado da pesquisa realizada por Lígia
Moreira Sena, em Florianópolis no ano de 2016:
Depois de um tempo em silêncio, ele disse carinhosamente (até me assustei com a
mudança repentina de tom): ‘Ah, lembrei! Tem uma coisa que vai te ajudar muito, te
deixar mais tranquila e a gente vai resolver rapidinho essa situação. Você quer?’. Eu
pensei: ‘Ufa, graças a Deus! Até que enfim!’. ‘Quero sim’ , eu disse. E ele continuava
carinhoso: ‘Então, é um negocinho ótimo pra ajudar nessa hora, só que seu filho vai
nascer morto. Você quer? Vamos tomar? Vou preparar então!”. E ficava repetindo:
‘Vamos! Vai ser rapidinho! Você quer seu filho morto? Você quer?’. […] Você está
muito nervosa, está descontrolada! Eu preciso amarrar você com mais força’. E disse
isso apertando as amarras dos braços, como se eu precisasse urgentemente ser contida
em uma camisa de força. Como se o meu comportamento calmo, de choro contido
expressado apenas pelas lágrimas que corriam discretamente, representasse um
77
‘risco
’para
todos
ali.
(Olga)
Eram comentários bastante grosseiros e até mesmo violentos: ‘Não espero mais de 40
semanas porque não quero perder um bebê”, ou “Parto normal não é para qualquer
uma, olhe a circunferência da cabeça do seu marido. Seu bebê pode puxar a cabeça
dele e se isso acontecer, ele pode não passar”. Ou então ‘Ah, mas temos que ver qual
é o seu limite de dor, a maioria das brasileiras não aguenta um parto normal, não é
como as europeias que estão acostumadas a sofrer até dois dias. (Bruna)78

Amarrar uma mulher durante um trabalho de parto, ficar dizendo que se ela quisesse parar
de sentir dor o anestesista poderia dar um jeito, mas que esse jeito mataria o seu filho, assim
como a tortura psicológica feita a uma futura mãe, apenas para convencê-la de realizar uma
cesárea, podem ser vistas, até mesmo, como formas de tortura. O profissional que cometer essas
ações injustificáveis, ou presenciá-las e não impedí-las, estarão violando o artigo 25 do Código
de Ética Médica, in verbis:
Art. 25. Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes,
desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou
fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem.79

Todas essas ações ainda violam a dignidade da pessoa humana, que não é somente um
direito, mas também um valor intrínseco a todo e qualquer ser humano, independente de sua
idade, cor, sexo, condição social, ou qualquer outra distinção, assim sendo, não há o que se
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pensar em uma pessoa com mais dignidade do que a outra. Esse valor deve ser respeitado por
toda sociedade e o Estado tem papel decisivo em sua defesa.80
Do mesmo modo, o artigo 5º inciso III da Carta Maior diz que: “ninguém será submetido
a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.81
Pode-se ainda citar como fato desencadeador da responsabilidade civil o tratamento
distinto entre as mulheres, por conta de sua idade, classe social, número de filhos, escolaridade,
entre outros fatores violando o caput do artigo 5º da Constituição Federal.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose 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:82

Segundo Ingo Sarlet, a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo
que simplesmente existe, é irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui elemento
que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado. Afirma ainda que o princípio
da dignidade da pessoa humana constitui o reduto intangível de cada indivíduo e, nesse sentido,
a última fronteira contra qualquer ingerência externa. No entanto, isso não significa a
impossibilidade de estabelecer restrições aos direitos e garantias fundamentais, mas sim que
as restrições não podem ultrapassar o limite intangível imposto pela dignidade da pessoa
humana.83
A dignidade da pessoa humana pode ser dividida em três esferas, sendo elas: o valor
intrínseco da pessoa humana, a autonomia da vontade e o valor social da pessoa humana. O
primeiro ponto trata-se da afirmação de que sua posição especial no mundo é o que a distingue
dos outros seres vivos. O segundo está ligado à capacidade de autodeterminação. Enquanto o
terceiro quer dizer que o valor comunitário está ligado à proteção de direito de terceiros, de
valores sociais e à proteção do indivíduo contra si próprio. 84
Analisando a violência obstétrica sob a ótica dos elementos essenciais da dignidade da
pessoa humana percebe-se que todos eles são, de alguma forma, violados. Os procedimentos
médicos invasivos realizados sem indicação devida, a violência psicológica e sexual são alguns
exemplos de violação intrínseca. Já no que concerne à autonomia, na ocorrência da violência
obstétrica, é retirado da mulher o direito à informação, autodeterminação, como por exemplo
nas cesáreas eletivas. Relacionando o terceiro conteúdo com a violência obstétrica, pode-se
dizer que o valor social da pessoa é agredido quando utilizado de maneira distorcida,
objetivando justificar ações que não vão ao encontro do que pela mulher fora desejado, sob a
justificativa que foi para protegê-la ou ajudá-la, mas que na verdade relacionam-se aos
interesses de terceiros, como por exemplo o uso de ocitocina para acelerar o parto.85
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Após observar os pontos supracitados, pode-se chegar à conclusão que a responsabilidade
civil é a melhor ferramenta pela busca de justiça nos casos de violência obstétrica quando não
for possível a realização de um acordo entre as partes, uma vez que esse instituto não busca
somente restabelecer a integridade física e psicológica da vítima, como também visa ressarcir
o dano sofrido.
Sendo assim, com o intuito de dar continuidade ao presente trabalho, se passará a analisar
ulteriormente quais os danos que a violência obstétrica poderá causar nas parturientes e ao
neonato e de quais formas a reparação destes danos podem encontrar respaldo no nosso
ordenamento jurídico.

3.2 Dos danos oriundos da violência obstétrica e formas de reparação
Como se viu anteriormente, a violência obstétrica se manifesta das mais diversas formas,
pode ocorrer desde uma violação ou negação de direitos adquiridos pela mulher, ou até por
consequência de danos ocasionados por práticas comuns que, inclusive, já são vistas como
desnecessárias e até mesmo proibidas pela Organização Mundial da Saúde. Outrossim, o dano
ocasionado à gestante por conta da violência obstétrica se dá pelo conjunto desses fatores.
A recusa ou proibição de ter um acompanhante escolhido pela puérpera durante o trabalho
de parto, parto e/ou pós-parto, além de violar a Lei do Acompanhante, conforme se viu
anteriormente, também traz danos. A violação da referida lei, além de representar uma violência
contra a mulher, também resulta em fragilização do estado emocional desta, por um medo maior
do que possa ocorrer, fazendo com que um evento considerado especial passe a se tornar um
momento de desespero.86 Ainda assim, apesar de tudo que já fora dito sobre a referida Lei, cabe
frisar que o direito ao acompanhante é considerado uma forma de diminuir a possibilidade de
ocorrer a violência obstétrica, uma vez que a mulher, estando acompanhada, terá alguém para
defendê-la e ser testemunha dos danos que a ela ocorrerem. Além do mais, a mulher fica mais
calma com uma pessoa de sua confiança por perto, podendo desfrutar de um parto mais célere
e tranquilo.87
Do mesmo modo, a prática de condutas vexatórias e grosseiras, a que algumas mulheres
são submetidas pelos profissionais que atuam durante o período gestacional, causam graves
danos psicológicos. Segundo a pesquisa realizada por Janaína Aguiar, as mães que sofreram
violência obstétrica apresentaram uma maior dificuldade na formação de vínculo imediato com
o bebê, dificuldade com a amamentação, aumento de ansiedade e uma maior probabilidade de
desenvolver depressão pós parto.88 Ainda, verifica-se que muitas mulheres que passaram por
eventos de violência obstétrica não pretendem mais ter filhos, haja vista que o medo de que tais
situações possam vir ocorrer novamente as impedem.89
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A episiotomia, um procedimento realizado com muita frequência nos partos naturais, é
comumente praticado com a ideia de que seria necessária para evitar a ocorrência de lacerações.
Contudo, as lacerações são divididas conforme o seu grau, sendo que a de primeiro grau por
vezes não necessita de sutura, as de segundo grau são suturadas com facilidade sob analgesia
local e as de terceiro grau, que são as mais graves (e que podem trazer consequências mais
danosas), sempre que possível devem ser suturadas. Entretanto, a justificativa dada para a
prática da episiotomia não é plausível, uma vez que as lacerações de terceiro grau, que seriam
as mais danosas, ocorrem com baixa frequência. 90
Destarte, o uso indiscriminado da episiotomia está ligado a maiores taxas de traumatismo
no períneo, o que leva a um grau significativo de dor perineal mesmo após três meses da
realização do parto. Como se não bastasse, a episiotomia desnecessária aumenta o risco de
incontinência urinária e/ou fecal, além de dores na relação sexual.91 A incontinência fecal e
urinária, caso não tratada corretamente, pode acarretar danos mais sérios, casos esses em que
pode ocorrer o óbito da mulher por conta de infecções. Ademais, a sutura imprecisa ou a
negligência na verificação de ocorrência de fístula reto-vaginal podem gerar graves problemas
e complicações, neste sentido, o seguinte precedente:
ERRO MÉDICO. LESÃO RETAL EM PARTO. NEGLIGÊNCIA EM
AVALIAÇÃO APÓS CIRURGIA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. Lesão retal
após episiotomia durante tentativa de parto normal que passou despercebido.
Insurgência da médica e da clínica contra sentença de parcial procedência.
Manutenção. Erro consistente na negligência e imperícia ao não avaliar a condição do
canal de parto da paciente após a cesárea. Sutura da episiotomia sem notar a existência
de transfixação do reto. Culpa verificada. Responsabilidade da médica, chefe da
equipe, pela avaliação da paciente e pela atuação da enfermeira sob a sua supervisão.
Responsabilidade objetiva da clínica médica pelos atos de seus empregados. Art. 932,
III, CC e art. 14, caput e parágrafo 4º, Código de Defesa do Consumidor. Provimento
dos recursos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
30.000,00. Sentença mantida. Recursos providos em parte.92

O caso em pauta ocorreu após a tentativa de um parto natural que acabou por se evoluir
para uma cesárea. Todavia, a enfermeira responsável já havia realizado a episiotomia na
paciente. Após a realização da cesárea, não se verificou a episiotomia, e esta havia sido suturada
com transfixação do reto.
Deste modo, a Organização Mundial da Saúde alega que não existem provas que a
episiotomia tenha efeitos benéficos, em contrapartida, há evidências claras que ela pode causar
danos.93
Outro dano severo à saúde da mulher é a manobra de Kristeller, que apesar de já ter sido
banida por diferentes esferas, como, por exemplo, pela OMS e pelo COREM-RS (Conselho
Federal de Enfermagem do Rio Grande do Sul), ainda é muito utilizada no mundo. Entretanto,
não há indícios de que esta manobra traga qualquer benefício para a puérpera ou ao neonato.
Por outro lado, existem evidências observacionais da ocorrência de danos, que variam conforme
90

Organização Mundial da Saúde. Assistência ao Parto Natural: um guia prático. Genebra:Maternidade Segura,
1996, página 58
91
Organização Mundial da Saúde. Assistência ao Parto Natural: um guia prático. Genebra:Maternidade
Segura, 1996, página 59.
92
São Pulo. Tribunal de Justiça (3º Câmara de Direito Privado). Apelação nº 0003633-29.2007.8.26.0663.
Relator: Des. Carlos Alberto de Salles. São Paulo, 18 de nov. De 2014. Disponível em:
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8030448&cdForo=0. Acesso em: 25 de set. de 2020.
93
Organização Mundial da Saúde. Assistência ao Parto Natural: um guia prático. Genebra:Maternidade Segura,
1996, página 60.

22

a manobra é realizada, estes podem ser: dor abdominal persistente após o parto, escoriações
abdominais, fratura de costela, lesões perineais, ruptura do baço, ruptura do fígado, ruptura do
útero, e outros.94 Por conta disso o bebê também pode nascer com diversas complicações, como
por exemplo algumas fraturas, deformidades, anomalias ou até mesmo ocasionar na morte do
nascituro.95 Conforme demonstra na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Apelações Cíveis. Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos – Erro médico – Alegação de imperícia médica, violência obstétrica
e falha na prestação de serviços durante a realização de parto que resultaram em
anoxia neonatal com quadro de paralisia cerebral com quadriplegia espástica –
Ajuizamento pelos pais e pelo menor em face da médica, do hospital e da operadora
do plano de saúde – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando
solidariamente os réus ao custeio do tratamento médico do menor, ao pagamento de
indenização por danos morais e estéticos e ao pagamento de pensão mensal vitalícia
– Recursos de apelação interpostos pelos autores e por todos os réus –
Responsabilidade solidária dos fornecedores e prestadores de serviço que integram a
cadeia de consumo, incluída a operadora de plano de saúde – Elementos dos autos que
comprovam ter a coautora Rosana sido vítima de violência obstétrica – Provas
documental e pericial que também permitem concluir ter havido falha grave na
prestação dos serviços médicos e hospitalares – Prontuário da paciente com graves
incongruências – Ausência de controle dos batimentos cardíacos fetais – Parturiente
que foi colocada em posição de litotomia, depois da realização da raquianestesia, o
que não é recomendado – Quadro clínico da parturiente que também não recomendava
a utilização de fórceps – Conjunto de condutas que, unidas, levaram à realização de
parto fora do protocolo clínico, que certamente levaram a sofrimento fetal e anoxia,
bem como à paralisia cerebral – Responsabilidade civil configurada – Danos morais
e estéticos caracterizados – Redução da indenização fixada a título de danos morais
de R$ 74.850,00 para R$ 50.000,00 para cada autor, em atendimento aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e consideradas as circunstâncias do caso
concreto e condições econômicas das partes – Redução da indenização por danos
estéticos devida ao coautor Enrique de R$ 74.850,00 para R$ 50.000,00 – Juros de
mora que devem incidir a partir da citação, por se tratar de hipótese de
responsabilidade civil contratual – Pagamento de pensão mensal vitalícia ao coautor
Enrique que também é devido, reputando-se razoável o valor arbitrado pela R.
Sentença – Lucros cessantes não comprovados – Cabimento do reembolso das
despesas com deslocamento para a realização de tratamentos de saúde do coautor
Enrique que não possam ser realizados na cidade em que reside o menor, mediante
comprovação – Sucumbência mantida – Recursos providos em parte. Dá-se
provimento em parte aos recursos.96

Trata-se de uma ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em
decorrência de violência obstétrica, que, dentre outros fatores, ocorreram a ruptura manual da
bolsa amniótica e a manobra de Kristeller, resultando em paralisia cerebral ao neonato.
Destarte, os danos médicos indenizáveis podem abranger todos os tipos, geralmente de
qualquer natureza de responsabilidade civil, podendo ser materiais ou imateriais. Os danos
imateriais são aqueles que trazem um prejuízo corporal, incluindo os danos estéticos, a dor
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sofrida, o mal-estar, constrangimento, entre outros, enquanto os materiais, em sua maioria, são
consequência dos danos imateriais, como por exemplo as despesas médico-hospitalares.97
Deste modo, para que ocorra a reparação do dano é necessário que os requisitos de
responsabilidade civil sejam preenchidos, como se viu nos capítulos anteriores, com o fim de
resultar em sua liquidação. Para isso é crucial determinar o quantum em pecúnia que o causador
deverá despender em prol do lesado. Os danos materiais não encontram maiores problemas em
seu arbitramento, uma vez que seu objetivo é reestabelecer a condição anterior, reparar o
prejuízo sofrido ou aquilo que se deixou de ganhar. 98
Em caso de morte por conta de um ato médico passível de responsabilização, a
indenização consistirá nas despesas do tratamento do falecido, seu funeral, o luto da família,
assim como os alimentos que a vítima os devia. 99 Estabelece-se ainda um pencionamento
mensal de dois terços do salário mínimo para os parentes da vítima falecida, se demostrarem
que dependiam economicamente desta. Este valor será reduzido para um terço no dia em que a
vítima completaria 25 anos, pois é em média a idade que comumente a pessoa constitui uma
nova família, entendendo o STJ que deve ser minorada. Este pencionamento observará a
expectativa média de vida do indivíduo, fornecida pelo IBGE, mas caso a vítima tenha falecido
após tal expectativa, a pensão indenizatória será de cinco anos.100
Nos casos de ferimentos ou outra lesão à saúde, o agente causador do dano indenizará o
ofendido nas despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença. Caso o
tratamento resultar em aleijão ou deformidade permanente, a soma indenizatória deverá ser
duplicada101 e o valor que concerne aos lucros cessantes passa a ser devido a título de pensão
vitalícia, respeitando os critérios acima mencionados.
Embora não exista norma específica que regulamente o quantum debeatur a título de
danos imateriais, o que dificulta o estabelecimento de um valor de indenização, uma vez que
eles só tem o condão de compensar o dano experimentado, o ordenamento jurídico possui
normas capazes de fundamentar a compensação para as vítimas de lesões causadas por
profissionais da saúde.102 O ofensor somente responderá dentro das forças de seu patrimônio,
dado que a reparação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para o lesado. Ressalta-se,
ainda, que a soma em dinheiro, no caso dos danos extrapatrimoniais, não serve para apagar o
dano, e sim para conceder à vítima, ou aos seus familiares, algum tipo de alívio para o
sofrimento.103
Hoje, no Brasil, o método de arbitragem do quantum indenizatório referente aos danos
imateriais é feito por meio do método bifásico, onde na primeira fase o magistrado deve
observar o valor normalmente arbitrado (estando limitado ao valor da causa), já na segunda fase
procede-se à fixação definitiva do valor, levando em consideração as peculiaridades do caso
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concreto. Deste modo, caso o erro médico ocasione na morte do paciente, por exemplo, a
responsabilidade do médico, pelos danos imateriais devidos aos familiares da vítima, deve estar
próxima aos outros casos análogos, sempre levando em consideração o patrimônio do ofensor.
104

Todos os casos de violência obstétrica abordados durante o estudo são passíveis de
indenização por danos imateriais, uma vez que eles correspondem a uma violação à integridade
física, honra e sentimentos, ocasionando danos e abalos psicológicos, causando frustrações,
baixa autoestima e angústia: ou seja, algum tipo de sofrimento.
No entanto, a forma de reparação pecuniária não é a única possível nos casos de violência
obstétrica, em razão de que também pode ser in natura. A reparação in natura consiste na ideia
de que o lesante deve reconstruir a situação que existiria se não tivesse ocorrido o evento que
obriga à reparação. Entretanto, a reparação in natura traz fortes limitações, sendo necessário,
por vezes, a sua substituição ou complementação em dinheiro.105
Como se viu, a violência obstétrica pode ocasionar danos graves à mulher e ao bebê,
sendo passível de reparação civil material e imaterial. Contudo, por conta de não haver lei
específica que trate sobre o tema, os casos que se enquadram como desse tipo são reparados
como se fossem erros médicos, e são indenizados como. Por conta disso, passará a se analisar
a importância da criação de uma lei que trate diretamente sobre o assunto.
4.

DA NECESSIDADE DA CRIAÇÃO
REGULAMENTAR O TEMA

DE

LEI

ESPECÍFICA

PARA

Apesar de o Brasil ser signatário de diversas convenções internacionais em prol dos
direitos das mulheres, como a Convenção Interamericana Sobre a Concessão dos Direitos Civis
à Mulher (1948); Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher (1953); Convenção
Americana de Direitos Humanos, São José da Costa Rica (1969); Convenção para Eliminar as
Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979) e Convenção Interamericana para Previnir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - Convenção Belém do Pará (1996), ele ainda é
omisso em relação à violência obstétrica.
Embora exista diversos Projetos de Lei que tratem sobre o assunto, nenhum deles foi
aprovado até o momento. Conquanto, alguns Estados como Santa Cataria possuem legislações
estaduais (Lei nº 17.097 de 17 de janeiro de 2017) que dispõe sobre a introdução de medidas
de informação e proteção à gestante contra a violência obstétrica, mas ainda não a diferencia
dos demais danos médico-hospitalares. Em contrapartida, a Lei que trata sobre o tema na
Venezuela, a chamada “Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres en una Vida Libre de
Violencia” estabelece como sanção para os praticantes de violência obstétrica penalidades que
variam de multas, as quais compreendem na prestação de serviços comunitários, até penas de
prisão.106
Por conta do Brasil não possuir legislação interna específica sobre os casos de violência
obstétrica, as análises judiciais dos casos são realizadas conforme parâmetros normativos e
dogmáticos sobre as regras gerais da responsabilidade civil dos hospitais e dos profissionais de
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saúde.107 Contudo, o infortúnio desta aplicação recai que, como se viu, a responsabilidade civil
do médico é subjetiva, ou seja, somente será verificada mediante provas produzidas pelo lesado,
e, nos casos de violência obstétrica, alguns atos são de difícil prova, como por exemplo as
condutas de caráter psicológico.
Deste modo, mediante buscas nos repositórios dos Tribunais do nosso país, além de se
encontrar poucos acórdãos que tragam o termo “violência obstétrica”, mesmo aqueles que não
carregam a expressão, mas somente as práticas que a configuram, na grande maioria das
ocorrências, foi decidido quanto a improcedência das decisões por falta de provas, uma vez que
na maioria dos casos de violência obstétrica será a palavra da vítima contra a do profissional da
saúde.
Em vista disso, o enquadramento dos casos de violência obstétrica como erro médico faz
que pareçam situações isoladas e não um problema institucional na assistência ao parto. 108
Sendo assim, a criação de uma forma diferente de responsabilização pelos danos ocasionados
faria com que se pudesse ter um maior controle no número de casos, o que não temos nos dias
de hoje.
Ainda assim, há necessidade de uma lei que defina claramente o que é a violência
obstétrica e quais atos a configuram, a fim de tornar claro e de conhecimento púbico o que é
considerado violência obstétrica e o que não é, para que as mulheres fiquem mais atentas
durante o período gestacional, sabendo identificar se está sofrendo o abuso obstétrico. Segundo
pesquisa realizada por Josemery, Alejandra e Judith 109 , na Venezuela em 2012, 87% das
entrevistadas alegaram ter conhecimento sobre o que é violência obstétrica, enquanto pesquisa
publicada na Revista Eletrônica Acervo Saúde110, no Brasil em 2020, 62,5% dos entrevistados
(casais) não souberam explicar o que significava o termo. Deste modo, levando em
consideração o lapso temporal e os números expressivos, pode-se identificar que a falta de
legislação é um ponto importante para o desconhecimento do termo pela maior parte da
população brasileira.
Sendo assim, devido ao desconhecimento do tema pela sociedade, bem como pela
ausência de interesse do poder publico em legislar sobre esses fatores, as vítimas acabam por
não identificar ou caracterizar a violência quando sofrida ou, quando a identificam, não
encontram suporte jurídico em busca de justiça e punição aos agressores, fazendo que muitas
vezes optem pelo silêncio.111
Destarte, pelo Estado ser o responsável por medidas de proteção aos direitos
fundamentais, cabe a ele proporcionar a mulher o direito de exercer sua autonomia e cobrar dos
profissionais da saúde uma postura mais atenciosa perante às pacientes, respeitando, na medida
do possível, suas escolhas. Do mesmo modo, o Estado ainda é responsável pelo dever de
proteção, devendo estabelecer normas que criminalizem as posturas prejudiciais, por meio de
leis, o que não vem acontecendo como deveria. No mesmo sentido, seria necessário, aos
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operadores do direito, uma capacitação maior sobre a temática a fim de identificarem nas
demandas os casos de violência obstétrica.
Insta salientar, ainda, que além de uma necessária diferenciação entre os casos de erro
médico para com os de violência obstétrica, para esta última é imperioso que a penalização seja
mais severa, a fim de diminuir o número de casos. Por conta disso, a criação de uma lei própria
é tão necessária, para que os agressores deixem de serem punidos somente com as penas
decorrentes do erro médico e comecem a responder conforme uma violência de gênero
institucionalizada, pois a responsabilização pelo erro médico apenas atinge a pessoa envolvida,
o que sabemos que não é o suficiente.
Em suma, a partir do presente trabalho, se observa a necessidade do reconhecimento
jurídico da violência obstétrica, uma vez que a lacuna existente traz incomensuráveis
adversidades, tanto na identificação dos casos, como na sua reparação.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência obstétrica é todo ato físico, sexual ou psicológico no momento do pré-parto,
parto, pós-parto e procedimentos abortivos. Ela pode ser exercida por qualquer profissional da
saúde ou pelo estabelecimento que estiver prestando o serviço. Ela pode ser dividida em
procedimentos de caráter físico, psicológico, sexual ou procedimentos de caráter institucional.
No âmbito civil os casos de violência obstétrica têm sido vistos como erro médico, o que
acaba por gerar diversas contradições, pois o erro médico envolve uma conduta com
inobservância da melhor técnica, seja por negligência, imprudência ou imperícia, deste modo,
ao limitar a violência obstétrica a este tipo de violação apenas aprecia-se uma dimensão do
problema, não observando-o como uma violência de gênero e institucional na assistência ao
parto, o que acaba por dificultar o controle do número de casos e a aplicação de uma punição
aos praticantes.
Ainda se viu que a relação médico-paciente ou paciente-hospital é de consumo, sendo
regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil dos
nosocômios é considerada objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, respondendo
ele pela estadia, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Os estabelecimentos cometem
violência obstétrica quando dificultam, retardam ou impedem o acesso da mulher aos seus
direitos constituídos.
Em contrapartida, a responsabilidade dos médicos é subjetiva, devendo o lesado provar a
conduta culposa do profissional que deu causa ao dano, para que exista o dever de indenizar. O
desrespeito perante as decisões da mulher, o tratamento grosseiro e vexatório, as manobras
realizadas desnecessariamente são exemplos de violência obstétrica cometidas pelos
profissionais da saúde.
Os danos causados pela violência obstétrica são muito variados, podendo ser, por
exemplo, depressão pós parto, dificuldade na amamentação e na criação do vínculo entre mãe
e bebê, incontinência fecal e urinária, quebra de costelas, ruptura de órgão, paralisia cerebral
no nascituro, e em casos mais extremos, até mesmo a morte de um ou de ambos os indivíduos.
A violência obstétrica pode, portanto, acarretar danos materiais ou imateriais, sendo que
o primeiro equivale aos prejuízos ou perdas no património da vítima, seja de bens móveis ou
imóveis, enquanto os danos imateriais correspondem a uma violação ou ofensa, atingindo a
honra, dignidade ou sentimentos, podendo ou não causar danos ou estragos ao patrimônio da
vítima, abrangendo os danos estéticos, a dor sofrida, o mal-estar, constrangimento e outros.
A reparação dos danos materiais busca reestabelecer a condição anterior ao dano. Em
caso de morte do paciente o responsável ficará incumbido de pagar as despesas do tratamento,
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funeral, o luto da família e os alimentos que a vítima devia. Em caso de danos permanentes
e/ou inaptidão ao trabalho serão restituídas as despesas com o tratamento e uma pensão vitalícia,
já em outros casos terá cabimento o ressarcimento pelos lucros cessantes; ou seja, aquilo que a
vítima deixou de ganhar enquanto estava na situação lesiva.
Quanto aos danos imateriais, o quantum indenizatório deverá respeitar o sistema bifásico,
onde, na primeira fase, arbitra-se o valor inicial, levando-se em consideração o interesse do
lesado e a jurisprudência de casos semelhantes. Na segunda fase procede-se à fixação definitiva
da indenização, com base nas peculiaridades do caso como o grau da culpa, a intensidade e
duração do sofrimento, as consequências do ato lesivo, a condição sócioeconômica do lesante
e do lesado, e outras.
A par de tudo que foi dito se faz necessária a criação de uma lei específica que
regulamente o tema da violência obstétrica, com o intuito de que, em se tratando de ações deste
tipo, a responsabilidade civil dos médicos não dependa de comprovação do dano, pois, como
se viu, em determinados casos, realizar provas do que aconteceu é praticamente impossível.
Ainda assim, é necessário que exista uma lei para que se tenha um esclarecimento maior sobre
o tema, bem como uma maior segurança às mulheres de que seus direitos serão reconhecidos e
defendidos pelo judiciário.
A vista disso, para um tratamento digno diante da violência obstétrica, é imprescindível
que o Legislativo e o Judiciário apreciem os casos, levando em consideração toda a sua
complexidade e analisando-os sob uma perspectiva de gênero, conforme os tratados
internacionais de direitos humanos das mulheres, tendo por influência nossos vizinhos latinoamericanos, uma vez que esses fatos trazidos no presente artigo refletem penas o começo de
uma pequena parte do problema, com o qual nossa sociedade e profissionais da saúde têm
convivido passivamente.
Isso posto, o presente trabalho não teve o objetivo de exaurir o tema, mas tão somente
analisar as diversas vertentes que conceituam a violência obstétrica como causa, ou não, do
dever de indenizar, bem como a análise de posicionamentos doutrinário e jurisprudencial a
respeito do assunto, buscando trazer uma maior visibilidade, incentivar debates e reflexões
sobre a questão, demonstrando a necessidade da criação de lei específica sobre o tema.
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