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REQUERIMENTO Nº  298 / 21 
 
O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora após 
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, nos termos do Regimento Interno, 
na forma da Lei Orgânica do Município, seja solicitado ao Senhor Presidente Aero Cruz, que seja 
realizada Audiência Pública, dia e horário a combinar posteriormente, para discutir a política de 
humanização do parto.  Para tanto, requeremos que sejam tomadas as devidas providências no 
que se refere ao convite para participação das seguintes autoridades, entidades e movimentos: 

 Prefeito Municipal de Petrolina – Senhor Miguel Coelho 

 Secretário Estadual de Saúde - Senhor André Longo; 

 Secretária Municipal de Saúde de Petrolina – Senhora Magnilde Albuquerque; 

 8ª Regional de Saúde – Aline Silva Jerônimo; 

 Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco – 
Deputada Estadual e Presidente Roberta Arraes 

 Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Petrolina – 
Vereador e Presidente César Durando; 

 Direção do Hospital Dom Malan - 

 Direção Do Centro de Parto Normal de Petrolina –  

 Defensoria Pública do Estado; 

 Promotoria de Saúde do Ministério Público de Pernambuco  

 Grupo Nascer Sertão; 

JUSTIFICATIVA: 

 O parto é o evento mais antigo da humanidade e primordial para nossa existência, trata-
se de um evento fisiológico e natural. Apesar disso, desde o final do século XIIIV, com a crescente 
participação médica, o parto e nascimento vêm sendo encarados como um evento cultural, 
cercado de rituais e procedimentos, que muitas vezes coloca a figura da mulher alheia ao 
processo.  

Nos últimos anos, profissionais de saúde e outras inúmeras áreas do conhecimento, 
governos e organizações têm demonstrado interesse em compreender a realidade obstétrica 
que é vivenciada hoje no Brasil. Em nosso país, a taxa de partos cesáreos supera com ampla 
margem a taxa de partos normais, contrariando recomendações internacionais e expondo mães 
e bebês a riscos de saúde aumentados em decorrência das cirurgias.  

Baseando-se em estudos científicos e análise de dados recentes de cada país, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que “a cesárea pode causar complicações 
significativas e, às vezes, permanentes, assim como sequelas ou morte, especialmente em locais 
sem infraestrutura e/ou capacidade de realizar cirurgias de forma segura e de tratar 
complicações pós-operatórias. Idealmente, uma cesárea deveria ser realizada apenas quando ela 
for necessária, do ponto de vista médico”.  
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Apesar das objetivas recomendações da Organização Mundial da Saúde, vemos diminuir, 
nos últimos anos, o acesso das mulheres ao parto normal, especialmente na rede suplementar 
de saúde. Mesmo quando há acesso ao parto normal, em geral este ocorre como um 
procedimento médico e/ou tecnológico. A inserção de novas técnicas de realização do parto, 
apoiadas exclusivamente no amplo aparato tecnológico disponível, gera expressivo número de 
intervenções desnecessárias para mães e bebês, sendo que, na maioria dos casos, o uso de 
muitas delas, até recentemente, não conta com o necessário e adequado embasamento 
científico quanto à sua eficácia e segurança.  

As evidências científicas mostram que quanto menos se intervém em um parto normal, 
melhor para mãe e bebê. As intervenções no processo do parto e do nascimento devem estar 
baseadas em situação concretas e quando necessárias, e não devem ser tomadas como 
procedimentos de rotina nos partos. As práticas adotadas nas maternidades são consideradas 
um problema de saúde pública e de direitos humanos, e por isso devem ser superadas.  

Visando a melhoria da assistência obstétrica, em alinhamento com as evidências 
científicas e recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, é chegado 
o momento de garantir dignidade e respeito à toda mulher gestante, parturiente e puérpera, 
apoiando e incentivando as boas práticas publicadas desde 1996 pela OMS e preconizadas pela 
Rede Cegonha desde 2015, elaborando estratégias para enfrentamento às práticas – ainda 
persistentes – contrárias às recomendações e, finalmente, encaminhando Projeto de Lei para 
regulamentação, nos âmbitos público e privado, da humanização da via de nascimento, dos 
direitos da mulher relacionados ao parto e nascimento e das medidas de proteção contra à 
violência obstétrica. 

O momento para dialogarmos sobre esse tema é o mais oportuno possível, uma vez que a 
cidade de Petrolia conta hoje com o Centro de Parto Normal Maria das Dores de Soza, que 
esperamos possa tornar-se referência de um atendimento adequado e acima de tudo 
humanizado para as mulheres parturientes e que necessitam de uma rede de apoio em um dos 
momentos mais importantes de suas vidas, bem como das crianças, para que essas possam 
vivenciar em seus primeiros momentos de vida um ambiente que preze primordialmente pelo 
cuidado e pela humanização. 

Também é essencial que esse debate esteja diretamente ligado com a realidade do 
nossos estado, Petrolina não é uma cidade isolada e também tem dentro do seu território o 
Hospital Dom Malan, que é hoje o responsável pela maior parte dos nascimento que ocorrem no 
município e é de responsabilidade do Estado de Pernambuco, sendo assim é fundamtal que o 
debate feito em nível municipal esteja umbialmente relacionado com as autoridade e 
representações estaduais. 

Sala das sessões, 08 de junho de 2021. 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 
VEREADOR                                                                                                              cas 


