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Resumo: Este trabalho tem como temática a Violência Obstétrica. Visa analisar medidas 

eficazes no combate a práticas que ferem a dignidade da pessoa humana, especificamente, de 

mulheres gestantes ou parturientes, bem como suas implicações em diversos fatores de suas 

vidas: psicológicos, físicos, conjugais, familiares, etc. Em um primeiro momento, colocar-se-á 

o termo violência obstétrica em debate, verificando suas diferentes definições, seja em autores 

que tratam sobre o tema, seja em declarações de agentes públicos. Além disso, analisar-se-á a 

Legislação que trata sobre a temática, qual seja, Lei Federal 11.108/05, conhecida como Lei do 

Acompanhante, tendo em vista que no Brasil ainda não há uma Legislação Federal específica 

sobre a violência obstétrica. Por fim, o trabalho pretende avaliar a importância da aprovação do 

Projeto de Lei 317/19, que se encontra apto para apreciação na Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso desde 25 de novembro de 2020. Este trabalho possui caráter teórico e 

foi desenvolvido com levantamento bibliográfico e pesquisa quali-quantitativa, realizada 

através do google forms. 
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INTRODUÇÃO 

 A finalidade deste artigo é colocar em análise uma das modalidades de violência contra 

as mulheres: a Violência Obstétrica, que se caracteriza pela prática de diversas condutas que 

podem ocasionar desde desgastes emocionais até traumas físicos para a mulher grávida ou em 

trabalho de parto, tais como: descaso, recusa de atendimento, hostilidade, ofensas verbais, 

procedimentos médicos desnecessários, dentre outros.  

 Quanto a estrutura e organização deste escrito, fez-se da seguinte maneira: na primeira 

parte, o intuito é aclarar o conceito de violência obstétrica e quais as práticas mais comuns que 

ocorrem em território brasileiro, bem como suas consequências.  

Posteriormente, pretende-se apresentar como a legislação brasileira lida com a Violência 

Obstétrica, uma vez que atualmente não há uma Lei Federal específica sobre essa questão, de 

modo que abordar-se-á a maneira que a Lei Federal no 11.108/05, conhecida como Lei do 
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Acompanhante, tem amparado os direitos das gestantes no que se refere a atenuar os casos dessa 

prática que fere seus direitos humanos fundamentais e suas garantias sexuais e reprodutivas. 

Em seguida, avalia-se a importância da aprovação do Projeto de Lei no 317/19, que se 

encontra apto para apreciação na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vale 

destacar que não se trata apenas de aprovar a Lei, mas sim que o Estado adote práticas para que 

sejam garantidos os direitos legalmente assegurados, de modo que a sugestão de medidas que 

visem mitigar a incidência dessa violação aos direitos das mulheres é um assunto que também 

será explorado no presente trabalho.  

Este artigo foi desenvolvido com base em pesquisas realizadas através de levantamento 

bibliográfico e entrevistas quali-quantitativas com mulheres que já gestaram. Um dos objetivos 

da entrevista é fazer um pequeno mapeamento acerca do conhecimento dessas mulheres quanto 

a Violência Obstétrica. Para essa entrevista, foi desenvolvido um formulário no Google Forms 

e veiculado em redes sociais como Whatsapp, Facebook e Instagram. 

CONCEITO 

 De acordo com MARIANI e NETO (2016), embora a mobilização em defesa da 

dignidade no parto seja antiga, o vocábulo Violência Obstétrica é recente: foi elaborada pelo 

Dr. Rogelio Pérez d´Gregório, presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da 

Venezuela, e publicado em 2010 no Jornal Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. 

No Brasil, observa-se que o termo Violência Obstétrica é tema de debate, tendo em vista 

que, de acordo com o Ministério da Saúde, é uma expressão inadequada e ofensiva a classe 

médica especializada em ginecologia e obstetrícia, tanto que em 3 de maio de 2019 esse 

Ministério emitiu o despacho SEI/MS – 9087621 determinando a suspensão do uso dessa 

expressão em documentos públicos, sob argumento de que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define, de forma isolada, violência como um ato praticado intencionalmente e que, 

portanto é ofensivo, posto que nenhum profissional tem a intenção de praticar violência. 

Contudo, em 07 de junho de 2019, o Ministério da Saúde publicou Ofício Nº 

296/2019/COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, onde reconheceu o termo como legítimo, após 

recomendação do Ministério Público Federal. Entretanto, faz-se necessária uma definição e 

conhecimentos claros do que é efetivamente a Violência Obstétrica, para que o uso 

indiscriminado dessa sentença não acarrete em impactos negativos na execução da medicina de 

forma adequada, portanto, é importante pontuar que nem toda intervenção é Violência 



Obstétrica, se comprovado for que fez-se necessário para evitar complicações para a paciente e 

a criança.  

De acordo com a OMS2:  

"Relatos sobre desrespeito e abusos durante o parto em instituições de saúde incluem 

violência física, humilhação profunda e abusos verbais, procedimentos médicos 

coercivos ou não consentidos (incluindo a esterilização), falta de confidencialidade, 

não obtenção de consentimento esclarecido antes da realização de procedimentos, 

recusa em administrar analgésicos, graves violações da privacidade, recusa de 

internação nas instituições de saúde, cuidado negligente durante o parto levando a 

complicações evitáveis e situações ameaçadoras da vida, e detenção de mulheres e 

seus recém-nascidos nas instituições, após o parto, por incapacidade de pagamento. 

Entre outras, as adolescentes, mulheres solteiras, mulheres de baixo nível 

socioeconômico, de minorias étnicas, migrantes e as que vivem com HIV são 

particularmente propensas a experimentar abusos, desrespeito e maus-tratos." 

Em poucas palavras, pode-se compreender por Violência Obstétrica toda ação ou 

mesmo omissão praticada pelo profissional de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares 

técnicos-administrativos), que ocorra sem o consentimento da paciente, e que resultem em 

constrangimento, dor, traumas físicos ou emocionais. Para um melhor entendimento do 

conceito em questão, pode-se recorrer ao que está expresso no art. 2o da Lei Municipal no 

3363/13 de Diadema-SP, que, segundo BONETTI e FUGII (2021) é a primeira lei no Brasil em 

que está disciplinado o termo Violência Obstétrica:  

"Considera-se 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". 

Trata-se de violação aos direitos fundamentais3 das gestantes ou parturientes, ocorre 

tanto no setor privado quanto público e independe de idade, etnia, religião, classe social, etc. 

Destaca-se ainda que essas condutas caracterizam violência obstétrica não só no momento do 

parto, mas também em situações de perda gestacional, no pré natal e no pós parto. Segundo 

OLIVEIRA (2017, p.13): “(...) pode ocorrer desde o primeiro momento em que a gestante 

descobre a gravidez e prolongar até o pós parto, justamente no período em que a gestante 

necessita de apoio pois se encontra vulnerável”.  
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3 Assegurados na Constituição Federal de 1988, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, 

III). 



De acordo com o dossiê elaborado em 2012 pela Parto do Princípio - Mulheres em Rede 

pela Maternidade Ativa4, para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI – instaurada 

pelo Senado Federal) da violência contra as mulheres, denominado Violência Obstétrica 

"Parirás com dor", existem seis caráteres de violência obstétrica5, que são:  

Caráter físico: em que são feitas intervenções no corpo da gestante, sem recomendação 

ou embasamento científico e que podem causar dores ou danos físicos, como: Submeter ao 

jejum de alimentos e água; Recusa de utilizar analgesia; Tricotomia (raspagem de pelos); 

Aplicação desnecessária de ocitocina, para acelerar as contrações; Cesariana eletiva; Manobra 

de Kristeller, (empurrar a barriga em sua parte superior). 

Caráter psicológico: atos verbais ou comportamentais que causem sentimento de 

insegurança, medo, perda de dignidade, dentre outros. Exemplos: Ameaças, gracejos a respeito 

da aparência da gestante, comentários maldosos sobre a idade, quantidade de filhos, crença, 

orientação sexual, etnia, estado civil, grosserias, omissão de informações. 

Caráter sexual: procedimentos que violem a intimidade ou pudor, acessando ou não as 

partes íntimas ou órgãos sexuais do corpo da mulher em condição de parturição, tais como: 

Obrigatoriedade de permanecer em apenas uma posição, geralmente a posição denominada 

litotomia; Enema, mais conhecida por lavagem intestinal; Exames de toque frequentes, 

agressivos e por mais de um profissional; Episiotomia (mais conhecida como pique); Cesariana 

sem consentimento. 

Caráter institucional: impedir o acesso aos serviços de atendimento à saúde, 

impedimento a amamentação e omitir ou violar direitos da mulheres em processos reprodutivos 

são exemplos de condutas classificadas como violência obstétrica de caráter institucional. 

Caráter material: atos praticados com a finalidade de obter recursos financeiros, 

violando direitos assegurados em lei, como induzir a contratar plano de saúde com a 

argumentação de que apenas desse modo será possível ter acompanhante no momento do parto. 

Caráter midiático: atos praticados por profissionais através de meios de comunicação, 

que firam psicologicamente as gestantes, parturientes ou puérperas, fazendo apologia à práticas 

cientificamente contraindicadas, com finalidade social, econômica ou de dominação. 

                                                           
4 Trata-se de uma rede organizada de forma democrática e suprapartidária, formada por mulheres usuárias do 
sistema de saúde brasileiro, com objetivo principal de defender os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. 
Fonte: https://www.partodoprincipio.com.br/sobre 
5 Dossiê disponível para download em: 
https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf 



Exemplos: apologia à cirurgia cesariana sem necessidade clínica, ridicularização do parto 

normal, merchandising de fórmulas de substituição ao aleitamento materno, incentivo ao 

desmame precoce. 

Cabe refletir que embora a violência obstétrica aconteça em grandes proporções - de 

acordo com dados obtidos em uma pesquisa realizada pelo SESC e pela Fundação Perseu 

Abramo, “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, divulgada em agosto 

de 2010, em que ouviu-se a opinião de 2.365 mulheres e 1.181 homens, com mais de 15 anos 

de idade, de 25 estados brasileiros, constatou-se que uma em cada quatro mulheres já sofreu 

Violência Obstétrica (PEREIRA, SILVA, BORGES, RIBEIRO, AUAREK E SOUZA, 2016, 

p.3) - inúmeras vezes passa desapercebido, pois mesmo que essas práticas firam direitos da 

mulher, muitas delas estão tão arraigadas na sociedade que se tornaram normais, como se o 

momento do parto tivesse que ser uma experiência simplesmente de dor, sem cuidados para 

tornar o mais tranquilo possível e como se a parturiente fosse secundária e não a protagonista 

do parto, com liberdade de escolha e o direito de ter a atenção voltada para suas necessidades. 

 

LEGISLAÇÃO 

 O ordenamento jurídico brasileiro atualmente não possui Legislação Federal específica 

no que concerne a Violência Obstétrica, contudo, em consulta ao Portal da Câmara dos 

Deputados6, constata-se a existência de diversos Projetos de Leis que visam garantir a gestante 

ou parturiente o atendimento mais digno possível, sendo que o mais recente, que trata 

especificamente da proteção contra a Violência Obstétrica é o PL no 7867/2017 (de autoria da 

hoje ex deputada Jô Moraes) e objetiva, primordialmente: 

Art. 1º. A presente Lei tem por objeto a adoção de medidas de proteção contra a 

violência obstétrica e divulgação de boas práticas para a atenção à gravidez, parto, 

nascimento, abortamento e puerpério. 

  O referido Projeto de Lei encontra-se tramitando em conjunto7, visto que, com já 

mencionado, existem outras propostas com conteúdos afins, de modo que passam todos a serem 

avaliados em conjunto nas pautas da Comissão.  

Em âmbito estadual, em Mato Grosso existe o Projeto de Lei no   317/19, apto para 

apreciação8 desde 25 de novembro de 2020, contudo, pode-se citar alguns exemplos de 
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7 A saber: esse PL está anexado ao PL no 7633/2014 que por sua vez está apensado ao PL no 6567/2013. 

8 Conforme pode constatar-se em: https://www.al.mt.gov.br/proposicao/cpdoc/62232/visualizar 



unidades federativas em que já existem leis vigentes. Região Sul: Santa Catarina - Lei no 

17.097/17; Sudeste: Minas Gerais - Lei no 23.175/18; Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul - Lei 

no 5.217/18; Norte: Amazonas - Lei no 4.848/19; Nordeste: Pernambuco - Lei no   16.499/18. 

Todas essas leis são congruentes em seu teor, sobretudo no sentido de informar e 

proteger as gestantes e parturientes contra a Violência Obstétrica e elenca diversas condutas 

que a caracterizam, dentre elas: submissão a tratamentos grosseiros, constrangedores, 

procedimentos desnecessários, recusa em administrar analgesia ou anestesia, proibição de 

acompanhante, etc. 

Importante se faz salientar que existe a Lei Federal no 11.108/05, conhecida como Lei 

do Acompanhante, que garante a mulher em trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, o 

direito a ter um acompanhante por ela escolhido. 

Em outubro de 2015, uma equipe de mestres e doutores na área da saúde realizou uma 

pesquisa que resultou no artigo intitulado: O descumprimento da Lei do Acompanhante como 

agravo à saúde obstétrica9. Nesse artigo, os autores relatam que, como resultados:  

"Emergiram duas categorias temáticas: O desconhecimento das mulheres como 

influência no descumprimento da Lei do Acompanhante; e A Lei do Acompanhante 

como instrumento de segurança para as mulheres em processo de parturição. As 

entrevistadas relataram o descumprimento da citada Lei, pelas instituições de saúde e 

pelos profissionais durante o parto e nascimento, tornando esse momento permeado 

por sentimentos negativos resultantes de estresses, desgastes e tensões face ao 

desrespeito aos direitos reprodutivos do casal." (RODRIGUES; ALVES; PENNA; 

PEREIRA; BRANCO E SOUZA, 2015, p.1) 

 Diante do exposto, atesta-se a necessidade em adotar práticas que promovam a 

informação às mulheres já no início da gestação. Uma alternativa é a distribuição de cartilhas 

tal como já ocorre, por exemplo, nos Estados de Santa Catarina10 e Mato Grosso do Sul11. As 

referidas cartilhas trazem informações de grande valia, sobretudo, nesse contexto, a respeito da 

Lei no 11.108/05, no que concerne a não lhe dar o devido cumprimento, o que implica em 

Violência Obstétrica. 

 A presença do acompanhante pode, inclusive facilitar o processo do parto e inibir 

ocorrências de Violência Obstétrica, uma vez que a parturiente está amparada com alguém de 

sua confiança, com quem tem vínculos afetivos e não apenas com os profissionais de saúde. 

                                                           
 
9 Artigo disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/4Qm774mp8J5P7CTBkVpkFVf/?lang=pt 
10 Disponível para download em: https://ovm.alesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Cartilha-3.pdf 
11 Disponível para download em: https://www.as.saude.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/livreto_violencia_obstetrica-2-1.pdf 



"O acompanhante assegura à mulher apoio físico e emocional auxiliando a acalmá-la 

e promovendo a fisiologia do parto, assim inibindo intervenções desnecessárias e até 

mesmo a própria violência, manifestada pelos profissionais de saúde com condutas 

inadequadas e discriminatórias que, por ocasionarem sentimentos negativos na 

mulher, podem contribuir para um parto mais inseguro". (RODRIGUES, et al. 2015, 

p.8). 

O momento de dar à luz é único e proporciona diversas sensações, tais como a 

expectativa de finalmente conhecer o bebê e também medo, dor física, insegurança, assim 

sendo, é indispensável que ao lado da futura mãe, esteja alguém que ela ame e que a faça se 

sentir mais tranquila; negar esse direito, além de ser uma infração a lei acima mencionada, é 

também uma forma de violência obstétrica, como já foi ressaltado anteriormente. 

 No período de 08 de outubro a 01 de novembro de 2021 foram coletados dados através 

de pesquisa quali-quantitativa em um questionário no Google Forms12, o qual teve a 

participação de 72 mães com idade de 18 até acima de 50 anos. O propósito central foi obter 

um vislumbre acerca do quanto as mulheres estão informadas a respeito da Violência Obstétrica 

e de seus direitos já assegurados quanto ao momento de pré parto, parto e pós parto. Os 

resultados obtidos foram:  

a) Atendimento: 62,5% na rede privada; 45,8% na rede pública (SUS); 

b) Tipo de parto: 72,2% Cesária; 36,1% Normal; 

c) Influência de profissional de saúde para realizar cesárea: 80,6% Não; 22,2% Sim; 

d) Gestação de alto risco: 80,6% Não; 19,4% Sim; 

e) Submissão a procedimentos que podem ser entendidos como Violência Obstétrica: 

Jejum: 52,8%; Episiotomia: 27,8%; Exames de toque frequentes: 27,8%; Proibição de 

acompanhante: 12,5%; Rompimento artificial da bolsa: 11,1%; Manobra de Kristeller: 

6,9%; Aplicação de ocitocina: 5,6%; Obrigatoriedade de permanecer em apenas uma 

posição: 4,2%; Ofensa verbal: 4,2%; Recusa de atendimento: 2,8%; Enema: 1,4%; 

Negligência: 1,4%. Além disso, 18,1% respondeu que foi submetida a alguma outra 

situação que lhe causou desconforto físico ou emocional, mas não foi especificada qual. 

f) Tem ciência do que é Violência Obstétrica: 7 das participantes disseram não ter 

conhecimento; outras 7 não responderam; 1 preferiu não opinar sobre; entre as 57 que 

relataram ter algum conhecimento a respeito, pôde-se observar que as respostas 

variariam entre episiotomia, tratamento grosseiro, manobra de Kristeller, proibição de 

acompanhante, procedimentos desnecessários, etc. 
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g) Relatos sobre o parto: entre as 75 participantes, 6 não responderam e as demais 

trouxeram relatos dolorosos que elas mesmas ou alguma amiga, parente, conhecida 

vivenciaram em um momento que deveria ser marcado por boas lembranças. Seguem 

alguns exemplos13: 

Na minha cidade era comum no hospital público fazerem parto comum mesmo com 

notável situação de risco, isto porque o sistema público de saúde não permitia fazer o 

uso da Cesária por questões de custo. Então às vezes a gestante estava com gravidez 

de risco ou com dores e mesmo assim optavam pelo parto normal. 

Quando entrei em trabalho de parto fui a Santa casa as enfermeiras me cuidaram super 

bem estava até mais calma, quando a doutora chegou para fazer o toque me senti 

enojada, ela mal olhou para meu rosto, só chegou e fez o toque com um pouco de 

brutalidade creio que estava com pressa, mas me senti um animal, me mandou ir para 

casa que não iria ganhar o bebê naquela noite (...) 

Na hora do parto o médico que estava de plantão não estava no hospital e sim, fazendo 

atendimentos particulares, a cabeça da criança não passava, mesmo fazendo muita 

força, então as enfermeiras procuraram outros médicos para acompanhar, nisso o 

obstetra pediu para fazer força e viu que seria necessário fazer episiotomia, nesse 

momento ele "me abriu" de forma muito bruta para puxar a criança. 

A mulher grávida de gêmeos foi encaminhada ao hospital em trabalho de parto, 

colocaram fralda nela e disseram que era pra fechar as pernas e não deixar as crianças 

nascerem porque ainda não era a hora. Quando saíram do quarto a mulher teve as duas 

crianças sozinha, uma delas veio a óbito. 

h) Tem conhecimento da existência da Lei do Acompanhante: 59,7% Sim; 40,3% Não. 

i) Tem conhecimento quanto a existência do Projeto de Lei no   317/19 em Mato Grosso: 

87,5% não, 12,5% sim.  

Nesse último tópico (item i), vale abrir um importante parêntese: das 72 mulheres que 

participaram da pesquisa, dados apontaram que 63 deram à luz a seus filhos no Estado de Mato 

Grosso, ou seja, há que se promover meios de informar a população mato-grossense a respeito 

desse projeto de lei, para que haja uma mobilização social a fim de obter aprovação. Uma 

alternativa é divulgar em redes sociais, haja vista que trata-se de um meio de comunicação com 

muitos usuários, em constante crescimento e com rápida repercussão de informações. 

Juntamente com o projeto de lei, divulgar posts simples e claros a respeito das práticas que são 

consideradas Violência Obstétrica, bem como formas de prevenção. 

Uma medida já implantada pelo Governo Federal é a Rede Cegonha, através da Portaria 

1.459 / 11 do Ministério da Saúde, que em seu art. 1o, destaca sua finalidade: 

Consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à 
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criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis, denominada Rede Cegonha. 

Esse programa já foi aderido por todos os Estados e pelo Distrito Federal. Em 04 de 

novembro de 2021, o Ministério da Saúde publicou um Panorama14, do qual destaca-se que: a 

Rede Cegonha atua em 5.488 cidades, com alcance a 2,6 milhões de gestantes. O intuito é 

acelerar a redução de mortes maternas e neonatais.  No período de 1990 a 2012, a taxa de 

mortalidade materna no Brasil caiu 56% – de 140 para 62 óbitos para cada 100 mil nascidos 

vivos e a taxa de mortalidade infantil apresentou queda de 70,5% no mesmo período – de 47,1 

para 13,9 por mil nascidos vivos. 

CONCLUSÕES 

Pode-se observar que, na legislação brasileira, independentemente de haver ou não uma lei 

específica, o direito ao atendimento a gestante, parturiente ou puérpera de forma digna, segura 

e tranquila já se encontra subjetivamente alicerçado, uma vez que a Constituição Federal de 

1988 tem como fundamento base o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) dispõe 

sobre o princípio da igualdade (art. 5o, I); assegura o direito à plena assistência à saúde (art. 

196); enuncia o dever do Estado de refrear a violência (art. 226, § 8º), logo, entende-se que é 

dever do Estado coibir a Violência Obstétrica. 

 Não obstante, é indispensável que o Poder Legislativo volte o seu olhar de forma célere 

para os Projetos de Lei em tramitação e proporcione às vítimas de Violência Obstétrica o 

respaldo jurídico adequado e o sistema judiciário obtenha subsídio condizente para a sua 

atuação nesses casos.  

É importante destacar que o foco não seja apenas em reparar todos os danos resultantes 

de Violência Obstétrica, mas sim que hajam medidas para prevenção, tais como ações 

governamentais e mudança na postura dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento à 

gestante ou parturiente. Sabe-se que os recursos financeiros destinados à saúde são escassos, 

todavia, é urgente que se disponibilize parte para atender essa questão, porque se trata de 

concretizar direitos fundamentais assegurados na Carta Magna. 

 Através dos estudos para a escrita deste trabalho, pode-se visualizar que certas condutas 

são tão veladas ou naturalizadas devido a frequências com que acontecem, que suas vítimas 

nem sempre sabem que foram vítimas de Violência Obstétrica. Outra situação que ocorre 

                                                           
14 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/rede-
cegonha/panorama 



também é o medo de exigir o que é delas por direito e sofrerem represálias por parte do 

profissional de saúde.  

 Este artigo abre espaço para discussão de outros temas relacionados a Violência 

Obstétrica: aqui, o objetivo central foi a conceituação, a legislação e algumas medidas no 

combate e prevenção. Contudo, pode-se desenvolver trabalhos relacionados à sequelas que as 

vítimas sofreram, aos riscos aos quais o bebê fica exposto, à casos em que as mães ou seus 

acompanhantes exigiram atendimento adequado, pode-se abordar também sobre o plano de 

parto, dentre outras diversas temáticas cuja finalidade é proteger direitos das mulheres em 

condição de gestação ou parto. 

 Sabe-se que discutir esses assuntos é fundamental para conscientização e sensibilização 

dos indivíduos e que esse é o caminho para levar a mobilização em busca de alcançar a justiça, 

não só no cenário aqui tratado, mas a justiça como um todo.  
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