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RESUMO

A pesquisa busca analisar a proteção e garantia dos direitos reprodutivos e sexuais femininos, em particular da gestante durante o parto, na 
saúde pública brasileira, bem como as decisões judiciais que versam sobre violência obstétrica. Tendo em vista a subjetividade do tema, 
utilizando dados de mulheres do Estado do Rio de Janeiro, buscou-se averiguar quantas utilizam o sistema público de saúde (SUS), o acesso aos 
seus direitos reprodutivos e sexuais e quantas já haviam sofrido violência obstétrica durante o parto. Ademais, foi realizada pesquisa 
jurisprudencial junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), para verificar a judicialização dos casos de violência obstétrica. 
Atualmente a pesquisa ainda se encontra na fase de análise destes documentos, mas foi possível constatar, preliminarmente, que, em primeiro 
lugar, muitas mulheres não sabem que sofreram violência obstétrica, em segundo lugar, que, apesar da pesquisa ter sido realizada 
principalmente na capital de um dos maiores estados do país, há mulheres que não têm acesso a direitos reprodutivos e sexuais básicos da 
mulher e, por fim, que nos casos em que há judicialização dessas questões, não há muita adesão, pelos magistrados, do termo “violência 
obstétrica”, apesar de internacionalmente aceito e utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É possível, através do senso comum, 
presumir diversos fatores que resultam no descumprimento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como, por exemplo, a falta de 
educação sexual, não apenas das mulheres, mas de todos os indivíduos, bem como uma visão ultrapassada da sociedade de que é dever da 
mulher engravidar e levar a gravidez a termo. Infelizmente, nos casos em que a mulher decide ter filhos, há a possibilidade de que ela sofra com 
violência obstétrica, pois, apesar do desenvolvimento da sociedade ao longo da história, ainda há preconceito contra mulheres sexualmente 
ativas, sendo certo que, pela falta de informação, acaba ocorrendo a impunidade dos agentes de saúde que realizaram a agressão, ainda que 
apenas emocional ou verbal. Nesse contexto, pode-se averiguar que através de uma campanha de conscientização dos indivíduos quanto aos 
direitos das mulheres, seria possível reduzir os casos de violação a tais direitos, e possibilitaria a punição dos agentes responsáveis, visando um 
avanço na saúde pública do país.
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