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PROJETO DE LEI NO OO4I2O22DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

a cÂuaRe MUNtctpAL DE. BARRETRAS, ESTADo DA BAH|A, no uso desuas atribuiçôes legais e regimentais

APROVA:

Art' 20 0 Programa "Maternidade Acorhedora: Do pré-natar ao puerpério,, tem porobjetivos:

l' Ampliar a assistência pre-natar, parto e puerpério ao binômio mamãe-bebêresidentes no município de Barreiras, através da 'rearização o" 
"ànirrtr.,lxames eprocedimentos em tempo oportuno do período gravídico puerperal;

. ll- Garantir-a captaÇão precoce e adesão das gestantes às consurtas e exames depré-natal alé a 12a semana de gestação;

lll- Promover parestras com informaçÕes sobre a importância do acompanhamentomédico durante a gravidez, para preservar a saúde do bebê.oor"trãã, ãruriãçao sooreos cuidados nos primeiros dias de vida do recém_nascido; U", 
"oÁà, 

' sobre amaternidade precoce;

lv- Fornecer atendimento psicorógico durante o periodo pré-natar, puerperar e pós-parto;
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ntir a presença de, no mínimo, um
stétricos e nos programas de assistência

puerperal e pós_parto, envolvendo a
urante todos os turnos de funcionamento da

Parágrafo único. os profissionais fisioterapeutas deverão estar disponíveis nasequipes multiprofissionais. em tempo integral, pará assistência às pacientes internadas,objetivando o bem-estar da gestação e da íida áa jarturiente

Art.40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessôes, 0g de fevereiro 2022.

SILMA A ALVES
Vereadora - Republicanos
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JUSTIFICATIVA

A presente propostção reconhece q
Pré-natal ao Puerpério,, trará muitos benefi
seu, objetivo é garantir um acompanhame
período puerpério, protegendo a saúde da
programa "Maternidade Acolhedora: Do pré_
pré-natal, parto e puerpério da mamàe e beb
de consultas, exames e procedimentos
programa estabelece que o município ofere
segundo especialistas, as mulheres nesta
humores, como baixa autoestima, dent
da mulher e do bebê, ter um monitor

ompanhamento desses profissionars trazem: prevenção e alívios nos desconfortos
lvica, preparação para o parto, reduÇão de
ao sistema geniturinário, bem como, a

o tempo de progressão do trabalho de parto,
es comum a esse período feminino. Diante

na.maternidade, pois, certamente tÍará ,,n":TJi:l[:J:'EiJ;:?'""tffif"Iil:'J,ffi:l:
o bebê. conclui-se assim que tar projeto é de grande rerevância, pài, ,iuÀa"ri" ,,necessidades básicas durante e após o período ges'Íacional

Sala das Sessões, 0B de fevereiro de 2022

SILMA R ALVES
Vereadora - Republicanos
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