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Garante à gestante, parturiente e puérpera o
direito a acompanhante nos hospitais públicos
e privados no âmbito do Estado de Mato Grosso.

        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 À gestante, parturiente ou puérpera internada ou em observação é assegurado o direito a
acompanhante nos hospitais públicos e privados, bem como nas unidades de pronto atendimento no âmbito
do Estado de Mato Grosso, ainda que decretado estado de calamidade pública ou emergência, devendo o
órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

    § 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela gestante, desde que
assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19;

     § 2º A não ser nos casos urgentes, poderá ser exigido do acompanhante a comprovação do teste de
exame negativo para COVID-19.

 

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

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei em tela visa garantir o direito da gestante, parturiente e puérpera internada ou em
observação nos hospitais públicos e privados a um acompanhante durante a pandemia do Covid-19.

Gestar uma vida é um processo complexo e além das oscilações hormonais, surgem questões internas,
como dúvidas, medos e momentos de solidão. Ao longo dos meses, a expectativa e a ansiedade aumentam
para a chegada do bebê e a insegurança nesse momento é comum e atinge muitas mães, especialmente as
de primeira viagem. 
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Os direitos das gestantes iniciam desde o momento em que elas descobrem a gravidez. Um dos primeiros
direitos é o acesso ao atendimento pré-natal garantido pela Lei 9.263/96, que trata do planejamento familiar
prevendo que a mulher deve ter acesso à atenção integral à saúde, atendimento pré-natal e a assistência ao
parto, ao puerpério e ao neonato através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, a Lei federal nº 11.634/2007 garante que toda a gestante assistida pelo SUS tenha direito ao
conhecimento e à vinculação prévia à maternidade na qual será realizado seu parto e à maternidade na qual
ela será atendida nos casos de intercorrência pré-natal. 

Durante a pandemia de Covid-19, os hospitais estão contrariando a recomendação da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e restringindo o direito ao acompanhante antes, durante e após o parto – garantido pela Lei
nº 11.108/2005 -, com a justificativa de risco de contaminação.

O próprio Ministério da Saúde expressa, na Nota Técnica 9/2020, que “o acompanhante, desde que
assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19, deve ser permitido”.

Em janeiro de 2021, a OMS emitiu uma recomendação para salientar que todas as gestantes, mesmo
aquelas com suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus, têm o direito de um acompanhante de sua
escolha, antes, durante e após o parto.

Vale ressaltar, que o direito das gestantes ao acompanhante está previsto em lei federal, conforme lei
supracitada e deve ser cumprido.

Os direitos que a mulher possui durante todas as fases da gravidez gestação, parto e pós parto precisam ser
conhecidos para que ela possa exigir o cumprimento deles e ter uma experiência positiva. É fundamental
para que ela vivencie uma gestação tranquila e um parto respeitoso, infelizmente, nem sempre os hospitais e
as empresas cumprem a legislação vigente.

Por isso, a proibição não encontra respaldo legal nem na legislação em vigor nem nas orientações fornecidas
pelo próprio Ministério da Saúde.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovação da presente propositura,
considerando se tratar de um tema de significativa relevância social para a população do Estado de Mato
Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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https://www.jota.info/tudo-sobre/covid-19
https://www.jota.info/tudo-sobre/oms
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014382931-Nota-Tecnica_9.4.2020_parto.pdf

