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Assembleia de Santa Catarina aprova implantação de medidas contra
violência obstétrica
POR FABIANA FUTEMA

Manobra de Kristeller é considerada uma violência obstétrica (Reprodução)

Os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram nesta terçafeira projeto de lei que tenta coibir atos de violência obstétrica. De autoria
da deputada Angela Albino, o projeto prevê a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente.
“É um ganho para Santa Catarina, que sai na frente dos outros Estados”, disse a deputada Ana Paula Lima (PT). “O parto é um momento tão
especial para a mulher e ela e a criança não podem sofrer violência.”
De acordo com o texto aprovado, considerase violência obstétrica “todo ato praticado pelo médico, equipe do hospital, familiar ou
acompanhante que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou ainda no puerpério [período de até 45
dias após o parto]”.
Como exemplo, o projeto diz que “tratar a gestante de forma agressiva, não empática, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça se
sentir mal pelo tratamento recebido” pode se considerar como uma forma de agressão.
Também é agressão “fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento, como gritar, chorar, ter medo, vergonha,
dúvidas”.
O projeto também considera como violência “submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou humilhantes, como lavagem
intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição ginecológica de portas abertas ou exame de toque por mais de um profissional”.
Fazer episiotomia [corte do ânus à vagina] sem necessidade ou deixar de aplicar anestesia quando a mulher pede também são consideradas
agressões.
Para que as mulheres sejam informadas sobre o direito a um tratamento hospitalar digno e humanizado, o projeto determina que Secretaria
de Saúde elabore cartilhas.

O projeto segue agora para sanção do governador. De acordo com o texto, o cumprimento da lei será fiscalizado pelos órgãos públicos
competentes, a quem caberá a atuações (leia texto do projeto original).
*com informações do site da Assembleia Estadual de Santa Catarina

COMPARTILHE:

8

COMENTÁRIOS 0

Comentar com:

Escreva seu comentário...

Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Leia os termos de uso

VEJA MAIS POSTS

Blogs da Folha
120 bpm

A Chata das Dietas

A Economia no Século 21

A História Como Ela Foi

Abecedário

Acervo

#AgoraÉQueSãoElas

Angélica Banhara

Assim Como Você

Baixo Manhattan

Blog do Guia

Bom pra Cachorro

Brasil

Cacilda

Cadê a Cura?

Coxinha com mortadela

Darwin e Deus

Dramáticas

Dinheiro Público & Cia

Entretempos

Enfim Sós

Era Outra Vez

Frederico Vasconcelos

Gatices

Gays & Afins

Grid

#hashtag

Marcelo Katsuki

Maternar

Mensageiro Sideral

Morte Sem Tabu

Mundialíssimo

Mural

Música em Letras

Novo em Folha

O Mundo é uma Bola

Ora Pois

Orientalíssimo

Outro Canal

Painel

Peça Única

Plástico

Preta, preto, pretinhos

Sem Legenda

Silvio Cioffi

Sylvia Colombo

Thaís Nicoleti

Vários Prismas, Infinitos Lados

Vitrola

X de Sexo

Busca
Pesquisar …

Mais acessadas
21/11/16

Curso de desprincesamento em SP quer mostrar às meninas que elas podem ser o que quiserem

05/12/16

Pais escolhem nome do bebê assim que descobrem o sexo; veja lista dos nomes mais populares de 2016

05/12/16

Sobe preferência pelos nomes Lívia e Maria Júlia para meninas; veja lista dos 50 mais populares

11/11/16

Falta de investimento na primeira infância traz prejuízos para toda a vida, alerta estudo

07/11/16

Mãe cria app de babás após dificuldade para achar profissionais com curso de enfermagem

Categorias
aborto
adoção
alimentação
amamentação
bebê
birra
brincadeira
cama compartilhada
choro
chupeta
cólica
consumismo infantil
criação
dentição e fala
depressão pósparto e puerpério
desfralde
direitos
educação
empreendedorismo
festa
fotografia
gravidez
parto
passeios
paternidade
primeira infância
saúde
sexualidade
sono
Uncategorized
Vacinação
violência obstétrica

Tags
#aleitamento, #alimentacao, #amamamentacao; #amamentação; #mamaço, #ANS, #bercoportátil, #berço, #brincadeira, #carnaval,

#cesárea, #criacao, #depressão pósparto, #dia das mães, #doula, #doulas, #ensaio fotográfico, #ferias, #fotografia, #gestacao,

