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Violência obstétrica
 

está relacionada não apenas com o trabalho de profissionais de saúde, relativo aos
abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação,
no parto, nascimento ou pós-parto, mas também a falta de opções e falhas estruturais

de hospitais e do serviço/sistema de saúde como um todo.

Intervenções realizadas após recusa ou sem consentimento, são sintomáticas de um
modelo biomédico de assistência ao parto, assente na medicalização excessiva e

desnecessária  de um processo fisiológico, que contrariam o modelo biopsicossocial e
midwife centered  recomendado pela OMS

Os maus tratos podem incluir violência física e/ou psicológica, podendo fazer da
experiência do parto um momento traumático 



O período referente à gravidez, parto e pós-parto é, por definição, um período
desencadeador de profundas mudanças. 

Essas mudanças dão-se a nível fisiológico, como a nível psicológico, sendo um
período que envolve uma significativa vulnerabilidade, com envolvimento de múltiplos

riscos e em que estão intensificados factores de ordem diversa que, se geridos com
menor eficiência, implicam repercussões em diferentes áreas e em graus distintos para

a estrutura familiar em causa.

Em particular e em matéria de saúde, a literatura científica advoga a importância e
papel da progenitora na prestação de cuidados e o seu efeito na promoção do

desenvolvimento de um recém-nascido. 



Os estudos disponíveis sobre saúde mental no período perinatal apontam para uma
taxa de prevalência de entre 20 e os 25% para Perturbações do Humor e

Ansiedade para o período de gravidez e pós-parto. Isto significa que as mesmas
terão uma maior presença na população visada do que qualquer uma das outras

condições clínicas para as quais existem rigorosos rastreios e protocolos de actuação (a
exemplo da Diabetes Gestacional, pré-eclâmpsia e afins).

Por estes motivos, estamos em crer que este momento específico da trajectória de
vida deverá, igualmente, subsidiar uma resposta, também ela, particularizada. 

Este período, pela natureza àquele inerente, requer, assim, uma especificidade que em
termos legislativos a presente proposta-lei não considera aí lavrados. 



Deverão ser integrados psicólogos/as nas equipas que desenvolvem os cursos
pré-parto e nos gabinetes de saúde materna; 
Deverá ser criada uma resposta psico-educativa, com integração multidisciplinar
no pós-parto;
Deverá ser criada uma consulta psicológica do pré-parto e pós-parto; 
Necessidade de existência de psicólogos/as de serviço, disponíveis no pré-parto
hospitalar, parto e pós-parto. Este apoio visa não só a parturiente, como sua
família.
Deverão ser desenvolvidas grupos terapêuticos no âmbito da parentalidade pré
e/ou pós-parto, aberto aos progenitores e independentemente do género;

Somos, por isso, da opinião que na proposta-lei, deverão ser contemplados
mecanismos/instrumentos jurídicos de modo possibilitar a implementação dos pontos

abaixo descritos: 



Avaliação de riscos psicossociais nas organizações tuteladas pelo SNS por
forma a identificar factores chave na prevenção de dificuldades de foro psicológico
que possam afectar o regular exercício de funções dos profissionais de saúde aí
destacados; 
Desenvolvimento e capacitação de competências relacionadas com aspectos
psicológicos envolvidos na gravidez, parto e pós-parto dos profissionais de saúde
com envolvimento e afectação nestes períodos;
Marcadores que sinalizem mulheres vítimas de violência (doméstica, sexual),
ou trauma, como; perda gestacional ou anos de consultas de fertilidade, e ainda a
criação desse marcador para mulheres com diagnóstico de doença mental;

O objectivo é a criação de equipas especializadas no acompanhamento destas
mulheres, com ferramentas direccionadas para acolher e orientar dentro destas
especificidades.

Envolvimento de equipas integradas nas estruturas de poder local como resposta
continuada e comunitária; 



Criação de marcadores psicológicos, a nível nacional e independentemente
da natureza público-privada, como a experiência de parto, sintomas
psicopatológicos durante a gravidez, parto e pós-parto;
Disponibilização de um “kit psicológico” em formato áudio com enfoque em
estratégias de empoderamento, diminuição de ansiedade e gestão de afectos de
natureza disfórica durante o pós-parto;
Implementação da consulta psicológica do lactente no âmbito de uma
resposta psicológica de intervenção precoce e preventiva.

Sublinhamos ainda a importância de não existir tempo limite para requisição deste
apoio ao SNS, ou que o mesmo seja prolongado por, pelo menos, 1 ano após o
parto, de modo a conseguir englobar todas as situações e tempos que serão inerentes
a cada pessoa e experiência.
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144 casos analisados 

28 Hospitais Públicos + 4 Privados + 53 Anónimos

Testemunhos  recebidas 
 Dezembro/2022 3 5 9   

Intervenções sem consentimento
Intervenções que negligenciaram a autonomia da mulher
Violência psicológica
Violência fisíca

Os números 



RIDICULARIZAR POR SER DEMASIADO NOVA, NEGRA, GORDA

CULPABILIZAR A MÃE POR NÃO FAZER A "FORÇA CERTA"

RIDICULARIZAR POR TER PLANO DE PARTO

RIDICULARIZAR POR NÃO QUERER DETERMINADAS INTERVENÇÕES

(EX  ANALGESIA EPIDURAL)

INSULTAR A MULHER POR GRITAR DURANTE O PARTO 

SUGERIR QUE SERIA RESPOSÁVEL PELA MORTE DO BEBÉ  CASO NÃO

ACEITE INTERVENÇÕES 

COAGIR A ACEITAR INTERVENÇÕES PORQUE O MÉDICO VAI EMBORA

...

Violência Psicológica -  37% 



Recusaram dar epidural

Implorou à medica para não a cortar e 
a médica fez a episiotomina na mesma

Ofereceram LA sem consentimento

Sem pele com pele com bebé

Hemorragia severa, bébe nos cuidados intensivos

1 mês sem se conseguir sentar, dores
horriveis,  incontinência urinária e fecal

medo de relações sexuais
Trauma!!

Não quero ter mais
filhos

Sem acompanhante

Bébe acabou por falecer por ter aspirado mecónio

Médica pediu ao marido para ver se queria 
que ela desse mais um ponto

Bébe nasceu em paragem cardiaca e
 e não disseram nada aos pais

Psicoterapia, sem ligação
com a filha

Depressão pós parto, 
ansiedade e ataques de pânico

Prolapso uterino, prolapso retal, histerectomia, pavimento
pélvico reconstruído, filha com marca no rosto para sempre

Pediu processo está incompleto



SAÚDE MENTAL 

RISCO DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

SÍNDROME DE STRESS PÓS-TRAUMÁTICO

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO 

VÍNCULO AFECTADO

CONSTRAGIMENTOS À AMAMENTAÇÃO

SAÚDE FÍSICA E SEXUAL 

FALHA DE ACOMPANHAMENTO NO PÓS-PARTO 

IMPACTO
 

PESSOAL/SOCIAL



DESAFIOS
 

ACTUAIS

FALTA DE DADOS

MODELO BIOMÉDICO E TECNOCRÁTICO

MEDICALIZAÇÃO EXCESSIVA 

CENTRALIZAÇÃO E IMPESSOALIZAÇÃO  DE CUIDADOS

DISCRIMINAÇÃO

PATERNALISMO

FALTA DE ACTUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO 

DESRESPEITO PELA LEI

DISPONIBILIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO

FALTA DE CANAL DE DENÚNCIA E AUDITORIA 



Garcia L.  " Theory analysis of social justice in nursing: Applications to obstetric violence research"  https://doi.org/10.1177/096973302999767

https://doi.org/10.1177/096973302999767


 O que já foi feito;
O que falta cumprir;
Clareza sobre o direito a ter acompanhante (acompanhamento contínuo desde a admissão até à alta);
Sugestões de melhoria (acompanhamento psicológico pós-parto, prazo para a entrega dos
questionários de satisfação e fiscalização dos serviços com base nas Recomendações da OMS).

Dar cumprimento, em conformidade com o que recomenda a OMS (modelo biopsicossocial);
Reconhecimento das competências dos EESMO nos hospitais públicos e privados.

Enquadramento jurídico da violência obstétrica na Lei nº 15/2014 de 21 de Março, alterada pela Lei nº 110/2019
de 9 de Setembro;
Desincentivos económicos no privado: o parto distócico e CST não devem ser melhor remunerados.

Lei nº 15/2014 de 21 de Março, alterada pela Lei nº 110/2019 de 9 de Setembro:

Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Materna e Obstétrica (Regulamento n.º 391/2019):

Combate à violência obstétrica:
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