
você conhece as leis
que te amparam

referentes ao parto 



É POSSÍVEL VISITAR A
MATERNIDADE EM QUE FARÁ

O PARTO!

FONTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016

ISSO MESMO. VOCÊ PODE!

A Lei N° 11.634 de 2007
determina que toda

gestante assistida pelo SUS
tem direito ao

conhecimento prévio a
maternidade na qual será

realizado seu parto.



Busque o local em que faz o
acompanhamento de seu

pré- natal.
Em alguns postos as visitas

são agendadas e assim
você poderá visitar a

maternidade.

COMO FUNCIONA ESSA
VISITA?

FONTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016



CHECKLIST DA VISITA A
MATERNIDADE:

FONTE: MATERNIDADE DOMINGOS  LOURENÇO, 2018

Trajeto
Documentos
Alojamento

Regras de visita
UTI neonatal



 
A Lei N° 11.108 de 2005 

 garante que a parturiente
tenha o direito     

de indicar um
acompanhante 

durante todo
período de

trabalho de 
parto, parto e 

pós- parto imediato.     

VOCÊ PODE LEVAR UM
ACOMPANHANTE NO DIA

DO PARTO!

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005



Você pode exigir a
presença do/a

acompanhante tanto
em hospitais públicos
como nos privados,

nos civis ou nos
militares e até

mesmo em hospitais-
escola.     

SEJA EM REDES PRIVADAS
OU PÚBLICAS!

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005



O 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 situações
determinadas.

NA PANDEMIA VOCÊ TEM
DIREITO AO

ACOMPANHANTE! 
 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014382931-Nota-Tecnica_9.4.2020_parto.pdf


Mulheres positivas para o vírus
SARS-CoV-2 ou suspeitas: 

 
O acompanhante permitido

deverá ser de convívio diário
da paciente, a permanência

junto à parturiente não
aumentará suas chances de

contaminação assim sendo, se
o acompanhante não for de
convívio próximo nos dias

anteriores ao parto, 
este não deve ser permitido.

 

PERMITIDO NAS SEGUINTES
SITUAÇÕES:

 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020



Mulheres assintomáticas não
suspeitas ou testadas negativas

para o vírus SARS-CoV-2: 
 

Neste caso, também o
acompanhante deverá ser

triado e excluída a
possibilidade de infecção pelo

SARSCoV-2. 
 
 

PERMITIDO NAS SEGUINTES
SITUAÇÕES:

 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020



Em qualquer situação, não
deve haver revezamentos

(para minimizar a circulação
de pessoas no hospital) e os

acompanhantes deverão ficar
restritos ao local de

assistência à parturiente, sem
circulação nas demais

dependências do hospital.
 
 

PERMITIDO NAS SEGUINTES
SITUAÇÕES:

 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020



 

 

 

 A gestante tem direito
a acompanhamento

especializado durante
a gravidez assegurado
pela Lei Nº 9.263, de

1996.

VOCÊ TEM DIREITO AO
ATENDIMENTO PRÉ-NATAL,
ASSISTÊNCIA AO PARTO,
PUERPÉRIO E NEONATO!

FONTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016



 

Um programa de atenção
integral à saúde que inclua
como atividades básicas,
assistência à concepção e

contracepção, o
atendimento pré-natal e a

assistência ao parto, ao
puerpério e ao neonato.

ESSE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO DETERMINA QUE O

SUS TEM OBRIGAÇÃO DE
GARANTIR:

FONTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016



 
Quer saber mais?

Baixe o aplicativo do
Ministério da Saúde, o

Diário da Gravidez,
disponível para IOS e

Android.

Link para download:
https://mbamobi.com.br/ms/diario

gravidez/ms_diariogravidez.apk
 



É considerada uma violação
dos direitos das mulheres

grávidas que inclui perda de
autonomia e decisão sobre

seu corpo.
 
 

GESTANTE, VOCÊ SABE O QUE
É VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA? 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2000
 

PORTARIA N° 569 DE 2000: 
A humanização da

assistência obstétrica é
condição para o adequado

acompanhamento do
parto e puerpério.

 
 



 
 

Indução do trabalho de
parto;

 
Manobra de Kristeller

(pressão sobre a barriga da
mulher para empurrar o

bebê); 
 

Amarrar a mulher durante o
parto ou impedi-la de se

movimentar; 
 

PRÁTICAS CONSIDERADAS
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA:

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2017



 
 

Raspagem dos pelos
pubianos;

 
Episiotomias de rotina;

 
Realização de enema; 

 
 
 

PRÁTICAS CONSIDERADAS
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA:

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,2017



Reúna documentos,Reúna documentos,Reúna documentos,
como cópia docomo cópia docomo cópia do

prontuário médico e oprontuário médico e oprontuário médico e o
cartão decartão decartão de

acompanhamento daacompanhamento daacompanhamento da
gestação.gestação.gestação.

   
Além de providênciasAlém de providênciasAlém de providências
judiciais, você podejudiciais, você podejudiciais, você pode

denunciar a violênciadenunciar a violênciadenunciar a violência
no Conselhos deno Conselhos deno Conselhos de

Classe do profissionalClasse do profissionalClasse do profissional
envolvido.envolvido.envolvido.

   
   
   
   

PROCURE AJUDA JUNTO DEFENSORIAPROCURE AJUDA JUNTO DEFENSORIAPROCURE AJUDA JUNTO DEFENSORIA
PÚBLICA DO SEU ESTADO OU REGIÃO!PÚBLICA DO SEU ESTADO OU REGIÃO!PÚBLICA DO SEU ESTADO OU REGIÃO!

 
 

 FONTE:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017. 



CONHEÇA:CONHEÇA:
  

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS NÃOESTRATÉGIAS E MÉTODOS NÃO
FARMACOLÓGICOS DE ALÍVIOFARMACOLÓGICOS DE ALÍVIO

DA DOR NO TRABALHO DEDA DOR NO TRABALHO DE
PARTOPARTO



Imersão em água.
 

Técnicas de massagem
ou relaxamento

durante o trabalho de
parto.

 
Apoiar que sejam

tocadas as músicas de
escolha da

parturiente.
 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017



 
 

Aúdio-analgesia e
aromaterapia durante o
trabalho de parto devem

ser apoiados.
 

A livre deambulação,
associada ao banho, é
uma alternativa para

aliviar.

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017



Durante o pré-natal e serem
requiridos durante o parto para
facilitar o processo e incentivar o
não uso de farmacológicos como

primeira opção.

Quando prescrito pelo médico
o custo de farmacológicos é de
responsabilidade da gestante.

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017



 
Material elaborado pelas
acadêmicas: Ana Vitória,

Franciele, Géssica, Natylla e
Roberta da 5ª fase do curso de
Enfermagem, para a disciplina

Processos de Cuidar II,
ministrada pela professora

Thalise Yuri Hattori.


