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PROJETO DE LEI N' ZZZJ^OIV

AUTORA: DEPUTADA ESTADUAL ALESSANDRA CAMPÊLO

Institui o Dia Estadual de Conscientizaçáo da

Violência Obstétrica no Estado do Amazonas e dá

outras providências.

AASSEMBLBIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 1o. Fica instituído o Dia Estadual de Combate à Violência Obstétrica, a ser

comemorado anualmente no dia 21 dejunho, no Estado do Amazonas.

Ãrt. 2o. A aludida data passa a integrar o calendário oÍìcial do Estado do

Amazonas.

Art. 3". O Dia Estadual de Combate à Violência Obstétrica tem como objetivos:

I - divulgar informações sobre o tema a toda população;

II - conscientrzar as mulheres sobre seus direitos e formas de denúncia;

III - combater a violência obstétrica atraves da difusão de conhecimento,

sensibilização e atividades de conscientização.

Art. 4". Por ocasião do Dia Estadual de Combate à Violência Obstétrica, o Poder

Público poder{, em parceria com as entidades, associações e grupos socialmente envolvidos

com o tema, efetivar ações de mobilização, campanhas, palestras, debates, encontros,

seminários, panfletagens, estudos e outras atividades que visem à divulgação e prevenção da

violência obstétrica.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, Ern

Manaus/AM, 09 de abril de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Este projeto visa à instituição do Dia Estadual de Combate à Violência Obstétrica,

com o objetivo de divulgar informações sobre o tema à população, conscientizar as mulheres

sobre seus direitos e formas de denúncia, bem como combater a violência obstétrica.

A escolha do dia 2l dejunho funda-se no fato do falecimento de Ingrid Calheiros,

27 anos, que veio a óbito 5 dias após o parto, vítima de violência obstétrica. Esquizofrênica e

epilética, morreu na Maternidade Ana Braga, por negligência e omissão. Foi negligenciada

durante sua internação e deixou seu recém-nascido com o pai. O caso foi judicializado e

aguarda julgamento.

Assim, com a supracitada justificativa, apresento o presente projeto de Lei,

A violência obstétrica é uma questão de saúde pública, que possui um conceito

amplo, mas pode ser definida como um termo que visa categorizar todos os procedimentos,

físicos ou não, pelos quais as mulheres passam na gestação, trabalho de parto, parto, pós-parto

e no atendimento de complicações de abortamento, que não são preconizados pelos princípios

da humanização.

No Dossiê sobre violência obstetrica'oParirás com Dor", elaborado pela Rede Parto

do Princípio para a CPMI da Violência Contra as Mulheres, foram relatados diversos históricos

de dor e humilhação, como comentários agressivos, xingamentos, ameaças, discriminação

racial e socioeconômica, agressão física e tortura psicológica de mulheres que deram à luz em

várias cidades do Brasil.

Uma em cada quatro mulheres brasileiras já sofreu violência entre o primeiro

atendimento do pre-parto até o momento do parto, segundo o levantamento "Mulheres

brasileiras e gênero nos espaços público e privado", realizado pela Fundação Perseu Abramo

em parceria com o Serviço Social do Comercio (Sesc), em 2010.

A Organização Mundial da Saúde elencou, em documento oficial publicado na

revista norte-americana PLOS Medicine, sete tipos de violência que podem acometer as

mulheres nesse período gestacional e puerperal: abuso físico, sexual e verbal, preconceito e

discriminação, mau relacionamento entre os profissionais de saúde e pacientes, falta de

estrutura e carência de um sistema de saúde de boa qualidade.

Os referidos dados demonstram ser necessário combater as ocorrências de

violência obstetrica através da divulgação de informações e da conscientização de todos sobre

o tema, principalmente das mulheres acetca dos seus direitos e formas de denúncia.
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A OMS considera a violência obstétrica uma violação dos direitos humanos desde

2014. Em países como Argentina e Venezuela, a violência ja e reconhecida como um cdme, o

que pode vir a ser regulamentado também no Brasil.

Pelo exposto, apresentamos à consideração dos nobres pares este Projeto de Lei,

confiando na sua aprovação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM

Manaus/AM, 09 de abril de 2019
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