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Assunto: Da problemática da violência obstétrica no atendimento de urgência 
 
Parecer  
 
Em satisfação de pedido da Direção do Colégio de Ginecologia/Obstetrícia sobre 
questões decorrentes da problemática da dita “violência obstétrica” e da publicação da 
Resolução da Assembleia da República 181/2021, de 28.06 releva dizer o seguinte: 
 
A aludida Resolução da Assembleia da República é uma recomendação ao governo para 
que sejam tomadas medidas legislativas que eliminem a prática de determinados actos 
médicos da especialidade de ginecologia/obstetrícia por se entender que representam 
uma forma de violência no exercício da especialidade. 
Paralelamente a resolução em causa recomenda a realização de um estudo nacional sobre 
a dita violência obstétrica. 
Esta resolução não é um acto que determine uma qualquer norma positiva que interfira 
no ordenamento jurídico existente.   
 
Dito de outra forma, pretende-se que o Governo legisle sobre a definição da leges artis da 
Obstetrícia com incidência sobre determinados actos técnicos considerados por 
determinadas correntes de pensamento como “violência obstétrica" mas não se 
determina qualquer quadro normativo. 
 
Em nossa opinião e independentemente da publicação da Resolução importa que a 
Ordem dos Médicos com o apoio técnico do Colégio da Especialidade adopte uma 
posição que contenha a motivação técnica aprofundada da realização dos actos que 
podem ser colocados em crise, como parece ser o caso, entre outros, do toque vaginal, 
da cesariana, da aplicação de ventosas e forceps, da episiotomia, da manobra de 
Kristeller1 e da administração de determinada medicação. 
 
Por esta via a Ordem dos Médicos definiria o “estado da arte médica” no que atine 
àquelas matérias criando assim o que podemos chamar de “soft law” que servirá como 
base para a informação e esclarecimentos a fornecer às grávidas previamente à prática 
de actos médicos que possam motivar os ditos procedimentos. 
 
Releva, no entanto, que a posição do Colégio sobre a necessidade de prática de cada um 
dos actos seja clara e compreensível para não médicos e que explicite as circunstâncias e 
finalidades que determinam a sua realização e as possíveis consequências da sua 
omissão.    
 

                                            
1 Ou outras manobras que com ela se possam confundir. 
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É sobre essa informação, a fornecer à grávida em momento oportuno do processo de 
gravidez - que deve ser prévio ao trabalho de parto - que aquela poderá ponderar a 
realização do parto com determinados prestadores de cuidados de saúde. 
 
A informação que preconizamos deve ser simples, objectiva, clara, suficiente e razoável 
quanto ao objetivo dos actos, consequências da sua concretização e da sua omissão, 
riscos e alternativas no caso concreto de cada um dos procedimentos para que possa ser 
utilizada pelos médicos obstetras nos seus serviços. 
 
Embora o processo informativo seja normalmente oral, consideramos que, atento ao 
quadro conflitual já existente, todo ele deve ter suporte escrito em documento autónomo 
e sempre que possível entregue para reflexão e decisão antes da ocorrência de uma 
situação de urgência ou emergência médica.     
 
O facto de terem sido fornecidas informações e esclarecimentos deve ser registado, com 
dia e hora, no processo clínico da grávida para defesa do prestador de cuidados de saúde. 
 
Do mesmo modo deve ficar registado o consentimento da grávida sempre que ela o 
expresse.   
 
Aconselha-se, acrescidamente, que a grávida assine um documento que comprove que 
recebeu e quando lhe foi fornecida a informação e que fica ciente das condições em que 
são realizados determinados procedimentos. 
 
Em situações que não sejam de urgência, a recusa de actos, exames ou tratamentos por 
parte da grávida, esgotadas todas as formas de esclarecimento, pode determinar 
fundadamente a recusa de assistência por parte dos médicos, nos termos dos artigos 24º2 
e 16º3 do Código Deontológico. 
 
Ressalvando, uma vez mais, as situações de urgência e emergência o médico também 
pode invocar a sua objecção técnica quando se sentir constrangido a praticar ou deixar 

                                            
2 Artigo 24.º - Recusa de exames e tratamentos 
1 — Se o doente, a família ou o representante legal, esgotadas todas as formas de esclarecimento adequadas, recusarem os exames ou tratamentos 
indicados pelo médico, pode este recusar -se a assisti-lo nos termos do artigo 16.º, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 7 do artigo 
21.º 
2 — Em caso de perigo de vida de doente com capacidade para decidir, a recusa de tratamento imediato que a situação imponha só pode ser 
feita pelo próprio doente, expressa e livremente. 
3 Artigo 16.º - Direito de recusa de assistência 
1 — O médico pode recusar -se a prestar assistência a um doente, exceto quando este se encontrar em perigo iminente de vida ou não existir 
outro médico com a qualificação adequada a quem o doente possa recorrer. 
2 — O médico pode recusar continuar a prestar assistência a um doente, quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 
a) Não haja prejuízo para o doente, por lhe ser possível assegurar assistência por médico com a qualificação adequada; 
b) O médico forneça os esclarecimentos necessários para a regular continuidade do tratamento; 
c) O médico advirta o doente ou a família com a antecedência necessária a assegurar a substituição. 
3 — A incapacidade para controlar a doença não justifica o abandono do doente. 
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de praticar actos médicos contra a sua opinião técnica, sem prejuízo de ter de justificar a 
dita objeção de forma clara e por escrito (artigo 13º do Código Deontológico4).     
 
O processo de informação reforçado que acima recomendamos pode prevenir situações 
de recusa na urgência obstétrica, mas nunca resolverá a maioria das situações 
prefiguradas pelo Colégio. 
 
Vejamos, então, as questões formuladas: 
 

1. O que deve fazer um chefe de equipa de urgência, perante a recusa da grávida em 
aceitar um ato médico necessário como, por exemplo, a realização de um toque 
vaginal, uma episiotomia, a aplicação de uma ventosa ou mesmo a concretização 
de uma cesariana (obviamente depois de esgotada a abordagem clínica da 
situação), tendo presente que os actos referidos ocorrem frequentemente em 
contexto de urgência ou emergência? 

2. Quais as consequências jurídicas para o médico e para a grávida se, na sequência 
de uma recusa de acto médico no contexto referido na pergunta anterior, vier a 
ocorrer um mau desfecho, como uma morte materna ou perinatal? 

 
Para respondermos à primeira questão partimos do pressuposto que a grávida foi 
informada das razões pelas quais o ato é clinicamente necessário e as consequências que 
podem advir da sua recusa, bem como, de que se encontram esgotadas outras abordagens 
clínicas. 
 
Antes de mais aconselha-se a que desde logo se faça o registo da informação dada (que 
pode ser por referência a um documento informativo previamente elaborado) e da 
concreta expressão de vontade da grávida no processo clínico com indicação dos 
profissionais de saúde que testemunharam a recusa. 
 
A recusa de uma mulher grávida quando não está em trabalho de parto deve ser 
respeitada sem prejuízo de lhe ser fornecida toda a informação pertinente e os cuidados 
necessários. 
 
A recusa da grávida quando está em trabalho de parto tem de ser ponderada face ao 
perigo que aquela pode representar para a saúde ou vida do nascituro.  
 

                                            
4 Artigo 13.º Objeção técnica A recusa de subordinação a ordens técnicas oriundas de hierarquias institucionais, legal ou contratualmente 
estabelecidas, ou a normas de orientação adotadas institucionalmente, só pode ser usada quando o médico se sentir constrangido a praticar ou 
deixar de praticar atos médicos, contra a sua opinião técnica, devendo, nesse caso, justificar -se de forma clara e por escrito. 
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É neste conflito de interesses que entendemos que a vontade da mãe não deverá ser 
preponderante porquanto a vida do filho não está, no momento do trabalho de parto, 
no âmbito da sua disposição5. 
 
Se a opção do médico for a de efetuar o procedimento contra a vontade da grávida pode 
incorrer na prática de um crime de intervenção médico-cirúrgica arbitrária, previsto e 
punido pelo artigo 156º6 do Código Penal, pois não respeitou a decisão da paciente, 
intervindo sem consentimento. Dependendo das circunstâncias, pode ainda prefigurar-
se o cometimento de um crime de ofensas à integridade física, previsto e unido pelo 
artigo 143.º e seguintes do Código Penal. Em qualquer um destes crimes, a acção penal 
depende sempre da apresentação de queixa por parte da mulher.  
Como no caso presente não se aplicam quaisquer das causas de não punição o médico 
terá, eventualmente, de responder em tribunal, caso a ofendida apresente queixa. 
Nessa hipótese, o médico deve alegar que estava perante um conflito de interesses (artigo 
36º do Código Penal7). Ou seja, respeitava à vontade da paciente, correndo o risco de 
perder a mãe e o filho ou cumpria a sua função e salvava ambas as vidas ou mesmo só 
uma. 
Neste caso o médico deverá decidir de acordo com a sua consciência sustentando-se nos 
princípios éticos da beneficência e do “melhor interesse do paciente” sabendo sempre 
que o comportamento adotado poderá não ser considerado ilícito por se encontrar 
perante um dilema, um conflito de deveres: a vida do nascituro versus a liberdade e 
autodeterminação da mãe. 
 

                                            
5 Para o direito penal deve considerar-se que a vida se inicia com o começo do trabalho de parto. 
Como diz o Professor Doutor Jorge Figueiredo Dias na pág. 9 do Tomo I do Comentário Conimbricense do Código Penal, 2º edição, na nótula 
antes do artigo 131º: 
“(…) A melhor solução, perante o estado daqueles conhecimentos[médicos], é a de considerar que esse momento se verifica – não 
necessariamente quando se inicia o “processo de dilatação”, mas – quando se iniciam contrações ritmadas, intensas e frequentes que 
previsivelmente conduzirão à expulsão do feto. Que tais contrações surjam naturalmente ou artificialmente induzidas (nomeadamente por 
meios medicamentosos), deve considerar-se em princípio indiferente (…)Se, mesmo que as contrações com as características aludidas se não 
verifiquem, tiver lugar o processo cirúrgico (“cesariana”), será então o momento em que este processo começa, através de uma intervenção 
sobre o corpo da grávida, a marcar o início da possibilidade de realização do tipo de ilícito objectivo de homicídio.”    
6 Artigo 156.º 
Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários 
1 - As pessoas indicadas no artigo 150.º que, em vista das finalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento 
do paciente são punidas com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 
2 - O facto não é punível quando o consentimento: 
a) Só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde; ou 
b) Tiver sido dado para certa intervenção ou tratamento, tendo vindo a realizar-se outro diferente por se ter revelado imposto pelo estado dos 
conhecimentos e da experiência da medicina como meio para evitar um perigo para a vida, o corpo ou a saúde; 
e não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segurança que o consentimento seria recusado. 
3 - Se, por negligência grosseira, o agente representar falsamente os pressupostos do consentimento, é punido com pena de prisão até 6 meses 
ou com pena de multa até 60 dias. 
4 - O procedimento criminal depende de queixa. 
7 Artigo 36.º 
Conflito de deveres 
1 - Não é ilícito o facto de quem, em caso de conflito no cumprimento de deveres jurídicos ou de ordens legítimas da autoridade, satisfizer 
dever ou ordem de valor igual ou superior ao do dever ou ordem que sacrificar. 
2 - O dever de obediência hierárquica cessa quando conduzir à prática de um crime. 
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Comprovando-se que a decisão pelo valor da vida estava devidamente fundada na leges 
artis há fortes probabilidades da sua conduta não ser juridicamente censurável. 
 

Estando em risco a saúde ou a vida do nascituro e se as circunstâncias assim o permitirem 
os médicos poderão acionar um mecanismo de suprimento judicial do consentimento 
da grávida que possibilita que o Tribunal resolva com a devida celeridade a situação. 
 
Podem, assim, os médicos, para reforço da segurança da sua decisão e sem terem de 
recorrer a causas justificativas, comunicar estas situações ao Ministério Público de forma 
a suprir a vontade da grávida em prol da saúde ou vida do nascituro.   
 
Em conclusão 
 

1. Numa situação de urgência ou emergência obstétrica em que, após terem sido 
esgotadas outras abordagens clínicas, a grávida recusa um determinado 
procedimento depois de ter sido informada das razões pelas quais o acto é 
clinicamente necessário e as consequências que podem advir da sua recusa, o 
médico deve fazer o registo dessa recusa no processo clínico e nota dos 
profissionais de saúde ou terceiros que testemunharam a vontade da grávida; 

2. No registo a informação dada pode ser referenciada a um documento 
previamente elaborado; 

3. A recusa de uma mulher grávida quando não está em trabalho de parto e não põe 
em perigo o feto deve ser respeitada sem prejuízo de lhe ser fornecida toda a 
informação pertinente e os cuidados necessários; 

4. A recusa da grávida quando está em trabalho de parto tem de ser ponderada face 
ao perigo que aquela pode representar para a saúde ou vida do nascituro; 

5. É neste conflito de interesses que entendemos que a vontade da mãe não deverá 
ser preponderante porquanto a vida do filho não está, no momento do trabalho 
de parto, no âmbito da sua disposição;  

6. Podem os médicos, para reforço da segurança da sua decisão e sem terem de 
recorrer a causas justificativas, comunicar estas situações ao Ministério Público 
de forma a suprir a vontade da grávida em prol da defesa da saúde ou vida do 
nascituro.   

 
O Consultor Jurídico 

Paulo Sancho 

08.07.2021 

 

 


