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RESUMO

O parto é o momento mais importante da vida de uma mulher que sonha em ser mãe e é um evento dotado de inúmeros significados. Tudo 
costuma ser preparado nos mínimos detalhes para que o grande dia seja da melhor forma possível e o seu bebê venha ao mundo saudável; o 
enxoval é organizado, as consultas com o médico tornam-se mais frequentes e os dias parecem se arrastar em meio à ansiedade. Esse 
acontecimento seria perfeito para todas as mães numa utopia, mas, infelizmente, a realidade pode ser cruel para muitas mulheres brasileiras e, 
então, o “melhor dia de suas vidas” torna-se um pesadelo que pode persistir por anos. Até o início do século passado, os partos costumavam ser 
realizados por parteiras, mulheres experientes e de confiança da família. A partir da Segunda Guerra Mundial, a prática ancestral deixou de ser tão 
comum graças à institucionalização do parto. Essa mudança trouxe uma série de benefícios, porém, o que se vê atualmente é o excesso de 
intervenção médica e de uso de medicamentos. Nesse período de realização pessoal, são comuns os relatos envolvendo agressão física e verbal, 
omissão de informações, recusa de oferecimento de alívio para dor, lavagem intestinal e privação de acompanhante. Todas essas práticas são 
consideradas violência obstétrica, porém duas das mais cruéis, talvez, sejam a episiotomia (corte do períneo) e o chamado “ponto do marido” 
(ponto a mais na sutura do corte). A questão é que não há evidências científicas que comprovem que a episiotomia é eficaz e o “ponto do 
marido” pode provocar dores à mulher durante a relação sexual e aumentar o risco de inflamação e problemas na cicatrização, sendo feito, na 
maioria das vezes, sem a autorização da parturiente. O objetivo deste artigo é esclarecer o que é a violência obstétrica e informar acerca dos 
abusos e maus tratos sofridos por mulheres de todo o Brasil ao dar à luz. Além disso, visa criticar o procedimento como violação às normas legais, 
em especial à Constituição Federal. Para chegar ao resultado, foram estudados casos reais de mães que foram vítimas de violência obstétrica, 
principalmente as que realizaram a episiotomia e o “ponto do marido”, e estatísticas sobre os partos no Brasil. A violência obstétrica desrespeita a 
dignidade, a autonomia da vontade e a integridade física e psíquica da mulher. Em razão disso, deve ser denunciada e impedida, caso contrário, 
corre-se o risco de reafirmar o patriarcalismo e o machismo na sociedade. Por fim, a partir de embasamento teórico com referências 
bibliográficas, esta pesquisa tem como escopo auxiliar na reflexão da Academia Jurídica e trazer uma nova perspectiva para a realidade prática do 
Direito brasileiro.
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