
Ofício Circular n. 12/2022-CAOPSAU        Curitiba, 6 de setembro de 2022.

Objeto: Violência Obstétrica

Colega,

Cumprimentando(a), levamos ao seu conhecimento a

assinatura, em 2 de setembro de 2022,  da Nota Conjunta do Conselho

Regional de Medicina e do Conselho Regional de Enfermagem que versa

sobre “violência obstétrica”.

Como é de amplo conhecimento, os princípios da

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da igualdade e

não-discriminação  (art.  5º,  inciso  I,  da  CF/88);  da  proibição  ao

tratamento  desumano  ou  degradante  (art.  5º,  III,  da  CF/88)  e  à

violação à intimidade, vida privada, honra e imagem (art, 5º, X, da

CF/88);  e  dos  direitos  sociais  à  saúde,  segurança  e  proteção  à

maternidade, à infância e à família (arts.  6º,  196 e 226,  da CF/88)1

conferem proteção à mulher gestante, parturiente e puérpera. 

1Vide: h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons tuicao/cons tuicao.htm 



Essa  proteção  é  reforçada,  de  maneira  mais

explícita, pelo artigo 12 da Convenção sobre a Eliminação de Todas

as Formas de Discriminação contra a Mulher  (aprovada em 18 de

dezembro de 1979 e promulgada no Brasil pelo Decreto nº 4.377, de

13  de  setembro  de  2002),  ao  estabelecer  dever  ser  garantida  à

mulher “assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao

período  posterior  ao  parto”,  proporcionada  “assistência  gratuita,

quando  assim  for  necessário”,  e  assegurada  “uma  nutrição

adequada durante a gravidez e a lactância”2.

A propósito do tema, a Organização Mundial de

Saúde (OMS) divulgou, em 1996, um guia prático de recomendações

para  assistência  apropriada  ao parto,  contemplando classificação

das  práticas  como  “demonstradamente  úteis  e  que  devem  ser

estimuladas”, “claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser

eliminadas”, “em relação às quais não existem evidências suficientes

para apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas

com  cautela  até  que  mais  pesquisas  esclareçam  a  questão”  e

“frequentemente utilizadas de modo inadequado” 3. 

Anos  mais  tarde  (em 2018),  novas  e  atualizadas

orientações,  a  serem  observadas  durante  o  trabalho  de  parto  e

parto,  foram  publicadas  pela  Organização,  categorizando-se  as

práticas,  desta  feita,  em  “recomendadas”,  “não  recomendadas”,

2Vide: h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
3Vide:  h ps://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/kit_atencao_perinatal/manuais/
assistencia_ao_parto_normal_2009.pdf 



“recomendadas  apenas  em  contextos  específicos”  e

“recomendadas apenas em protocolos de pesquisa”4. 

Nacionalmente, o Ministério da Saúde editou, em

ordem  cronológica,  as  seguintes  Portarias: i)  nº  569,  570  e  572

(atualmente  incorporadas  na  Portaria  de  Consolidação nº  5/2017)

que  instituíram  o Programa  de  Humanização  do  Pré-Natal  e

Nascimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)5,  ii) Portaria

MS/GM nº 1.459/2011 (incorporada na Portaria de Consolidação nº

3/2017) que instituiu a Rede Cegonha, no âmbito da rede pública de

saúde,  propondo-se  a  organizar  ações  destinadas  a  garantir  o

atendimento de qualidade, seguro e humanizado da mulher, desde o

planejamento familiar até o puerpério; iii) Portaria MS/SAS nº 306/2016,

que  aprova  as  “Diretrizes  de  Atenção  à  Gestante:  a  operação

cesariana”6; iv) Portaria MS/SAS nº 353/2017, que aprova as “Diretrizes

Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal”7,  com  disposição,  em

ambas, de obrigatoriedade de cientificação da gestante (ou de seu

responsável  legal)  dos  potenciais  riscos  e  eventos  adversos

relacionados aos procedimentos e medicamentos para a realização

do parto em cada uma de suas modalidades.

 

4Vide:  h ps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 
5Vide: h ps://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf 
6 h ps://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2016/atencao-a-gestante-a-operacao-
cesariana-diretriz.pdf
7 h ps://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf



Dentre  essas  disposições  infralegais,  é  importante

destacar o art. 597 da Portaria de Consolidação nº 5/2017, por reunir

princípios e diretrizes fundamentais para a estruturação do programa

de humanização:

a- toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e
de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério;

b-  toda  gestante  tem  direito  ao  acompanhamento  pré-natal
adequado  de  acordo  com  os  princípios  gerais  e  condições
estabelecidas no Anexo I desta Portaria;

c- toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso
à maternidade em que será atendida no momento do parto;

d-  toda  gestante  tem  direito  à  assistência  ao  parto  e  ao
puerpério  e  que  esta  seja  realizada  de  forma  humanizada  e
segura,  de  acordo  com  os  princípios  gerais  e  condições
estabelecidas no Anexo II desta Portaria;

e-  todo  recém-nascido  tem  direito  à  assistência  neonatal  de
forma humanizada e segura;

f-  as  autoridades  sanitárias  dos  âmbitos  federal,  estadual  e
municipal são responsáveis pela garantia dos direitos enunciados
nas alíneas acima”8.

Além disso, com o objetivo de oferecer referência

para a organização da rede assistencial, a capacitação profissional e

a  normalização  das  práticas  da  saúde,  o  Ministério  da  Saúde

publicou  o  Manual  Técnico  “Pré-Natal  e  Puerpério:  Atenção

Qualificada  e  Humanizada”9,  reunindo  princípios  gerais  e  diretrizes

para atenção obstétrica e neonatal. 

8Vide: h p://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html 
9Vide: h p://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pre_natal_puerperio_3ed.pdf 



Por  fim,  no  âmbito  da  saúde  suplementar,  a

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  (ANS),  Hospital  Israelita

Albert  Einstein  (HIAE)  e  Institute  for  Healthcare  Improvement  (IHI),

apoiados  pelo  Ministério  da  Saúde  (MS),  desenvolveram  o  Projeto

Parto  Adequado  que  “tem  o  objetivo  de  identificar  modelos

inovadores  e  viáveis  de  atenção  ao  parto  e  nascimento,  que

valorizem o parto normal e reduzam o percentual de cesarianas sem

indicação clínica na saúde suplementar” e “oferecer às mulheres e

aos bebês o cuidado certo, na hora certa, ao longo da gestação,

durante  todo  o  trabalho  de  parto  e  pós  parto,  considerando  a

estrutura  e  o  preparo  da  equipe  multiprofissional,  a  medicina

baseada em evidência e as condições socioculturais e afetivas da

gestante e da família”10.

A  despeito  do  consistente  contexto  jurídico

mencionado no tópico precedente,  a  ocorrência  de desrespeitos,

abusos e maus-tratos, assim como violação aos direitos das mulheres

à  vida,  à  saúde,  à  integridade  física,  à  não  discriminação  e  ao

cuidado respeitoso, durante o parto, não é rara. 

Estudo  citado  pela  Organização  Mundial  da

Saúde,  em  artigo  intitulado  “Prevenção  e  eliminação  de  abusos,

desrespeito  e  maus-tratos  durante  o  parto  em  instituições  de

10Vide: h p://www.ans.gov.br/prestadores/parto-adequado



saúde”1112, agrupou achados relacionados à violência obstétrica nas

categorias de (1) abuso físico (com uso de força e restrição física); (2)

abuso  sexual;  (3)  abuso verbal  (com linguagem dura,  ameaças  e

culpabilização);  (4)  estigma  e  discriminação  (baseadas  em

características sociodemográficas e condições médicas); (5) falha no

alcance  de  padrões  profissionais  de  cuidado  (por  falta  de

consentimento  informado  e  confidencialidade,  problemas  em

exames e procedimentos físicos, negligência e abandono); (6) baixa

sintonia  entre  mulheres  e  prestadores  (em razão  de comunicação

não efetiva, falta de cuidado apoiado e perda de autonomia) e (7)

condições e limitações do sistema de saúde (como falta de recursos

e de políticas públicas e problemas na cultura da instituição)13. 

No Brasil, ainda não existe lei federal disciplinando

e tipificando as hipóteses de violência obstétrica, embora haja alguns

Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional que buscam

trazê-la para discussão a nível  nacional14.  Existem apenas duas leis

11Vide:  h p://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf?
sequence=3 
12 No documento, são propostas, dentre outras, as seguintes medidas para evitar e
eliminar  o  desrespeito  e  abuso:  manter  programas  desenhados  para  melhor  a
qualidade dos cuidados de saúde materna,  enfatizar  os  direitos  das mulheres  a
uma assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez e o parto e produzir
dados relativos a práticas respeitosas e desrespeitosas na assistência à saúde, com
sistemas de responsabilização e apoio significativo aos profissionais
13BOHREN,  Meghan  A.  et  al.  The  Mistreatment  of  Women  during  Childbirth  in  Health  Facili es
Globally: A Mixed-Methods Systema c Review. Revista PLoS Medicine. 30 jun. 2015. Disponível em:
h ps://journals.plos.org/plosmedicine/ar cle?id=10.1371/journal.pmed.1001847. Acesso em: 29 abr.
2021.
14 Vide o PL nº 6.888/2013, o PL nº 7.633/2014, o PL nº 2.589/2015, o PL nº 7.867/2017, o PL nº
8.219/2017, o PL nº 119/2019, o PL nº 878/2019, o PL nº 2693/2019 e o PL nº 3310/2019.  Vide:
MARQUES, Silvia Badim. Violência obstétrica no Brasil: um conceito em construção para a garan a do
direito integral à saúde das mulheres. Cadernos Ibero Americanos de Direito Sanitário. 1º de abril de
2020.  Disponível  em:  h ps://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/ar cle/view/585.
Acesso em: 29 abr. 2021.



que  tratam  de  aspectos  pontuais  do  assunto.  São  elas:  a  Lei  nº

11.108/200515 (regulamentada  pela  Portaria  MS/GM  nº  2.418/2005,

incorporada  na  Portaria  de  Consolidação  nº  3/2017),  que,  ao

acrescer dispositivos na Lei Orgânica da Saúde, passou a garantir às

parturientes  o  direito  à  presença  de  acompanhante  durante  o

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do SUS), e a

Lei  nº  11.634/200716,  que  assegura  o  direito  da  gestante  ao

conhecimento  e  a  vinculação  à  maternidade  onde  receberá

assistência no âmbito do SUS.

Especificamente  sobre  a  conceituação legal  de

violência obstétrica, a primeira iniciativa se deu com a Lei Municipal

nº  3.363/2013,  de  Diadema/SP,  cujo  artigo  2º  considerou  violência

obstétrica “todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital,

por um familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou

física,  as  mulheres  gestantes,  em  trabalho de parto  ou,  ainda,  no

período de puerpério”17.

No Paraná, inicialmente, foi editada a Lei Estadual

nº  19.207/201718 que  dispôs  sobre  a  implantação  de  medidas  de

informação e proteção à gestante e à parturiente contra a violência

obstétrica. Foi, contudo, revogada no ano seguinte pela Lei Estadual

nº 19.70119, que enumerou, em seu art. 2º, condutas, praticadas por

15 h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm 
16Vide: h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/lei/l11634.htm 
17Vide:  h ps://www.cmdiadema.sp.gov.br/legislacao/leis_integra.php?chave=336313#:~:text=Disp
%C3%B5e%20sobre%20a%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20de,obst%C3%A9trica%20no%20Munic
%C3%ADpio%20de%20Diadema. 
18Vide: h ps://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=369582 
19Vide: h ps://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=369582



“quaisquer profissionais de saúde, de estabelecimentos públicos ou

privados,  incluindo  redes  de  saúde  suplementar  e  filantrópica  e

serviços  prestados  de  forma autônoma”  (art.  2º,  parágrafo  único),

passíveis de enquadramento como violência obstétrica:

I- qualquer ação ou omissão que cause à mulher morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico;

II-  a  negligência  na  assistência  em  todo  período  gravídico  e
puerperal;

III-  a  realização de tratamentos  excessivos  ou  inapropriados  e
sem comprovação científica de sua eficácia;

IV-  a  coação  com  a  finalidade  de  inibir  denúncias  por
descumprimento do que dispõe esta Lei.

Referido diploma legal previu, ainda, uma série de

direitos da gestante e parturiente em seu art. 3º: 

I- avaliação do risco gestacional durante o pré-natal, reavaliado

a cada contato com o sistema ou equipe de saúde;  

II- assistência humanizada durante a gestação, durante o parto

e nos períodos pré-parto e puerperal;

III- acompanhamento por uma pessoa por ela indicada durante
o período pré-parto e pós-parto;

IV- tratamento individualizado e personalizado;

V- preservação de sua intimidade;

VI- respeito às suas crenças e cultura;



VII-  o  parto  adequado,  respeitadas  as  fases  biológica  e
psicológica do nascimento, garantindo que a gestante participe

do processo de decisão acerca de qual modalidade de parto

atende melhor às suas convicções,  aos seus valores e às suas

crenças;  (Redação  do  inciso  dada  pela  Lei  nº  20.127  de

15/01/2020).20

VIII- o contato cutâneo, direto e precoce com o filho e apoio na

amamentação na primeira hora após o parto, salvo nos casos

não recomendados pelas condições clínicas.

Nesse cenário, este Centro de Apoio, no intuito de

se  buscar  fornecer  elementos  práticos  de  orientação  à  atuação

ministerial em face do tema, promoveu encontros com o Conselho

Regional  de  Enfermagem  e  Conselho  Regional  de  Medicina  que

resultaram na elaboração de Nota Técnica Conjunta (em anexo). 

Na Nota Técnica Conjunta COREN-PR/CRM-PR, são

apresentadas as “principais orientações para que se possa dispensar

uma assistência obstétrica segura e de qualidade, a serem aplicadas

por  todos  os  profissionais  e  instituições  envolvidos  no  nascimento”,

abrangendo itens próprios do pré-parto e trabalho de parto. 

As  informações  técnicas  reunidas  contribuirão

para a melhor compreensão acerca de elementos técnicos inerentes

ao momento do parto,  quer  quando do atendimento de questão

individual, quer por ocasião de enfrentamento de demanda coletiva.

20As disposições atinentes ao parto adequado (art. 3º, inciso VII e seus parágrafos)
estão sendo discutidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade (autos nº 0025602-
06.2022.8.16.0000) manejada pelo Ministério Público.



Sendo o que tínhamos a informar, renovamos-lhe
nossas manifestações da mais elevada consideração. 

MARCO ANTONIO TEIXEIRA   MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA DANIEL PEDRO LOURENÇO
      Procurador de Justiça                     Promotora de Justiça        Promotor de Justiça


