Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº …./XIV/2.ª

GARANTE O ACOMPANHAMENTO DA MULHER GRÁVIDA NA
ASSISTÊNCIA À GRAVIDEZ E EM TODAS AS FASES DO PARTO MESMO
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Há vá rios anos que a legislaçã o prevê o direito de acompanhamento da mulher grá vida
durante o parto no Serviço Nacional de Saú de. Na redaçã o mais recente da lei, com as
alteraçõ es que lhe foram introduzidas em 2019, esse direito de acompanhamento está
claramente previsto “na assistê ncia na gravidez, por qualquer pessoa por si
escolhida” (n. 4 do art.º 12.º) e “durante todas as fases do trabalho de parto, incluindo
partos por fó rceps, ventosas e cesarianas, por qualquer pessoa por si escolhida, exceto se
razõ es clı́nicas ou a segurança da parturiente e da criança o desaconselharem” (n. 3 do
art.º 16.º).
Este direito, já reconhecido em Portugal, está em linha com o que é advogado pela
Organizaçã o Mundial de Saú de, nomeadamente no documento publicado no dia 15 de
fevereiro de 2018 com o tı́tulo “Intrapartum care for a positive childbirth experience” no
qual emitia novas diretrizes para estabelecer padrõ es de atendimento globais para
mulheres grá vidas saudá veis e reduzir intervençõ es mé dicas desnecessá rias. Entre as
orientaçõ es estã o presentes o direito a ter um acompanhante à sua escolha durante o
trabalho de parto, o respeito pelas opçõ es e tomada de decisã o da mulher na gestã o da
sua dor, nas posiçõ es escolhidas durante o trabalho de parto e ainda o respeito pelo seu
desejo de um parto totalmente natural, até na fase de expulsã o.
Acontece que a pandemia provocada pela Covid-19 veio alterar signiYicativamente o
funcionamento das unidades de saú de e esta nova realidade obrigou os hospitais e as
maternidades à adoçã o de novas prá ticas e procedimentos, de forma a salvaguardar a
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saú de pú blica e a prevenir o risco de infeçã o e de disseminaçã o da doença provocada
pelo SARS-CoV-2.
Perante esta nova realidade criada pela pandemia, desde março que o Bloco de Esquerda
tem tido conhecimento de prá ticas nã o recomendadas e que tê m impacto psicoló gico na
mulher grá vida e nos seus mais pró ximos. Entre essas prá ticas estã o a opçã o excessiva
pela induçã o do parto ou pela cesariana, a separaçã o da mã e e recé m-nascido, o
impedimento de amamentar ou a restriçã o do direito ao acompanhamento na
assistê ncia à gravidez e nas vá rias fases do parto.
Como se percebe, estas prá ticas e restriçõ es, num momento tã o sensı́vel como é o parto,
causam angú stia e ansiedade à mulher grá vida e à s suas pessoas signiYicativas e fazem
com que um momento tã o especial nã o possa ser vivenciado como se idealizou.
Depois de vá rias denú ncias e exposiçõ es, inclusive pelo Grupo Parlamentar do Bloco de
Esquerda, que, aliá s, deu entrada de uma pergunta sobre a necessidade de alterar estas
prá ticas, existiram, de facto, alteraçõ es no sentido de estas poderem ser corrigidas. Mas
demonstraram-se insuYicientes e continuam a existir direitos legalmente consagrados
que nã o estã o a ser respeitados na prá tica.
De facto, a pró pria Direçã o Geral da Saú de (DGS) alterou, em 5 de junho de 2020, a
Orientaçã o n.º 018/2020, de 30 de março de 2020, sobre medidas a aplicar durante a
gravidez e o parto, mantendo, no entanto, orientaçõ es que mantê m, em algumas
instituiçõ es, restriçõ es ao direito a acompanhamento da mulher grá vida.
Por exemplo, quando diz que “cada hospital deverá avaliar as condiçõ es fı́sicas de que
dispõ e, nomeadamente a garantia do distanciamento fı́sico, de forma a permitir a
presença de um acompanhante na vigilâ ncia pré -natal, quando possı́vel” ou quando
refere que “quando a presença de acompanhantes nã o puder ser assegurada de forma
segura, podem ser consideradas medidas excecionais de restriçã o de acompanhantes”
ou mesmo “no caso das mulheres grá vidas com COVID-19 deve ser considerada a
restriçã o da presença de acompanhante”.
Acontece que se está a relativizar um direito legal da mulher, dizendo que ele só pode
ocorrer, excecionalmente, se as instituiçõ es o permitirem, em vez de se dizer que ele
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deve ocorrer, como regra, e para isso as instituiçõ es devem garantir as condiçõ es para
cumprimento desse direito.
Isto tem criado a possibilidade de interpretaçõ es à medida das instituiçõ es, com
prejuı́zo, muitas das vezes, para as gestantes e para a pessoa acompanhante. Esta é uma
situaçã o problemá tica porque nã o acautela os direitos legalmente consagrados, pelo que
é da maior importâ ncia tornar mais claro que os direitos da mulher na gravidez e no
parto sã o para serem garantidos pelas instituiçõ es do SNS e, consequentemente, as
instituiçõ es tê m de criar as condiçõ es para que tal aconteça.
Ea possı́vel uma melhor harmonizaçã o entre direitos da mulher grá vida e imperativos de
saú de pú blica, pelo que se recomenda que o Governo, em conjunto com a DGS, reveja
orientaçõ es e estabelece as condiçõ es que as instituiçõ es do SNS devem garantir para
que os direitos na gravidez e no parto sejam respeitados e mantidos.
Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que:
1. Em conjunto com a Direçã o-Geral da Saú de reveja as orientaçõ es e normas
produzidas sobre o assunto, de forma a melhor harmonizar direitos da mulher
grá vida e saú de pú blica e garantindo o respeito pelos direitos legalmente
consagrados;
2. Intervenha junto das instituiçõ es do SNS, de forma a que as instituiçõ es adotem
as medidas e assegurem as condiçõ es necessá rias ao pleno cumprimento dos
direitos da mulher grá vida, em particular o direito a acompanhamento na
assistê ncia à gravidez e a todas as fases do parto.

Assembleia da Repú blica, 17 de setembro de 2020.
As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Moisé s Ferreira; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortá gua; Jorge Costa; Alexandra Vieira;
Beatriz Dias; Fabı́ola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortá gua; Joã o Vasconcelos;
José Manuel Pureza; José Maria Cardoso; José Soeiro; Luı́s Monteiro;
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Maria Manuel Rola; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Sandra Cunha; Catarina Martins
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