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Resumo

Resumo

A violência obstétrica é uma triste realidade que
assola o nosso país, sendo uma em cada quatro
mulheres vitimas deste tipo de violência no Brasil, e
os seus agentes precisam ser punidos,
administrativa e juridicamente. A maior dúvida
jurídica nestes casos é qual seria a
responsabilidade civil do médico e de sua equipe
médica diante dos danos sofridos pelas gestantes
e parturientes, e para tentar sanar está
problemática, foi utilizado o método hipotéticodedutivo juntamente de análises jurisprudenciais e
doutrinárias, na abordagem qualitativa. Trata-se de
um tema de grande importância e relevância, visto
que hoje no Brasil ainda são escassos os estudos
sobre este tema, onde será abordada a
responsabilização no âmbito civil dos médicos e
suas equipes e as políticas públicas que estão
sendo criadas para o combate a violência
obstétrica.

O presente artigo pretende trazer a discussão
acerca da inserção da nova lei no Código Penal e
o que gerou a necessidade da criação de novos
artigos, destacando quais foram os pontos
negativos e positivos e quem está sendo
beneficiado com as mudanças que foram geradas
pela novidade. Será abordado também a respeito
da intervenção do Estado no âmbito particular da
vida de cada indivíduo e até que ponto pode ocorrer
determinadas limitações no tocante à liberdade
sexual e dignidade sexual, quando e por quê o
Estado pode impor limites sobre esses dois direitos
fundamentais. Adotou-se o modelo de revisão de
literaturas que são referências no assunto assim
como grandes legisladores e decisões proferidas
pelos órgãos do Poder Judiciário para obtenção e
fundamentação do assunto a ser discutido no artigo
em comento.
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