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---- Violência Obstétrica na Assistência ao Parto?Violência Obstétrica na Assistência ao Parto?Violência Obstétrica na Assistência ao Parto?Violência Obstétrica na Assistência ao Parto?

Apresentação: Dr. Henrique Batista e SilvaApresentação: Dr. Henrique Batista e SilvaApresentação: Dr. Henrique Batista e SilvaApresentação: Dr. Henrique Batista e Silva

SecretárioSecretárioSecretárioSecretário----Geral do CFMGeral do CFMGeral do CFMGeral do CFM



Maiêutica: Maiêutica: Maiêutica: Maiêutica: Conhece-te a ti mesmo!
Maiêutica: Maiêutica: Maiêutica: Maiêutica: A arte de partejar.
Expressão adotada por Sócrates, no século IV a.C., tem seu 
nome inspirado na profissão de sua mãe, Fanerete, que era 
parteira.



Obstetrix, Obstetrix, Obstetrix, Obstetrix, derivação do verbo obstare: ficar ao lado. Do latim 
obstetriciusobstetriciusobstetriciusobstetricius, , , , ----a, a, a, a, ----umumumum, , , , relativo ao parto ou à parteira.

A origem é a mesma de cliniceclinicecliniceclinice, , , , ----eseseses, , , , do latim, e do grego 
klinikêklinikêklinikêklinikê, , , , ----êsêsêsês, , , , cuidados médicos junto do leito, médico de 
cabeceira, como são denominados em espanhol.



Violência:Violência:Violência:Violência:

1. Real ou física1. Real ou física1. Real ou física1. Real ou física (Vis (Vis (Vis (Vis atroxatroxatroxatrox))))
2. Moral ou psicológica 2. Moral ou psicológica 2. Moral ou psicológica 2. Moral ou psicológica (Vis compulsiva)(Vis compulsiva)(Vis compulsiva)(Vis compulsiva)

3. Social (O desamparo)3. Social (O desamparo)3. Social (O desamparo)3. Social (O desamparo)



Tempo da violência obstétrica:Tempo da violência obstétrica:Tempo da violência obstétrica:Tempo da violência obstétrica:

Durante a gravidez. Da Durante a gravidez. Da Durante a gravidez. Da Durante a gravidez. Da nidaçãonidaçãonidaçãonidação ao pósao pósao pósao pós----parto.parto.parto.parto.



Condição da gravidez e do parto:Condição da gravidez e do parto:Condição da gravidez e do parto:Condição da gravidez e do parto:
Indiferente. Indiferente. Indiferente. Indiferente. 

Gravidez consentida, gravidez criminosa, gravidez com Gravidez consentida, gravidez criminosa, gravidez com Gravidez consentida, gravidez criminosa, gravidez com Gravidez consentida, gravidez criminosa, gravidez com 
expectativa de vida fetal ou não.expectativa de vida fetal ou não.expectativa de vida fetal ou não.expectativa de vida fetal ou não.



Hipóteses frequentes de violência no parto:Hipóteses frequentes de violência no parto:Hipóteses frequentes de violência no parto:Hipóteses frequentes de violência no parto:

Na resolução de gravidez legal, incluindo o abortamento em Na resolução de gravidez legal, incluindo o abortamento em Na resolução de gravidez legal, incluindo o abortamento em Na resolução de gravidez legal, incluindo o abortamento em 
situações legítimassituações legítimassituações legítimassituações legítimas

Resolução de gravidez ilegal: aborto inseguroResolução de gravidez ilegal: aborto inseguroResolução de gravidez ilegal: aborto inseguroResolução de gravidez ilegal: aborto inseguro



In dolore paries filios (Na dor darás à luz filhos.) 

Gênesis, 3,16: À mulher ele disse: “multiplicarei Gênesis, 3,16: À mulher ele disse: “multiplicarei Gênesis, 3,16: À mulher ele disse: “multiplicarei Gênesis, 3,16: À mulher ele disse: “multiplicarei as dores de tuas as dores de tuas as dores de tuas as dores de tuas 
gravidezes, na dor darás à luz filhos.”gravidezes, na dor darás à luz filhos.”gravidezes, na dor darás à luz filhos.”gravidezes, na dor darás à luz filhos.”



A Natureza é uma obstetra com poucos recursos!



Método Psicoprofiláctico de preparação para o parto sem Método Psicoprofiláctico de preparação para o parto sem Método Psicoprofiláctico de preparação para o parto sem Método Psicoprofiláctico de preparação para o parto sem 
dor.dor.dor.dor.



DISCURSO DO SANTO PADRE PÍO XII DISCURSO DO SANTO PADRE PÍO XII DISCURSO DO SANTO PADRE PÍO XII DISCURSO DO SANTO PADRE PÍO XII 
SOBRE O PARTO NATURAL SEM DORSOBRE O PARTO NATURAL SEM DORSOBRE O PARTO NATURAL SEM DORSOBRE O PARTO NATURAL SEM DOR

Domingo, 8 de Janeiro de 1956 Domingo, 8 de Janeiro de 1956 Domingo, 8 de Janeiro de 1956 Domingo, 8 de Janeiro de 1956 



NosNosNosNos hanhanhanhan informadoinformadoinformadoinformado acercaacercaacercaacerca dededede unununun nuevonuevonuevonuevo adelantoadelantoadelantoadelanto dededede
ginecologíaginecologíaginecologíaginecología yyyy NosNosNosNos hanhanhanhan suplicadosuplicadosuplicadosuplicado quequequeque adoptásemosadoptásemosadoptásemosadoptásemos unaunaunauna posiciónposiciónposiciónposición
enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación aaaa aquélaquélaquélaquél desdedesdedesdedesde elelelel puntopuntopuntopunto dededede vistavistavistavista moralmoralmoralmoral yyyy religiosoreligiosoreligiosoreligioso.... SeSeSeSe
tratatratatratatrata deldeldeldel partopartopartoparto natural,natural,natural,natural, sinsinsinsin dolor,dolor,dolor,dolor, enenenen elelelel cualcualcualcual nononono sesesese utilizautilizautilizautiliza ningúnningúnningúnningún
mediomediomediomedio artificial,artificial,artificial,artificial, sinosinosinosino quequequeque únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente sesesese ponenponenponenponen enenenen juegojuegojuegojuego laslaslaslas
fuerzasfuerzasfuerzasfuerzas naturalesnaturalesnaturalesnaturales dededede lalalala madremadremadremadre....



LosLosLosLos doloresdoloresdoloresdolores dededede laslaslaslas mujeresmujeresmujeresmujeres enenenen elelelel partopartopartoparto eraneraneraneran proverbialesproverbialesproverbialesproverbiales;;;;
hacíahacíahacíahacía referenciareferenciareferenciareferencia aaaa ellosellosellosellos paraparaparapara expresarexpresarexpresarexpresar unununun sufrimientosufrimientosufrimientosufrimiento muymuymuymuy vivovivovivovivo
angustioso,angustioso,angustioso,angustioso, yyyy lalalala literatura,literatura,literatura,literatura, tantotantotantotanto profanaprofanaprofanaprofana comocomocomocomo religiosa,religiosa,religiosa,religiosa, nosnosnosnos
ofreceofreceofreceofrece laslaslaslas pruebaspruebaspruebaspruebas.... EseEseEseEse modomodomodomodo dededede hablarhablarhablarhablar eseseses corriente,corriente,corriente,corriente, enenenen efecto,efecto,efecto,efecto,
aunaunaunaun enenenen loslosloslos textostextostextostextos bíblicosbíblicosbíblicosbíblicos deldeldeldel AntiguoAntiguoAntiguoAntiguo yyyy deldeldeldel NuevoNuevoNuevoNuevo Testamento,Testamento,Testamento,Testamento,
sobresobresobresobre todotodotodotodo enenenen loslosloslos escritosescritosescritosescritos dededede loslosloslos profetasprofetasprofetasprofetas.... NosNosNosNos citaremoscitaremoscitaremoscitaremos aquíaquíaquíaquí
algunosalgunosalgunosalgunos ejemplosejemplosejemplosejemplos.... IsaíasIsaíasIsaíasIsaías comparacomparacomparacompara aaaa susususu pueblopueblopueblopueblo conconconcon lalalala mujermujermujermujer que,que,que,que,
enenenen elelelel instanteinstanteinstanteinstante deldeldeldel alumbramiento,alumbramiento,alumbramiento,alumbramiento, sufresufresufresufre yyyy sesesese quejaquejaquejaqueja (cf(cf(cf(cf.... IsIsIsIs 26262626,,,,17171717))))



IsaíasIsaíasIsaíasIsaías 26262626,,,,17171717:::: ComoComoComoComo aaaa mulhermulhermulhermulher grávida,grávida,grávida,grávida, aoaoaoao aproximaraproximaraproximaraproximar----sesesese aaaa horahorahorahora dodododo
parto,parto,parto,parto, sesesese contorcecontorcecontorcecontorce e,e,e,e, nasnasnasnas suassuassuassuas dores,dores,dores,dores, dádádádá gritos,gritos,gritos,gritos, assimassimassimassim nosnosnosnos
encontrávamosencontrávamosencontrávamosencontrávamos nósnósnósnós nananana tuatuatuatua presença,presença,presença,presença, óóóó IahwehIahwehIahwehIahweh....

18181818.... ConcebemosConcebemosConcebemosConcebemos eeee tivemostivemostivemostivemos asasasas doresdoresdoresdores dededede parto,parto,parto,parto, masmasmasmas quandoquandoquandoquando
demosdemosdemosdemos àààà luz,luz,luz,luz, eiseiseiseis quequequeque eraeraeraera ventoventoventovento;;;; nãonãonãonão asseguramosasseguramosasseguramosasseguramos aaaa salvaçãosalvaçãosalvaçãosalvação
paraparaparapara aaaa terraterraterraterra:::: nãonãonãonão nasceramnasceramnasceramnasceram novosnovosnovosnovos habitanteshabitanteshabitanteshabitantes paraparaparapara oooo mundomundomundomundo....



Jeremias 4,31: Sim, ouço um grito como o de uma parturiente, Jeremias 4,31: Sim, ouço um grito como o de uma parturiente, Jeremias 4,31: Sim, ouço um grito como o de uma parturiente, Jeremias 4,31: Sim, ouço um grito como o de uma parturiente, 
aflição como a da que dà à luz pela primeira vez.aflição como a da que dà à luz pela primeira vez.aflição como a da que dà à luz pela primeira vez.aflição como a da que dà à luz pela primeira vez.

João 16,21. Quando a mulher está para dar à luz, estristeceJoão 16,21. Quando a mulher está para dar à luz, estristeceJoão 16,21. Quando a mulher está para dar à luz, estristeceJoão 16,21. Quando a mulher está para dar à luz, estristece----se se se se 
porque a sua hora chegou; quando, porém, nasce a criança ela porque a sua hora chegou; quando, porém, nasce a criança ela porque a sua hora chegou; quando, porém, nasce a criança ela porque a sua hora chegou; quando, porém, nasce a criança ela 
já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao 
mundo um homem. mundo um homem. mundo um homem. mundo um homem. 



Una crítica del nuevo método, desde el punto de vista
teológico, debe particularmente tener en cuenta la Sagrada
Escritura, porque la propaganda materialista pretende
encontrar una contradicción clarísima entre las verdades de
ciencia y las de la Escritura. En el Génesis (3,16) se lee: «In
dolore paries filios» (Na dor darás à luz filhos.)



Como conclusión, añadimos algunas observaciones sobre la Como conclusión, añadimos algunas observaciones sobre la Como conclusión, añadimos algunas observaciones sobre la Como conclusión, añadimos algunas observaciones sobre la 
obstetricia cristiana. obstetricia cristiana. obstetricia cristiana. obstetricia cristiana. 

La caridad cristiana siempre se ha preocupado de las madres La caridad cristiana siempre se ha preocupado de las madres La caridad cristiana siempre se ha preocupado de las madres La caridad cristiana siempre se ha preocupado de las madres 
en el momento del parto. Se ha esforzado, e incluso hoy se en el momento del parto. Se ha esforzado, e incluso hoy se en el momento del parto. Se ha esforzado, e incluso hoy se en el momento del parto. Se ha esforzado, e incluso hoy se 
esfuerza, por procurarles una asistencia eficaz psíquica y física, esfuerza, por procurarles una asistencia eficaz psíquica y física, esfuerza, por procurarles una asistencia eficaz psíquica y física, esfuerza, por procurarles una asistencia eficaz psíquica y física, 
según el estado de progreso de la ciencia y de la técnica. según el estado de progreso de la ciencia y de la técnica. según el estado de progreso de la ciencia y de la técnica. según el estado de progreso de la ciencia y de la técnica. 



Quizá sea éste el momento de los nuevos adelantos del método 
psicoprofiláctico, psicoprofiláctico, psicoprofiláctico, psicoprofiláctico, en la medida en que encuentren la aprobación 
de los estudiosos serios. La obstetricia cristiana puede, aquí, 
incluir en sus principios y en sus métodos todo lo que es correcto 
y justificado. 



PorPorPorPor estasestasestasestas razones,razones,razones,razones, elelelel cristiano,cristiano,cristiano,cristiano, anteanteanteante elelelel descubrimientodescubrimientodescubrimientodescubrimiento científicocientíficocientíficocientífico
deldeldeldel partopartopartoparto sinsinsinsin dolor,dolor,dolor,dolor, sesesese guardaguardaguardaguarda dededede admirarloadmirarloadmirarloadmirarlo sinsinsinsin reservareservareservareserva oooo dededede
utilizarloutilizarloutilizarloutilizarlo conconconcon unununun entusiasmoentusiasmoentusiasmoentusiasmo exageradoexageradoexageradoexagerado;;;; lolololo juzgajuzgajuzgajuzga dededede unaunaunauna maneramaneramaneramanera
positivapositivapositivapositiva yyyy conconconcon reflexión,reflexión,reflexión,reflexión, aaaa lalalala luzluzluzluz dededede lalalala rectarectarectarecta razónrazónrazónrazón natural,natural,natural,natural, yyyy dededede
aquellaaquellaaquellaaquella otraotraotraotra luzluzluzluz másmásmásmás vivavivavivaviva dededede lalalala fefefefe yyyy deldeldeldel amoramoramoramor quequequeque emanaemanaemanaemana dededede DiosDiosDiosDios
dededede lalalala cruzcruzcruzcruz dededede CristoCristoCristoCristo....



«Não podemos aceitar que as cesarianas sejam realizadas em «Não podemos aceitar que as cesarianas sejam realizadas em «Não podemos aceitar que as cesarianas sejam realizadas em «Não podemos aceitar que as cesarianas sejam realizadas em 
função do poder econômico ou por comodidade. O normal é o função do poder econômico ou por comodidade. O normal é o função do poder econômico ou por comodidade. O normal é o função do poder econômico ou por comodidade. O normal é o 
parto normal. Não há justificativa de nenhuma ordem, financeira, parto normal. Não há justificativa de nenhuma ordem, financeira, parto normal. Não há justificativa de nenhuma ordem, financeira, parto normal. Não há justificativa de nenhuma ordem, financeira, 
técnica, científica, que possa continuar dando validade a essa técnica, científica, que possa continuar dando validade a essa técnica, científica, que possa continuar dando validade a essa técnica, científica, que possa continuar dando validade a essa 
taxa alta de cesáreas na saúde suplementar. Temos que reverter taxa alta de cesáreas na saúde suplementar. Temos que reverter taxa alta de cesáreas na saúde suplementar. Temos que reverter taxa alta de cesáreas na saúde suplementar. Temos que reverter 
essa situação que se instalou no país”, enfatizou o ministro da essa situação que se instalou no país”, enfatizou o ministro da essa situação que se instalou no país”, enfatizou o ministro da essa situação que se instalou no país”, enfatizou o ministro da 
Saúde, Arthur Chioro.»Saúde, Arthur Chioro.»Saúde, Arthur Chioro.»Saúde, Arthur Chioro.»



Parto normal ou cesariana? Essa é uma pergunta que os Parto normal ou cesariana? Essa é uma pergunta que os Parto normal ou cesariana? Essa é uma pergunta que os Parto normal ou cesariana? Essa é uma pergunta que os 
médicos, pelo menos na rede pública brasileira e não só, não médicos, pelo menos na rede pública brasileira e não só, não médicos, pelo menos na rede pública brasileira e não só, não médicos, pelo menos na rede pública brasileira e não só, não 
fazem às suas pacientes. É quase sempre óbvio que será parto fazem às suas pacientes. É quase sempre óbvio que será parto fazem às suas pacientes. É quase sempre óbvio que será parto fazem às suas pacientes. É quase sempre óbvio que será parto 
normal.normal.normal.normal.



AAAA alternativaalternativaalternativaalternativa existeexisteexisteexiste.... MasMasMasMas existeexisteexisteexiste paraparaparapara mulheresmulheresmulheresmulheres ricasricasricasricas (e(e(e(e jájájájá nãonãonãonão tãotãotãotão
ricasricasricasricas hojehojehojehoje emememem dia),dia),dia),dia), quequequeque estabelecemestabelecemestabelecemestabelecem relaçõesrelaçõesrelaçõesrelações equilibradasequilibradasequilibradasequilibradas dededede
poderpoderpoderpoder (como(como(como(como qualquerqualquerqualquerqualquer relaçãorelaçãorelaçãorelação dededede consumo)consumo)consumo)consumo) comcomcomcom seusseusseusseus médicosmédicosmédicosmédicos
nãonãonãonão aceitamaceitamaceitamaceitam aaaa imposiçãoimposiçãoimposiçãoimposição dededede quaisquerquaisquerquaisquerquaisquer decisõesdecisõesdecisõesdecisões sobresobresobresobre suasuasuasua vidavidavidavida
sobresobresobresobre suasuasuasua saúdesaúdesaúdesaúde emememem sentidosentidosentidosentido amploamploamploamplo.... PorPorPorPor outrooutrooutrooutro lado,lado,lado,lado, asasasas pacientespacientespacientespacientes
quequequeque dependemdependemdependemdependem dadadada rederederederede públicapúblicapúblicapública nãonãonãonão estabelecemestabelecemestabelecemestabelecem relaçõesrelaçõesrelaçõesrelações
semelhantessemelhantessemelhantessemelhantes comcomcomcom seusseusseusseus médicosmédicosmédicosmédicos;;;; simplesmentesimplesmentesimplesmentesimplesmente nãonãonãonão têmtêmtêmtêm
alternativasalternativasalternativasalternativas....



NumaNumaNumaNuma visãovisãovisãovisão legalista,legalista,legalista,legalista, defendodefendodefendodefendo oooo direitodireitodireitodireito dededede opçãoopçãoopçãoopção dadadada mulher,mulher,mulher,mulher,
independenteindependenteindependenteindependente dadadada classeclasseclasseclasse econômicaeconômicaeconômicaeconômica.... SeSeSeSe aaaa mulhermulhermulhermulher comcomcomcom recursosrecursosrecursosrecursos
opta,opta,opta,opta, eeee temtemtemtem esseesseesseesse direito,direito,direito,direito, aaaa pacientepacientepacientepaciente semsemsemsem taistaistaistais recursosrecursosrecursosrecursos devedevedevedeve ter,ter,ter,ter,
dodododo Estado,Estado,Estado,Estado, oooo suprimentosuprimentosuprimentosuprimento dessadessadessadessa hipossuficiênciahipossuficiênciahipossuficiênciahipossuficiência;;;; nuncanuncanuncanunca devedevedevedeve
perderperderperderperder oooo direitodireitodireitodireito dededede opção,opção,opção,opção, quequequeque éééé inerenteinerenteinerenteinerente aoaoaoao serserserser humano,humano,humano,humano,
independenteindependenteindependenteindependente dodododo dinheirodinheirodinheirodinheiro quequequeque cadacadacadacada umumumum dispõedispõedispõedispõe paraparaparapara fazerfazerfazerfazer valervalervalervaler
seuseuseuseu direitodireitodireitodireito....



O papel do médico e de uma equipe de obstetrícia é de prestar O papel do médico e de uma equipe de obstetrícia é de prestar O papel do médico e de uma equipe de obstetrícia é de prestar O papel do médico e de uma equipe de obstetrícia é de prestar 
esclarecimentos à paciente de forma a obter dela o esclarecimentos à paciente de forma a obter dela o esclarecimentos à paciente de forma a obter dela o esclarecimentos à paciente de forma a obter dela o 
consentimento para o parto normal ou parto cesariano. A consentimento para o parto normal ou parto cesariano. A consentimento para o parto normal ou parto cesariano. A consentimento para o parto normal ou parto cesariano. A 
opção não deve ser do médico, salvo risco de vida ou quando opção não deve ser do médico, salvo risco de vida ou quando opção não deve ser do médico, salvo risco de vida ou quando opção não deve ser do médico, salvo risco de vida ou quando 
não houver condições clínicas para a alternativa. A opção deve não houver condições clínicas para a alternativa. A opção deve não houver condições clínicas para a alternativa. A opção deve não houver condições clínicas para a alternativa. A opção deve 
ser da paciente. ser da paciente. ser da paciente. ser da paciente. 



TheTheTheThe inconvenientinconvenientinconvenientinconvenient truthtruthtruthtruth isisisis thatthatthatthat modernmodernmodernmodern womenwomenwomenwomen areareareare exercisingexercisingexercisingexercising choicechoicechoicechoice
choosingchoosingchoosingchoosing epiduralsepiduralsepiduralsepidurals andandandand caesareanscaesareanscaesareanscaesareans.... ThatThatThatThat isisisis expensiveexpensiveexpensiveexpensive forforforfor thethethethe NHSNHSNHSNHS,,,, becausebecausebecausebecause

requiresrequiresrequiresrequires accessaccessaccessaccess totototo anaesthetistsanaesthetistsanaesthetistsanaesthetists andandandand obstetriciansobstetriciansobstetriciansobstetricians.... ButButButBut itititit doesdoesdoesdoes notnotnotnot
necessarilynecessarilynecessarilynecessarily makemakemakemake itititit rightrightrightright totototo pushpushpushpush firstfirstfirstfirst----timetimetimetime mothersmothersmothersmothers totototo whatwhatwhatwhat TheTheTheThe NationalNationalNationalNational
InstituteInstituteInstituteInstitute forforforfor HealthHealthHealthHealth andandandand CareCareCareCare ExcellenceExcellenceExcellenceExcellence (Nice) acknowledgesacknowledgesacknowledgesacknowledges areareareare thethethethe
cheapercheapercheapercheaper optionsoptionsoptionsoptions....



O parto é um momento íntimo da mulher, do casal e de seu 

filho.

Infelizmente, o parto é vítima de uma politização.

E não há nada de saudável nesse debate. O parto é um 

negócio. Negócio também para o Ministério da Saúde, ANS 

e operadoras de planos de saúde em geral.



E ainda por cima:E ainda por cima:E ainda por cima:E ainda por cima:
Ter que pagar pra nascer,Ter que pagar pra nascer,Ter que pagar pra nascer,Ter que pagar pra nascer,
Ter que pagar pra viver, ter que pagar pra morrerTer que pagar pra viver, ter que pagar pra morrerTer que pagar pra viver, ter que pagar pra morrerTer que pagar pra viver, ter que pagar pra morrer

Raul Seixas





Esta conferência foi uma homenagem a Esta conferência foi uma homenagem a Esta conferência foi uma homenagem a Esta conferência foi uma homenagem a 
Pedro Pablo de Magalhães Pedro Pablo de Magalhães Pedro Pablo de Magalhães Pedro Pablo de Magalhães ChacelChacelChacelChacel


