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RESUMO: Indiscutível o avanço da medicina e os benefícios trazidos por ela, 
como a possibilidade de detectar doenças de forma antecipada. Porém, não se 
pode negar que há uma “sobremedicalização” em métodos naturais, 
principalmente no parto, reconhecida e combatida pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Frente aos crescentes relatos de intervenções médicas 
desnecessárias durante procedimentos obstétricos, a exemplo da indução de 
cesáreas, de realização de episiotomias e de lacerações perineais, sobreveio 
maior demanda pela humanização do parto. Nesse escopo, a pesquisa pretende 
examinar os limites das intervenções dos profissionais da saúde diante do 
notável aumento de violações aos direitos humanos e reprodutivos das 
mulheres, vez que são submetidas a intervenções não consentidas e têm seus 
desejos e suas liberdades de escolha fortemente hostilizadas. Sustenta-se a 
partir da lesão à autonomia e à integridade pessoal da gestante a necessidade 
de uma resposta penal no Brasil. Objetivou-se definir, analisar e discutir as 
peculiaridades teóricas e práticas atinentes ao conceito da violência obstétrica, 
como também, aos limites da autonomia e do consentimento da gestante. De 
pronto, constata-se a possibilidade de tipificação da violência obstétrica, por 
meio da inclusão de um inciso no artigo 129, do Código Penal, incluindo-a na 
seara da lesão corporal dolosa. Nesse aspecto, uma reflexão profunda é 
pertinente, principalmente no que toca aos limites objetivos dos pressupostos de 
punibilidade, a fim de atender os corolários liberais do princípio da legalidade, e 
assim evitar como consequência a expansão indevida da aplicação da norma 
penal, afetando os princípios fundamentais que garantem um sistema punitivo 
limitado e racional. Far-se-á uma análise das legislações penais vigentes sobre 
o tema na América Latina (Venezuela, Argentina e México), bem como, na 
Espanha e na Alemanha. Questiona-se, portanto, por meio da análise dogmática 
e legislativa, principalmente no direito comparado, se a violência obstétrica pode 
ser penalmente tipificada no Brasil. 
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