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O que fazer e como fazer, se sentes que o teu parto não foi respeitado e digno  

Tendo ou não sido vítima de violência obstétrica, cada mulher pode sentir que as suas 

preferências não foram tidas em conta e/ou querer sugerir melhorias na qualidade dos 

cuidados prestados e, por isso, tem o direito a reclamar e/ou a expor a situação.  

1. Elabora um relato sobre o teu parto, os cuidados prestados, e o desrespeito a que foste 

submetida (verbal ou físico). Este texto deve ser escrito o quanto antes após o parto, o mais 

pormenorizado possível, vai servir de base para todas as exposições que precisares fazer.  

2. Deves sempre apresentar queixa/denúncia junto da Entidade Reguladora da Saúde, através 

do Livro de Reclamações, ou através do formulário online, para que fique registado no Sistema 

Nacional de Avaliação em Saúde (todas as instituições de saúde, públicas ou privadas, estão 

abrangidas por este sistema). Informações completas aqui: https://www.ers.pt/pages/355.  

3. Caso o ato de Violência Obstétrica deva ser imputado a um profissional de saúde em 

específico, está também disponível a possibilidade de apresentar denúncia junto das 

respetivas ordens profissionais: reclamação junto da Ordem dos Médicos disponível aqui 

(carrega no link para abrir a página respetiva) e da Ordem dos Enfermeiros, por carta dirigida 

ao Bastonário da Ordem dos Enfermeiros por envio registado com aviso de receção, ficando 

com cópia do original.  

4. A Lei 15/2014 consagra no seu artigo 5º nº3 o direito ao acesso ao processo clínico 

conjugado com os artigos 3º da Lei 12/2005 e 11º da Lei 67/98.  

Posto isto, podes requerer o processo clínico para que se possa verificar como foram 

registados os fatos.  

1º passo – Verificar se no hospital existe minuta para requerer o processo clínico e registos de 

enfermagem. Caso haja, utilizar aquela ou, em alternativa, utilizar a minuta disponibilizada 

pela APDMGP.  

2º passo – Entregar a minuta no hospital a requerer o processo clínico, ficando com uma cópia 

da sua entrega, carimbada pelo hospital, assinada por quem a recebeu e datada, ou enviar por 

carta registada com aviso de receção.  

3º passo – Esperar a resposta num prazo máximo de 10 dias úteis (artigo 71º nº1 do DL nº 6/96 

de 31 de Janeiro) que pode ser prorrogado até ao máximo de 2 meses.  

https://www.ers.pt/pages/355
https://ordemdosmedicos.pt/formulario-de-reclamacao-do-doente/
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4º passo – Com o documento em mãos, ou mesmo sem o documento, redigir a exposição, 

dirigindo a carta ao presidente do conselho de administração ou mais entidades que considere 

pertinente, por carta registada com aviso de receção, ficando com uma cópia da original. 


