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Dispõê sobre a implantação de medidas de

proteção contra a violência obstétrica nas redes

pública e particular de saúde do Estado do

Amazonas e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o. Ficam instituídas medidas de proteção contra a violência obstétrica no

Estado do Amazonas e de divulgação da Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal.

Parágrafo único. Para os fins da presente Lei, entende-se por violência obstétrica

toda ação ou omissão direcionada à mulher durante o pré-natal, parto ou puerpério, que cause

dor, dano ou sofrimento desnecessário à mulher, praticada pela equipe médica sem o seu

consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia.

Ãrt. 2". Entre outros atos e condutas possíveis, é considerada ação ou omissão

ofensiva à parturiente :

I - tratar a mulher de forma agressiva, não empática, com a utilizaçáo de termos

que ironizem os processos naturais do ciclo gravídico-puerperal e/ou que desvalorizem sua

subjetividade, dando-lhe nomes infantilizados ou diminutivos, tratando-a como incapaz;

II - fazer comentários constrangedores à mulher referentes a questões de cor,

etnia, idade, escolaridade, religião, cultura, crenças, condição socioeconômica, estado civil ou

situação conjugal, orientação sexual, identidade de gênero e paridade;

III tonizar ou censurar a mulher por suas expressões emocionais ou

compoftamentos que externalizem sua dor física e psicológica ou ainda suas necessidades

humanas básicas, tais como gritar, chorar, amedrontar-se, sentir vergonha ou dúvidas; ou

ainda por qualquer característica ou ato físico tais como: obesidade, pêlos, estrias, evacuação,
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dentre outros;
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IV - preterir ou ignorar queixas e solicitações feitas pela mulher atendida durante

o ciclo gravídico-puerperal, referentes ao cuidado e à manutenção de suas necessidades

humanas básicas;

V - induzir a mulher a aceitar uma cirurgia cesariana sem que seja necessária,

apresentando riscos imaginários, hipoteticos e não comprovados, e ocultando os devidos

esclarecimentos quanto aos riscos à vida e à saúde da mulher e do bebê, inerentes ao

procedimento cirúrgico ;

VI - recusar, impedir ou retardar o atendimento de saúde oportuno e efrcaz à

mulher, em qualquer fase do ciclo gravídico-puerperal, inclusive em abortamento,

desconsiderando a necessidade de urgência da assistência à mulher nesses casos;

VII - promover a transferência da internação da mulher sem a análise e a

confirmação prévia de haver vaga e garantia de atendimento no estabelecimento destino, bem

como tempo suficiente para que esta chegue ao local;

VII - impedir que a mulher seja acompanhada por pessoa de sua preferência

durante todo o pré-parto, parto e pós parto, ou impedir a presença ou o trabalho de um(a)

profissional contratado(a) livremente pela mulher para prestar apoio físico e emocional

contínuo a ela;

VIII - impedir a mulher de se comunicar com o "mundo exterior", privando-a da

liberdade de telefonar ou receber telefonemas, fazer uso de aparelho celular, caminhar até

sala de espera, conversar com seus familiares e acompanhantes;

IX - deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta assim o requerer;

X rcahzar a episiotomia ou episiorrafia quando esta não for prévia e

inequivocadamente autorizada pela mulher, condicionada a validade do consentimento a que

ela receba previamente toda a informaçáo a respeito do procedimento, seus riscos e

consequências fisiologias, temporárias e permanentes;

XI - quando autorizado pela mulher, rcalizar a episiotomia ou episiorrafia sem

adequada ou suficiente analgesia;
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XII - fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir permissão ou

explicar, com palavras simples, a necessidade do que está sendo oferecido ou recomendado;

XIII - amaftar as pernas da mulher durante o período expulsivo, mantendo-a em

confinamento simbólico na posição horizontal, ginecológica ou litotômica, ou de qualquer

forma impedir que ela se posicione livremente, inclusive verticalmente;

XIV - após o trabalho de parto, demorar injustificadamente para acomodar a

mulher no quarto ou leito;

XV - submeter o bebê saudável a aspiração de rotina, injeções ou procedimentos

na primeira hora de vida, sem que antes tenha sido colocado em contato pele a pele com a

mãe e de ter tido a chance de mamar;

XVI - retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter bebê ao seu lado no

alojamento em conjunto e de amamentar em livre demanda, salvo se um deles, ou ambos

necessitarem de cuidados especiais.

XVII - deixar de cumprir ou impedir o cumprimento das Diretrizes Terapêuticas

de Parto Normal e Cesariana, preconizadas pelo Ministério da Saúde, nos serviços de atenção

à saúde localizados no Estado do Amazonas, bem como dos direitos das mulheres previstos na

Lei Estadual4.749, de 03 de janeiro de 2019 e as informações contidas na Política Nacional

de Atenção Obstétrica e Neonatal.

Art. 3o. Todas as disposições desta Lei se aplicam integralmente no atendimento à

mulher em situação de abortamento e no parto de natimorto, sendo as mulheres, nesses casos,

consideradas como parturientes para todos os fins desta Lei.

Parágrafo único. Nos casos do caput deste artigo, será também considerada

violência obstétrica a omissão de socorro ou a coação com a finalidade de confissão e

denúncia à polícia.

Art. 4o. Comete ainda violência obstétrica o gestor de saúde, diretor clínico e/ou

responsável pelo estabelecimento de saúde que de qualquer forma promova ou tolere os atos e

condutas previstos nos dispositivos anterrores
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Art. 5o. Todos os estabelecimentos de saúde que prestarem atendimento ao parto e

nascimento deverão expor cartazes informativos acerca das diretrizes desta Lei.

$ L". Os çartazes previstos no caput deste artigo deverão conter informação

referente aos órgãos e trâmites parc a denúncia de oconência de violência obstétrica.

$ 2". Equiparam-se aos estabelecimentos hospitalares, para os efeitos desta Lei, as

unidades básicas de saúde, as maternidades, os centros de parto normal, os hospitais-escola,

hospitais militares, consultórios médicos e de enfermagem, sejam públicos ou da iniciativa

privada.

Art. 6'. Para o cumprimento da presente lei, o Poder Público poderá atuar em

parceria com as entidades, associações e grupos socialmente envolvidos com a causa, para

promover a proteção contra violência obstétrica.

Art. 7o. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por

dotações orçamentárias próprias.

Art. 8o. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

Manaus/AM ,28 de Fevereiro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

A violência obstétrica é uma forma de violência contra a mulher que acomete uma

determinada parcela da população (mulheres em idade fértil) e resulta em tratamento

discriminatório na atenção à saúde.

As pesquisas "Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado"

(Fundação Perseu Abramo) e "Nascer no Brasil" (Fundação Oswaldo Cruz") dão conta de que

25Yo das mulheres reconhecem terem sofrido algum tipo de violência na assistência durante o

ciclo gravídico puerperal e que as práticas atuais de atenção ao parto e nascimento não

reduzem as taxas de morte materna - atualmente 69 a cada 100.000 nascidos vivos.

Desde 2001 o país tem envidado esforços para promover a redução da

mortalidade. Naquele ano foi concluída a CPMI da Mortalidade Materna que aferiu que 98%

das moftes maternas é evitável e determinou uma série de ações estratégicas para essa redução

- previstas no Plano Nacional de Redução de Mortalidade Materna de 2004, importante

política pública que baliza ahumanização da atenção ao parto e nascimento consolidada hoje

pelo Ministério da Saúde nas Diretrizes Terapêuticas de Parto Normal e Cesariana.

Algumas dessas ações estratégicas foram consolidadas em legislação própria, tais

como a Lei do Acompanhante (Lei Federal no 11.1108/2005) e a Lei do Vínculo à

Maternidade (Lei Federal n" 11.63412007).

Todavia, existem ainda outras ações estratégicas que constam do Plano Nacional

de Redução de Mortalidade Materna de 2004 e que ainda não foram completamente

implementadas, configurando POLÍTICA PUBLICA cuja efetividade pode ser promovida nos

âmbitos locais pela competência comum dos Estados no cuidado da saúde pública conforme

previsto na Constituição Federal (arl.23, inciso II).

Considerando a estreita relação entre os casos de violência obstétrica e as taxas de

mortalidade materna, é de suma importância que a efetividade das políticas públicas que

garantam às mulheres seu direito à vida e ao mais alto nível de saúde.

Nesse sentido, destacamos as recentes iniciativas promovidas pelas próprias

requerendo amulheres enquanto manifestação da sociedade civil organtzada, que
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implementação das políticas públicas já existentes e colaborando com o poder legislativo na

busca de soluções para maior efetividade de seus direitos.

Notadamente ressaltamos o trabalho da Humaniza Coletivo Feminista, sediado na

cidade da Manaus, que vem contribuindo para ampliar a reflexão a respeito da temática da

violência obstétrica, tendo promovido diversas campaúas sobre o tema, a fim de

conscientizar a população sobre tema, e dando a devida assistência social às mulheres em

estado de vulnerabilidade.

Assim, considerando a relevância da temática e a atualidade das manifestações

das mulheres nesse sentido, apresentamos este projeto para aprovação dos nobres pares a fim

de garantir a implementação efrcaz das políticas públicas de saúde da mulher no Estado do

Amazonaso bem como assegurar os direitos das mulheres a uma vida livre de violência.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

Manaus/AM ,28 de Fevereiro de 2019.
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