
O cio Circular n. 11/2022-CAOPSAU Curi ba, 23 de agosto de 2022.

Objeto: Lei Estadual n. 21.053/2022 (doulas)

Colega,

Em  atenção  a  despacho  exarado  no  Protocolo  n.  14802/2022  pela
Subprocuradoria-Geral de Jus ça para Assuntos Jurídicos do MPPR, tem o presente a finalidade
de memorar aos colegas a vigência, desde 24 de junho do corrente ano, da Lei Estadual nº
21.053/2022, que dispõe sobre a presença de doulas1 no trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato.

A  lembrança  faz-se  oportuna  em  razão  do  recebimento  pela
Procuradoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Paraná  do  O cio  n.  203/2022,  da  Assembleia
Legisla va do Estado do Paraná, por meio do qual se no ciou o descumprimento de referida lei
por  alguns  hospitais  quer  por  impedirem  a  entrada  de  doulas,  quer  por  impor  escolha  à
parturiente quanto à presença de doula ou de acompanhante. 

A inserção das doulas no cenário de parto na maternidade resulta de
uma estratégia polí co-administra va des nada a contemplar as boas prá cas preconizadas
para  humanização  do parto  e  do nascimento2.  A  inicia va,  contudo,  não raro  desencadeia
conflitos entre tais profissionais e as equipes de saúde existentes na unidade hospitalar, o que
mo vou a lei paranaense reconhecer expressamente o direito à presença de doulas, sempre

1 Segundo o art. 1°, §1°, da Lei Estadual n. 21.053/22, “§1º Para os efeitos desta Lei e na forma da Classificação
Brasileira de Ocupações - CBO, código 3221-35, doulas são acompanhantes de parto escolhidas livremente pelas
gestantes e parturientes, com cer ficação ocupacional em curso específico para essa finalidade”. 
2 BARBOSA,  Murillo  Bruno Braz;  HERCULANO,  Thuany Bento;  BRILHANTE,  Marita  de Almeida Assis;  SAMPAIO,
Juliana. Doulas como disposi vos para humanização do parto hospitalar: do voluntariado à mercan lização.  In:
Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 42, n. 117, p. 420-429, abr.-jun. 2018.



2

que solicitada por parturiente, durante o trabalho de parto, em maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares em geral, da rede pública e privada do Estado.

O  disposi vo  legal  condiciona  tão  somente  a  atuação  das  doulas  à
realização de cadastramento prévio, com apresentação dos documentos enumerados no art.
1º,  §2º,  sendo-lhes  vedada  a  prá ca  de  atos  e  procedimentos  priva vos  de  médico  ou
enfermagem. 

Cabe observar, por fim, que a norma não estabelece a obrigatoriedade
de disponibilização de  tal  profissional  pelos  estabelecimentos  de saúde  e  ressalva  que  sua
presença não exclui a do(a) acompanhante, previsto na Lei nº 11.108/2005 e nas Diretrizes 15 e
18 das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal.

 

Sendo o que nhamos a informar, renovamos-lhe nossas manifestações
da mais elevada consideração. 

MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA DANIEL PEDRO LOURENÇO
Promotora de Jus ça Promotor de Jus ça


