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Torna  obrigatória  nas  unidades  da  rede
estadual  de  saúde  à  realização  de  analgesia
farmacológica  para  alívio  da  dor  com
administração  de  anestésicos,  após  ser  a
parturiente  informada  sobre  os  riscos  e
benefícios de tal procedimento para o binômio
m ã e - f i l h o ( a )  e  c o n c o r d a r  c o m  s u a
administração;

        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. 1º Torna obrigatória nas unidades da rede estadual de saúde à realização de analgesia
farmacológica para alívio da dor com administração de anestésicos, após ser a parturiente
informada sobre os riscos e benefícios de tal procedimento para o binômio mãe-filho(a)
concordar com sua administração;

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

JUSTIFICATIVA

Na Antiguidade, a gravidez e o parto eram instâncias do mundo feminino, detendo as mulheres,
historicamente, o conhecimento sobre a gestação e o parto, caracterizando-se o
acompanhamento do trabalho de parto pelas doulas, parteiras divinizadas desde os gregos. No
passado, os médicos só eram chamados para resolver os partos não solucionados pelas
parteiras, mas sem grandes recursos para controlar a dor, o que só se efetivou com o advento
da anestesia.

Esta teve início em 1846, com a utilização do éter etílico para a cirurgia e, no ano seguinte, por
Simpson, na analgesia do parto, quando também foi usado o clorofórmio.

1



A dor durante o trabalho de parto é um dos tipos mais angustiantes que uma pessoa precisa
suportar. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas declarou: ‘‘O trabalho de parto
resulta em dor grave para muitas mulheres. Não há outra circunstância na qual seja
considerado aceitável que uma pessoa sinta uma forte dor, passível de intervenção segura,
enquanto está sob os cuidados de um médico’’.

Atualmente, mais mulheres optam por métodos de alívio da dor durante o trabalho de parto. A
analgesia peridural adquiriu cada vez mais popularidade no mundo inteiro devido a sua
capacidade de fornecer analgesia superior a outros métodos de alívio da dor.

A anestesia obstétrica enfrenta grandes desafios, a começar pela demanda da população de
mulheres em trabalho de parto a cada ano, que atinge cerca de 4 milhões nos Estados Unidos e
3 milhões no Brasil, somente no Sistema Único de Saúde (SUS).

A intenção é responder duas perguntas: Quando indicar analgesia/anestesia durante o trabalho
de parto e o parto? Qual a melhor analgesia/anestesia a ser empregada durante o trabalho de
parto e o parto?

A resposta à primeira é relativamente fácil, quando se vê o parto como um evento
psicossomático. Do ponto de vista humano, sempre que a paciente se queixar de dor e solicitar
alívio, está indicada a analgesia/anestesia, e essa recomendação foi reforçada pelo Ministério
da Saúde.

Já a resposta à segunda pergunta é mais complexa e depende de diversos fatores, incluindo o
perfil psicossomático da paciente, seus traços culturais, o sistema de saúde em que ela está
inserida e o perfil dos profissionais encarregados da sua assistência.

O que não se pode sequer discutir mais nos dias atuais é que a analgesia é um direito das
gestantes e como tal, deve a elas ser garantido na rede pública de saúde estadual.

Em face do exposto, haja vista a relevância da proposta submeto o presente projeto de lei à
apreciação dos nobres parlamentares, contando com o imprescindível apoio para a sua
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual

2


