Entrevista com Maristela Cizeski – Leis que
protegem os Direitos da Gestante
A mulher que está carregando uma criança em
seu ventre foi abençoada por Deus para gerar o
milagre da vida, por isso, ela e o bebê são
responsabilidade de todos e devem receber muito
amor, cuidado e atenção. Existem algumas leis
que garantem direitos básicos de saúde, nutrição,
bem-estar e auxílio para que tanto a gestante
quanto o bebê possam viver uma gestação
tranquila, saudável e que garanta o
desenvolvimento pleno da criança. Para falar
sobre isso, convidamos a Articuladora Nacional
da Pastoral da Criança na Defesa de Políticas
Públicas, Maristela Cizeski.
Quais são os principais direitos da gestante
durante o pré-natal no serviço de saúde?
A gestante tem o direito às consultas médicas, vacinas, aos medicamentos que
ela necessita para o desenvolvimento da criança, tais como suplemento de ferro,
ácido fólico e outros que o médico receitar. Ela também tem o direito ao cartão
da gestante.
Por que o cartão da gestante é tão importante?
O cartão da gestante tem todos os dados dela e da criança. Tem o estado de
saúde dos dois, dados da curva uterina, quais medicações ela já tomou e muitas
outras informações importantes sobre a gestante e sobre a criança.
Quais são os direitos no parto?
A gestante precisa ser atendida por profissionais qualificados e atenciosos, tem
direito de ter um acompanhante que ela indicar e ela deve receber todo o
atendimento clínico ou emergencial para garantir a saúde e vida dela e do bebê.
Ela precisa de muita atenção e cuidado.

E no pós-parto, que direitos a gestante tem?
Ela tem direito ao alojamento junto com a criança, assim como o acompanhante
pode e deve estar com ela no quarto e ela deve continuar recebendo orientação
sobre amamentação, os primeiros cuidados com o bebê. Esse nascido vivo já
deve receber o registro de nascimento no local que nasceu.
Quais são os direitos trabalhistas da gestante?
Ela tem o direito de sair para fazer os exames e consultas pré-natais, ela deve
estar estável neste emprego e ter funções compatíveis com a sua condição de
gestante, não pode ter funções insalubres. O companheiro desta mãe também
tem o direito de acompanhá-la nos exames pré-natais.
E a licença maternidade, quais são os direitos da mulher?
A constituição federal garante, no artigo 7, o direito a 120 dias de licença
maternidade. O companheiro tem direito a 5 dias.
E se a criança for para a creche?
Se a empresa em que a mãe trabalha não tem creche, ela deve ir para a creche
pública ou particular, onde deve ter um espaço para amamentação.
Quais são os direitos sociais da gestante?
É garantido por lei o atendimento preferencial em postos de saúde, equipamentos
de assistência social, no poder público, em lojas, bancos, instituições, assento no
transporte público e em muitos outros lugares.
Como deve ser o atendimento à gestante?
Ela deve ser atendida de maneira muito humanizada.
Que tipo de auxílio recebe a gestante que não trabalha com carteira
assinada?
Ela tem direito ao Auxílio Natalidade, que pode ser acessado via INSS com alguns
documentos comprobatórios, via Serviço Social ou Assistência Social dos
Municípios, por um parecer de um assistente social, um psicólogo e um
pedagogo.
Se a gestante não tiver seus direitos respeitados, o que ela pode fazer?
Pode ir aos serviços de saúde, assistência social ou ao serviço público para
verificar o porquê de não ter seus direitos garantidos e respeitados.

Entrevistada: Ir. Veneranda Alencar
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança
Como os líderes da Pastoral da Criança realizam a sua missão de fé e
vida?
Os líderes da Pastoral da Criança são conscientes de que todos somos
chamados a viver a caridade cristã dentro de nossa comunidade e realidade. A
Pastoral da Criança tem uma maravilhosa oportunidade de servir a Deus e aos
mais necessitados, o líder é aquela pessoa que recebe o chamado de Deus e
assume esse chamado através de sua doação na missão de levar vida em
abundância para gestantes, crianças e famílias mais próximas. É um verdadeiro
missionário que com a fé na Palavra de Deus transforma vidas.
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