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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO  DA  LIBERDADE

GABINETE  VEREADORA  LUCIMAR  PONCIANO

PROJETO  DE  LEI  DO LEGISLATIVO  N°    /2019

Disp6e    que    maternidades`    casas    de    parto    e
estabelecimentos     hospitalares     congeneres,     da
rede   ptlblica   e   privada   do   Municipio   de   Jacarei
ficam  obrigados  a  permitir  a  presenea  de  doulas
durante  todo  o  periodo  de  trabalho  de  parto,  parto
e  p6s-parto  imediato,  sempre  que  solicitadas  pela
parturiente,      e      institui      o      Programa      "Doulas
Acolhedoras"

0   PREFEIT0   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO
DAS  ATRIBUIC6ES  QUE   LHE  SAO  CONFERIDAS   POR
LEI,      FAZ      SABER      QUE      A     CAMARA      MUNICIPAL
APROVOU      E      ELE     SANCIONA     E      PROMULGA     A
SEGUINTE  LEI:

Artigo     1°    -    Matemidades,     casas    de    parto    e    estabelecimentos    hospitalares
congeneres.  da  rede  pulblica  e  privada  do  Municipio  de  Jacarel,  ficam  obrigados  a  permitir a
presenea  de  doulas  durante  todo  o  periodo  de  trabalho  de  parto,  parto  e  p6s-parto  imediato,
sempre    que    solicitadas,     previamente,     pela    parturiente,    sem    anus    e    sem    vinculos
empregaticios com os estabelecimentos especificados

§    10   -   Para   os   efeitos   desta    lei,    e   em    conformidade   com    a   qualificaeao   cla
Classificagao  Brasileira  de  Ocupag6es  -CBO,  c6digo  3221-35,  doulas  sao  acompanhantes
de  parto  escolhidas,  livremente,   pelas  gestantes  e  parturientes,  que  visam  prestar  suporte
continuo  a  gestante  no  ciclo  gravidico  puerperal,  favorecendo  a  evolugao  do  parto  e  o  bem-
estar   da   gestante,   com   certificagao   ocupacional   obtido   em   curso   especifico   para   essa
finalidade.

§  2° -A presenea das doulas  nao  se confunde com  a  presen?a de  urn acompanhante
lndicado  pela  parturiente durante  o perlodo  de trabalho de parto,  parto,  e p6s-parto  imediato

§  30 -Os  servigos  prestados  pelas doulas  durante todo  o  periodo de trabalho de  parto
o  parto  em  si,  e  p6s-parto  imediato`  bern  como  a  paramentagao,  nao  acarretarao  quaisquer
cobran?as adicionais  a  parturiente,  feitas  pela  instituigao privada  ou  pdblica.

§4°  -As  Unidades  85sicas  de  Saude  -UBS,  ou  aparelhos  pLiblicos  e  privados  a  ela
assemelhados,  se encontram  incluidos na obrigatoriedade estabelecida no capuf

Artigo  20 -As  doulas,  para  o  regular exercicio da  atividade,  estao autorizadas a  entrar
nas   matermdades,   casas  de  parto  e  estabelecimentos  hospitalares   congeneres,   da   rede
ptlblica   e   privada,   com   seus   respectivos   instrumentos   de   trabalho,   condizentes   com   as
normas de seguranga e  ambiente  hospitalar

§1° -Entende-se como instrumentos de trabalho das doulas
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I  -bolas;

11  -massageadores,
Ill  -bolsa de agua quente
lv -6leo para massagens,
V -  banqueta auxiliar para  parto,
Vl  -  demais   materials   considerados   indispensaveis   na   assis{encia   do   periodo   de

trabalho de  parto,  parto e p6s-parto imediato

§2°  -  Os  materials  a  serem  utilizados  nas  salas  de  parto  normal  nao  necessitam  de
esterilizagao,  a criterio do Centro de Materials e Esterillzagao -CME,  exlstente na  institui?ao.

§3° -  Fica  instltuido o Programa "Doulas Acolhedoras",  para a divulgagao da  atividade

Artigo  30 -Fica vedada  as doulas  a  realiza?ao  de  procedimentos  medicos ou  clinicos,
como   aferir   pressao,    avalia?ao   cla    progressao   do   trabalho   de    parto,    monitora?ao   de
batimentos   cardiacos   fetais,   administragao   de   medicamentos,   entre   outros,   mesmo   que
estejam legalmente aptas a faze-los.

§1°   -0   medico   responsavel   pela   partunente   podera,   de  forma  fundamentada,   se
entender ser a presen?a da doulas prejudicial ao trabalho de parto,  vedar a  sua  permanencia
no  local.

§2°  -Quando,  no  trabalho  de  parto,  o  medico  responsavel  pela  cirurgia,  decidir  pela
interveneao cesarea,  a doula  ingressara no centro  ciri]rgico devidamente  paramentada

Artigo   4°   -   As   maternidades,    casas   de   parto   e   estabelecimentos   hospitalares
congeneres,  da  rede  pdblica e  privada,  poderao solicitar cadastros como forma  de  admissao
das  doulas,   respeitando  preceitos  6ticos,  de  competencia  e  das  suas  normas  internas  de
funcionamento, mediante a apresentaeao de documentos como

I   -   requerimento   contendo   nome   completo,    endereeo,    ntimero   de   inscrieao   no
CPF/MF,  RG,  contato telef6nico e correio eletr6nico,

11 -c6pia simples de documento oficial  com foto;
Ill  -  enunciado  de  procedimentos  e  tecnicas  que  serao  utilizadas  no  momento  do

trabalho  de  parto,   parto  e  p6s-parto  imediato,   bern  como  descrigao  do   planejamento  das
ae6es que serao desenvolvidas durante o periodo de assistencia,

lv -c6pia  do  certificado  de formagao  profissional,  segundo  o  Certificado  Brasileiro  de
Ocupagao -CBO.

Artigo  5°  -  0  nao  cumprimento  da  obrigatoriedade  instituida  por  esta  lei  sujeitafa  os
infratores as seguintes  penalidades.

I  -advertencia,  na  primeira  ocorfencia,
11  -se  estabelecimento  privado,  multa  de  20  VRM,  com  aplicagao  em  dobro  em  caso

de reincidencia,  ate o  limite de 500 VRM:
Ill   -   se   6rgao   pdblico,   o   afastamento   do   dirigente   e   aplicaeao   das   penalidades

previstas  na  legisla?ao.
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Artjgo 60 -Esta  lei  entra em  vigor 60 (sessenta)  dias ap6s a data  de sua  publica?ao

Camara  Municipal de J£|de
Lucimar Ponciano
Vereadora -PSDB
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Projeto   de   Lei   I   Disp6e   sobre   a   obngatoriedade  de   estabelecimentos   afins   de   permitir  a   presenea   de  doulas
durante  todo  o  periodo  de  trabalho  de  parto   parto  e  p6s-parto  imediato,  e  ms!itui  o  Programa  "Doulas Acolhedoras"
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JUSTIFICATIVA

Este   projeto   de   lei   demanda   que   maternidades,   casas   de   parto   e   estabelecimentos
hospitalares   congeneres,   da   rede   pi]blica   e   privada   instalados   na   cidade   de   Jacarei,   ficam
obrigados a permitir a presenea de doulas durante todo o periodo de trabalho de parto,  parto e p6s-
parto imediato,  sempre que solicitadas  pela  parturiente

Desde   os   prim6rdios  da   humanidade,   acumulou-se   urn  conhecimento  empirico  e
pratico,   de   servigos   de   parto,   fruto   da   experi6ncja   de   milhares   de   mulheres   auxiliando   outras
mulheres na  hora do  nascimento de seus filhos   0  nascimento  humano era  marcado pela  presenea
experiente das  mulheres da familia.  irmas  mais velhas,  tias,  maes,  av6s

Atualmente,     os    partos    acontecem    em    ambiente    hospitalar    e    rodeado    por
especlalistas.   o  medico  obstetra,   a  enfermeira,   o  anestesista,   o  pediatra      cada  qual  com   sua
especialidade e preocupagao tecnica pertinente.  Preocupada a sociedade apenas com os cuidados
clinicos   a   parturiente,   cada   vez   mais,   a   hospitalizagao   do   parto   deixou   as   nossas   mulheres
desenraizadas e isoladas,  sem  nenhum apoio psicossocial,  emocional e ate humano em momentos
como este, de tanta apreensao.

A figura da doula surge justamente para  preencher esta  lacuna,  supnndo a demanda
de  emoeao  e  afeto  neste  momento  de  intensa  importancia  e  vulnerabilidade.  E  o  resgate  de  uma
pratica existente antes da  institucionalizagao e  medicalizagao da assistencia ao  parto

Em  grego,  a  palavra  doula  slgnifica  "mulher  que  serve"   Sao  mulheres  capacitadas
para   brindar   apoio   continuado   a   ou{ras   mulheres,   bern   como   a   seus   companheiros   e   outros
familiares.   proporcionando  conforto  fisico,   apoio  emocional  e  suporte  cognitivo  antes,   durante  e
ap6s o nascimento de seus filhos.

A  organizagao  Mundial  da  Saulde  (OMS)  e  o  Ministerio  da  Sai]de  de  varios  paises,
entre  eles  o  Brasil,  reconhecem  e  incentlvam  a  presenga  da  doula.  Tern  se  demonstrado  que  o
parto  evolui  com  malor  tranqullldade,  rapldez  e  com  menos  dor  e  compllcag6es,  tanto  matemas
como  fetais,  quando  assistidas  estas  mulheres  pela  doulas,  tornando-se  o  parto  uma  expenencia
gratificante, fortalecedora e favorecedora da vinculagao mae-bebe

Muitas   sao   as   vantagens,   tamb6m,   para   o   Sistema   de   Sadde   do   municipio   a
ado?ao  deste  projeto,  que  alem  de  oferecer  urn  servieo  de  maior qualidade,  tern  uma  significativa
redugao  nos  custos  dada  a  diminui?ao  das  intervene6es  medicas  e  do  tempo  de  internagao  das
maes e dos bebes.

Sobre  o  doulas  se  expressa,  assim,  a  Organizagao  Mundlal  de  Sadde  -  OMS  -
".a  apolo. fislco  e  3mpatlco  continuo  oferecido  por  uma  dniF;a  pei;soa  durante  o  trabalho  de  parfo

traz  multos  beneficios,   inclulndo  urn  trabalho  de  parto  mals  curto.   urn  volume  slgnlflcativamente
menor. qe  meg.Ieag6es e  analgesia  epldural,  menos  escores de  Apgar abalxo de  7-e  menos partos
o.p_e_rfit6rlos " (Maternidade  segura   Asslstencla  ao  parfo  normal:  urn  gula  pratico   Genebra   OMS,
1996).
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Por tudo  isso,  em  face  de  sua  relevancia,  espero  contar com  o  imprescindivel
apoio de meus pares para a aprova?ao do presente projeto de lei.

Camara  Municipal  de

Lucimar Poncia

de  abril de 2019

Vereadora -PSDB
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