
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

PROJETO DE LEI N9 86 DE 2019T-
AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

lnstitui a Caminhada ao Combate a Violência
Obstétrica no Estado do Amazonas. ,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. le Fica instituída a Caminhada ao Combate a Violência Obstétrica, no Estado do Amazonas,
a ser realizada anualmente no mês de Outubro.

Art. 2s Toda a Sociedade, as Escolas, as lgrejas e as Entidades Sociais poderão participar da

Caminhada.

Art. 3e A Caminhada ao Combate a Violência Obstétrica, tem como objetivo:

| - difundir informações sobre o tema a toda população.

ll - combater a violência obstétrica através da disseminação de conhecimento.

Art.4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de
fevereiro de 2019
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ASSEMBLEIA TEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

JUSTIFICATIVA

Observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

O parto é o momento em que se identifica a consonância de direitos de várias naturezas:
direitos humanos, à saúde e de proteção à maternidade. Todavia, é neste instante especial na vida da

mulher e das famílias que ocorre um dos mais revoltantes tipos de violência, a violência obstétrica.

Atualmente, a violência obstétrica tem ganhado visibilidade em decorrência das inúmeras
denúncias veiculas nas mídias e processos judiciais, portanto necessita que seja colocado em
prática um novo rol de políticas públicas.

A violência obstétrica atinge cerca de 25% (vinte e cinco por cento) das grávidas no Brasil, de
acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo divulgada no site da Organização Não

Governamental (ONG) Artemis, que trata de violência doméstica e obstétrica1.

Os resultados da pesquisa revelaram que 25% das mulheres entrevistadas sofreram algum tipo
de agressão durante a gestação, em consultas pré-natais ou no parto. Tais agressões, praticadas por
profissionais de saúde, vão de repreensões, humilhações e gritos à recusa de alívio da dor (apesar de
medicamentos indicado), realização de exames dolorosos e contraindicados, passando por
xingamentos grosseiros com viés discriminatórío quanto à classe social ou cor da pele (VENTURI et
al., 2010).

A violência obstétrica é tratada com tal naturalidade, que os profissionais de saúde sequer
admitem que a prática exista, diz a diretora da ONG Artemis, Raquel Marques. É necessário,
portanto, que se combata a violência obstétrica, seja através de caminhada, campanha ou legislação

reforçando e adotando medidas de informação e proteção à gestante, parturiente e puérpera,
promovendo as boas práticas em todas as etapas do cuidado com as mulheres, protegendo-as contra
a violência obstétrica.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse
público.
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