
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
 

PROJETO DE LEI Nº    /2019. 

 

 

 

Dispõe o “Programa Toda Mulher Merece 

uma Doula”, que reunirá e formulará 

políticas públicas referentes à atuação 

destas profissionais na atenção à saúde 

no ciclo gravídico-puerperal, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo 

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º  Dispõe que “Toda Mulher Merece uma  Doula”, e trata  da 

atuação destas profissionais na atenção à saúde no ciclo gravídico-

puerperal, em atendimento às recomendações da Organização 

Mundial de Saúde, atualizadas em 2018, e às Diretrizes para Parto do 

Ministério de Saúde, de 2017, que reforçam a importância da doula no 

suporte contínuo à gestante, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

§ 1º  Para os efeitos desta lei e em conformidade com a qualificação da 

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações - código 3221-35), doulas 

são acompanhantes de parto escolhidas livremente pelas gestantes e 

parturientes, que visam prestar suporte contínuo à gestante no ciclo 

gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto e bem-estar da 

gestante, com certificação ocupacional em curso para essa finalidade.    

  

§ 2º  Os serviços  de assistência prestados pelas Doulas durante todo o 

período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, não 

acarretarão vínculo empregatício ou quaisquer custos adicionais às 

maternidades, casas de parto e outros estabelecimentos hospitalares 

congêneres, da rede pública ou privada. Contudo, sendo necessária a 

paramentação, esta ficará sob responsabilidade da instituição. 

 

Art. 2º  São objetivos desta Lei : 

 

I – Desenvolver políticas de inclusão de Doulas na atenção na 

gestação, parto e puerpério no Estado do Espírito Santo. 

 

II – Articular a presença de políticas de inclusão de Doulas entre os 

órgãos municipais de saúde na atenção básica e atenção 

multidisciplinar no ciclo gravídico-puerperal. 
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III - Implementar a formação e capacitação de Doulas, contendo em 

suas coordenações político-pedagógicas profissionais Doulas com 

experiência mínima de 3 anos de atuação. 

 

IV – Desenvolver material informativo sobre a atenção multidisciplinar no 

ciclo gravídico-puerperal que oriente sobre os direitos da pessoa 

gestante e puérpera. 

 

V – Incluir indicadores de boas práticas a partir da presença de Doulas 

e/ou outros instrumentos como Plano de Parto pela gestante. 

 

Parágrafo único Os objetivos supracitados devem contar com a 

participação de doulas e serem acompanhadas por instituições de 

classe, formadas exclusivamente por doulas,  

 

Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios e parcerias 

com instituições públicas e privadas para fins de cumprimento dos 

objetivos deste programa. 

 

Art. 4º Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução 

 

Art. 5º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

Sala das Sessões, 13 de março de 2019. 

 

 
 

Dr. Rafael Favatto 

Deputado Estadual 

PATRIOTA 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
Com a expansão dos discursos sobre a importância da humanização 

do parto e do nascimento, e da crescente luta contra a violência 

obstétrica, através dos movimentos liderados por mulheres e das redes 

sociais, as doulas têm ocupado, cada vez mais, lugar de destaque no 

cenário da atenção obstétrica. A atuação desta profissional se dá 

durante todo o ciclo gravídico puerperal, se utilizando de ferramentas 

de educação em saúde durante a gestação; oferecendo suporte físico 

e emocional contínuo no pré-parto e o parto, e apoiando no 

aleitamento materno no puerpério. 

 

Considerando as recentes recomendações da Organização Mundial de 

Saúde, atualizadas em 2018, que podem ser visualizado no link: 

(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-

guidelines/en/),  e as Diretrizes para Parto do Ministério de Saúde, 

publicadas em 2017, serão encontradas no link: 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assiste

ncia_parto_normal.pdf),  

 

Face ao exposto, esperamos contar com o apoio dos Nobres Pares 

para o aperfeiçoamento e aprovação deste projeto de Lei. 

 

 

 

Dr. Rafael Favatto 

Deputado Estadual 

PATRIOTA 
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