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DISPÕE SOBRE A EFETIVA APLICABILIDADE
DO  ARTIGO  19-J  DA  LEI  FEDERAL  Nº
8.080/1990.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1°  Torna obrigatória a afixação de cartaz, em todos os Hospitais do Estado de Mato Grosso, com os
seguintes dizeres:

“TODA PARTURIENTE TEM DIREITO A UM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO
DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO.” (PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 19-J DA LEI FEDERAL N.º
8.080/1990).

Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A Lei 11108/2005 acrescentou o artigo 19-J à lei 8080, de 19 de setembro de 1990, para garantir que pais,
companheiros ou outros familiares possam acompanhar o parto na rede pública de saúde. A lei foi redigida
nos seguintes moldes:

Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a
permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato.

Importante destacar que o acompanhante deve ser indicado pela parturiente, nos moldes do § 1º do artigo
19-J, acrescido à Lei 8080/90 pela Lei 11108/2005.

A Lei teve vigência formal designada para o dia 08 de abril de 2005, data da publicação da lei. Não obstante
a edição da lei, o direito da parturiente em ter um acompanhante, durante as fases elencadas do parto, não
está sendo respeitado em inúmeros Hospitais. Insta salientar que o desrespeito da lei gera à parturiente e ao
acompanhante o justo direito de ser indenizado por danos morais.

Além da Lei do Acompanhante, em vigor desde 2005, existem outras duas resoluções que asseguram a
presença de uma pessoa, indicada pela mulher, para permanecer com ela durante o parto. A Agência
Nacional de Saúde (ANS) regulamentou a RN 211, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a
RDC 36/08, que também falam do mesmo tema: a permissão para um acompanhante.

A falta de conhecimento do aparato legal vigente em nosso País é alarmante! Em conseqüência disto muitos
deixam de usufruir de seus direitos. É o caso da questão em epigrafe onde muitas mulheres, parturientes,
neste momento delicado e especial de suas vidas, passam por dificuldades antes, durante e após o parto. A
presença de um acompanhante, de livre escolha, possibilita que a parturiente divida sua responsabilidade,
suas angustias, inseguranças, medos e a faz sentir-se acolhida e protegida.

É importante que a pessoa se previna quanto à possibilidade de o hospital impedir o acesso de um
acompanhante no parto. O primeiro passo pode se dado entrando em contato com a ouvidoria do hospital.

Caso não surta efeito, uma queixa poderá ser formalizada no Ministério Público. Outra opção da parturiente é
ligar para a Ouvidoria Geral do SUS (136), podendo ainda, acionar o Ministério da Saúde (hospitais
públicos), ANS (hospitais particulares), PROCON, ANVISA, além de secretarias de saúde do município e/ou
do Estado.

Por todo o exposto, sabendo do compromisso de meus  Nobres Pares com a dignidade do ser humano,
apresento o Projeto de Lei em epigrafe esperando contar com o apoio deste Parlamento para seu regular
trâmite, devida aprovação e ulterior efetividade.
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