
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002108/2021

Altera a Lei nº 15.880, de 17 de agosto de
2016, que garante o direito à presença de
doulas durante o trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato, nos hospitais,
maternidades, casas de parto e
estabelecimentos similares da rede pública e
privada de saúde do Estado de Pernambuco, e
dá outras providências, originada de projeto de
autoria do Deputado Zé Maurício, a fim de
assegurar a imunização (vacinação) de doulas
e parteiras, contra doenças infectocontagiosas,
junto com os profissionais de saúde.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 15.880, de 17 de agosto de 2016, passa a vigorar com o seguinte
acréscimo:

“Art. 4º-A. Fica assegurado às doulas e parteiras o direito à imunização
(vacinação) contra doenças infectocontagiosas na mesma ordem de
prioridade assegurada a todos os profissionais da saúde do Estado de
Pernambuco, respeitando-se os requisitos e critérios estabelecidos pelo
Ministério da Saúde.” (AC)

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

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.



     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito , a proposta objetiva pôr fim a qualquer dúvida acerca da imunização
(vacinação) de doulas e parteiras contra doenças infectocontagiosas, especialmente a Covid-
19.

     A doula é uma profissional que acompanha e dá suporte à mulher e à criança antes, durante
e após o parto, ajudando a cuidar do seu bem-estar físico e emocional. Ela acompanha a
família desde o pré-parto, orientando e ajudando nas escolhas e também no trabalho de parto,
colaborando com o diálogo entre a mulher e os profissionais de saúde. A doula também ajuda
a encontrar posições mais confortáveis para o trabalho de parto e propõe medidas naturais que
podem aliviar as dores. Ela não substitui o acompanhante escolhido pela mulher, nem os
profissionais tradicionalmente envolvidos na assistência ao parto.

     A atuação da profissional durante o parto é reconhecida e estimulada pelo Ministério da
Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

     Apesar das doulas e parteiras terem sido incluídas na primeira etapa de vacinação que
prioriza os profissionais de saúde, conforme consta no Anexo II, do Plano de Vacinação
contra a Covid-19 (PNOVC), editado em 16/12/2020, poucas de fato foram vacinadas,
conforme atesta o Ofício da Associação de Doulas de Pernambuco (ADOPE), anexado a esse
projeto.

     Cumpre registrar que essas profissionais estão em contato direto com gestantes, em
ambientes hospitalares e maternidades. Naturalmente estão expostas aos mesmos riscos que
qualquer outro profissional de saúde, enquanto exercem a função de ajudar a gestante e a
criança.

     Logo, nosso Projeto põe fim a qualquer dúvida acerca da vacinação das doulas e parteiras
junto com os demais profissionais de saúde, conforme já é reconhecido pelo Ministério da
Saúde.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 14 de Abril de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 



Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 14ª comissões.


