


RESUMO
Coloque na ordem correta as datas de reconhe-
cimento pela Lei dos direitos das mulheres ges-
tantes. Será que todos esses direitos já foram 
reconhecidos?

OBJETIVO DO JOGO
Entre Direitos Sociais, Direitos Políticos e Di-
reitos Civis, compreenda quando os aconteci-
mentos e as conquistas referentes aos direitos 
das mulheres gestantes e se apresentaram ao 
longo da História no Brasil, descobrindo tam-
bém quais ainda não aconteceram. Coloque na 
ordem cronológica os avanços e retrocessos 
das diversas legislações que têm determinado 
a vida das mulheres gestantes.



INTRODUÇÃO

Todas as mulheres possuem o direito de realizar exam-
es de acompanhamento pré-natal, dar à luz com segu-
rança e dignidade, à licença-maternidade e a amamen-
tar o seu filho. O conhecimento das mães em relação 
a esses direitos é uma arma fundamental para que eles 
sejam respeitados na prática e para que elas se de-
fendam de determinadas violações. De fato, muitas 
gestantes passam por muitas complicações durante e 
após a gravidez. Isso tudo se torna mais grave com a 
decisão retrógrada do Ministério da Saúde em retirar a 
palavra “violência obstétrica” a pedido de membros da 
comunidade médica.

Por isso, vamos te desafiar a colocar os direitos das 
mulheres gestantes brasileiras em ordem cronológi-
ca! Você sabe dizer quando cada evento aconteceu? E 
será que há algum que ainda não existe no nosso país? 
Mas cuidado para não virar as cartas! As datas em que 
cada evento ocorreu estão no verso. Teste seus con-
hecimentos e surpreenda-se no final!



pREpaRaR

Hora de embaralhar e distribuir os direitos, o jogo 
começa com quatro cartas de direitos para cada joga-
dor ou jogadora. O restante das cartas permanece na 
pilha de compras, com as datas viradas para baixo. A 
primeira carta da pilha de compras é virada para cima 
ficando no centro com a data exposta. Esta será a 
carta base, de onde a linha do tempo começará. 

Atenção:
1. Existem alguns direitos que ainda não foram con-
quistados, caso a carta base seja um desses, ela volta 
para o monte e tira-se outra.

2. Somente foram considerados direitos adquiridos 
(que possuem datas em seus versos) aqueles que 
possuem abrangência nacional ou que influencia-
ram o seu alcance para todo o país, ou seja, os dire-
itos a que todas as mulheres no Brasil possuem aces-
so. Entretanto, podem existir legislações municipais 
para alguns eventos, encontradas ao final do manual, 
com a explicação de cada carta. 

PARA OBTER A CARTA BASE RETIRE UMA CAR-
TA DO BARALHO E DEIXE SEU VERSO EXPOSTO 
NO MEIO DA MESA 



COMO JOGaR
1. Após embaralhar as cartas e cada participante receber 4 cartas, a/o partic-
ipante mais nova/o é quem começa.

2. A vez segue em sentido horário.

3. Em sua vez, cada jogador deverá olhar suas cartas (sem saber a data) e at-
ravés da descrição da carta, que pode ser uma legislação que existe ou que 
ainda não foi conquistada, deduzir se a sua carta escolhida é de uma data 
anterior à da carta base, ou de uma data posterior. Se o jogador achar que é 
de uma data anterior, ele deve dizer em voz alta antes de virar sua carta, se a 
data estiver correta, coloca-se a carta à esquerda da carta base. Se o jogador 
acha que a carta escolhida por ele é de uma data posterior à dos eventos, 
ele deverá colocar a carta do lado direito da carta base.

4. Se a suposição estiver errada, coloca-se a carta escolhida no meio do 
monte e o jogador deverá comprar uma nova carta. Se o jogador acertar seu 
palpite, ele não precisa comprar outra carta, o que significa que este jogador 
deu o primeiro passo em direção à vitória.

5. O próximo jogador terá um desafio maior, pois agora há 2 cartas em jogo 
(ou seja 2 datas) e agora ele deverá alocar sua carta no “meio” ou ao lado de 
qualquer uma delas, de forma correta.

6. Os jogadores continuam jogando desse modo, cada um em sua vez.

7. Caso uma carta tenha mesma data de uma carta que já está na Linha do 
Tempo, não faz diferença colocá-la à direita ou esquerda da carta de mesma 
data.

A PARTIR DE UMA CARTA BASE, DEVE-SE INSERIR OS EVENTOS ANTES OU 
DEPOIS DELA

ASSIM QUE UM NOVO EVENTO É ADICIONADO, OS PROXIMOS DEVERÃO 
ESTAR ENTRE ELES NA ORDEM CERTA PARA NÃO PRECISAR COMPRAR OUT-
RA CARTA 

FIM DO JOGO
Ganha-se o jogo quando algum jogador não tiver mais car-
tas na mão,tendo conseguido adicionar todas as suas cartas 
à linha do tempo e dando fim à partida.



BIBLIOGRaFIa

1. Direito ao acompanhante - Lei do acompanhante: A Lei Federal nº 11.108, 
de 07 de abril de 2005, mais conhecida como a Lei do Acompanhante, determina 
que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a 
permitir à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto. A Lei determina que este acompanhante será indicado pela 
gestante, podendo ser o pai do bebê, o parceiro atual, a mãe, um(a) amigo(a), ou outra 
pessoa de sua escolha (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A lei 11108/05 altera a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, acrescentando o Capítulo VII “Do Subsistema 
de Acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato” 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm)

2. Funcionamento do Banco de Leite:  A  Portaria nº 322, de 26 de maio de 
1988   foi o primeiro documento que aprovou normas gerais destinadas a regular 
a instalação e o funcionamento dos BANCOS DE LEITE HUMANO (BLH), no 
Brasil.  A partir de 05 de setembro de 2006, os BLH brasileiros passaram a ter um 
novo regulamento para funcionamento: Resolução RDC nº 171, de 4 de setembro 
de 2006. (http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=273)

3. Conhecimento e vinculação prévia à maternidade responsável pelo parto: 
A lei LEI Nº 11.634, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007. garante a todas as 
gestantes assistidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS o direito ao conhecimento 
e à vinculação prévia à: I - maternidade na qual será realizado seu parto; II - 
maternidade na qual ela será atendida nos casos de intercorrência pré-natal. A 
vinculação da gestante à maternidade em que se realizará o parto e na qual será 
atendida nos casos de intercorrência é de responsabilidade do Sistema Único de 
Saúde e dar-se-á no ato de sua inscrição no programa de assistência pré-natal. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm)

4.Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento: O Programa de 
Humanização no Pré-natal e Nascimento foi instituído pelo Ministério da Saúde 
através da Portaria/GM n.o 569, de 1/6/2000, subsidiado nas análises das 
necessidades de atenção específica à gestante, ao recém nascido e à mãe no período 
pós-parto (...) O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento fundamenta-
se nos preceitos de que a humanização da Assistência Obstétrica e Neonatal é 
condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e do puerpério. A 
humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro diz 
respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade 
a mulher, seus familiares e o recém nascido. Isto requer atitude ética e solidária por 
parte dos profissionais de saúde e a organização da instituição de modo a criar um 
ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam com o tradicional 
isolamento imposto à mulher. (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf)



5. Criminalização da violência obstétrica: Na Câmara, três projetos de lei (PL 
8219/17, do deputado Francisco Floriano; PL 7867/17, da deputada Jô Moraes; e 
7633/14, do deputado Jean Wyllys) definem que tipo de atitude pode ser considerada 
violência obstétrica e as punições previstas, que vão de multa a dois anos de prisão. 
(...) Os três projetos, que tramitam juntos, consideram casos de violência, passíveis 
de punição, recusar atendimento, deixar de aplicar anestesia, impedir a presença 
do pai ou acompanhante no parto, induzir a mulher a fazer uma cesariana, impedir 
o contato de mãe e filho sem justificativa ou submeter a mulher a procedimentos 
dolorosos, desnecessários ou humilhantes. Também deixam claro que são casos 
de violência outras práticas relatadas como comuns pelas mulheres, como tratar a 
paciente de forma agressiva, ironizar ou recriminar quando ela grita, chora ou tem 
medo e manter a paciente detenta algemada durante o parto. (https://www2.camara.
leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/542432-TRES-PROJETOS-
DE-LEI-SOBRE-VIOLENCIA-OBSTETRICA-TRAMITAM-EM-CONJUNTO-NA-
CAMARA.html). Contudo, em Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo 
sancionou a lei 17.097 contra a violência obstétrica. Agora, são considerados violência 
obstétrica atos praticados por médicos e outros profissionais de saúde ou familiares 
que ofendam, verbal ou fisicamente, as gestantes, parturientes ou mulheres em 
recuperação após o parto. (http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/01/
le i-contra-violencia-obstetr ica-e-sancionada-em-santa-catar ina.html)

6. Direito a presença de doulas: Com a Lei Municipal 16602/16, As maternidades 
e os estabelecimentos de saúde da rede de São Paulo (privados ou públicos) ficam 
obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato, bem como nas consultas e exames de pré-natal, 
sempre que solicitadas pela parturiente. o Art. 2º ainda garante que a presença da 
doula dar-se-á sem prejuízo da presença do acompanhante a que se refere a Lei 
Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005, desde que o espaço físico do centro 
obstétrico comporte a permanência de ambos. A lei também assegura que a doula 
poderá entrar nos ambientes de trabalho de parto, parto e pós-parto com seus 
instrumentos de trabalho. O descumprimento do disposto no art. 1º desta lei sujeitará 
os infratores às seguintes penalidades: I - advertência, na primeira ocorrência; II 
- aplicação de penalidades previstas na legislação.Competirá ao órgão gestor da 
saúde a aplicação das penalidades referidas neste artigo, conforme estabelecer a 
legislação. (http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/leis/L16602.pdf)

7. Direito ao regime de exercícios domiciliares: Criado por decreto-lei (DL 
1.044/69) para os casos de pessoas doentes por períodos mais longos que as 
impossibilitassem de frequentar a escola, o regime de exercícios domiciliares foi 
estendido às estudantes grávidas em 1975. A partir do oitavo mês de gestação e 
durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime 
de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, 21 de outubro 
de 1969 (Art. 1º). O início e o fim do período em que é permitido o afastamento 
serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola. 
Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, 
poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. Em qualquer 
caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos 



exames finais. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6202.htm)

8. Prolongamento dos prazos das bolsas de estudo nos casos de maternidade 
e de adoção: Estudantes bolsistas de pesquisa tem o direito a afastamento por 
maternidade ou adoção. Eles podem suspender as atividades acadêmicas por 
até 120 dias recebendo bolsa, comprovado o afastamento temporário por 
conta de parto, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção. 
É o que estabelece a Lei 13.536/2017 A lei tem origem no Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 62/2017. Durante o afastamento, o bolsista terá suas atividades 
acadêmicas suspensas, mas continua recebendo a bolsa. A prorrogação da vigência 
corresponderá ao período de afastamento do pesquisador. A regra vale para bolsas 
concedidas por agências de fomento à pesquisa com duração mínima de um ano. 
(https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/13/bolsas-de-
estudo-podem-ser-prorrogadas-em-casos-de-maternidade-ou-adocao)

9. Prolongamento do regime de exercícios domiciliares : em 2018, foi aprovado no  
Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2350/15, que aumenta o período do 
regime de exercícios domiciliares a que têm direito as estudantes grávidas a partir do oitavo 
mês de gestação. (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/13/
bolsas-de-estudo-podem-ser-prorrogadas-em-casos-de-maternidade-ou-adocao)

10. Substituição da prisão preventiva pela domiciliar: A LEI Nº 13.769, DE 19 
DE DEZEMBRO DE 2018 altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), as Leis n º 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal), e 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para estabelecer a 
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for 
mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência e para disciplinar o regime 
de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm)

11. Proibição do parto com algemas: o art 1o do Decreto no 8.858 de 2016 consiste 
em “dispor sobre a proteção e a promoção da dignidade da pessoa humana e sobre a 
proibição de submissão ao tratamento desumano e degradante; no Art. 3o, “é vedado 
emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário 
nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade 
prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar 
hospitalizada.”) a proibição de fato aconteceu. (https://www12.senado.leg.br/radio/1/
noticia/senado-proibe-o-uso-de-algemas-em-presas-durante-e-apos-o-parto)

12. Lei da adoção: O 5º artigo da lei 12010/2009 garante a assistência prestada a 
gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm)



13. Assentos Preferenciais Para Gestantes:  Art. 3o da Lei nº 10.048 de 
2000: As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte 
coletivo reservarão assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, 
lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por 
crianças de colo. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10048.htm)

14. Todos os Assentos Preferenciais: Não é uma ação federal. Existe 
Projetos de leis, como a PL n. 72 de 2016 de São Paulo. que estão ainda 
em tramitação. (https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1303689) 

15. Licença Maternidade: Lei nº 10.421, de 15 de Abril de 2002 
estabelece que  a empregada gestante tem direito à licença-maternidade 
de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 
(http ://www.planalto .gov.br/cc iv i l_03/LEIS/2002/L10421.htm#art1)

16. Estabilidade Empregatícia: Art. 391 da CLT: Não constitui justo motivo 
para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído 
matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. (https://www.conjur.
com.br/2018-out-10/stf-decide-estabilidade-comeca-confirmacao-gravidez)

17. Realização de até 6 consultas:  A mulher gestante tem o direito de ser dispensada do 
horário de trabalho, pelo tempo necessário, para a realização de, no mínimo, seis consultas 
médicas e demais exames complementares. (incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
( h t t p : // w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / L E I S / L 9 7 9 9 . h t m )

18. Direito a Pausas para Amamentação :   Art. 396 . Para amamentar seu filho, 
inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a 
mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de 
meia hora cada um. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/
Lei/L13509.htm#art1)

19. Insalubridade: Art. 394 da CLT: A Sem prejuízo de sua remuneração, nesta 
incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: 
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar 
atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 
afastamento durante a gestação; III - atividades consideradas insalubres em qualquer 
grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da 
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. (http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1)

20. Transferência de Cargo:  Lei nº 9.799, de 1999 I - transferência de função, quando 
as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente 
exercida, logo após o retorno ao trabalho. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L9799.htm#art392)



21. Regulamentação da Licença Maternidade para militares - Dispõe sobre a licença 
à gestante e à adotante, as medidas de proteção à maternidade para militares grávidas 
e a licença-paternidade, no âmbito das Forças Armadas. (http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13109.htm)





DIREITO DA PRESENÇA DE 
ACOMPANHANTE 

NO TRABALHO DE PARTO  

LEI DO ACOMPANHANTE 

BANCOS DE LEITE HUMANO 
GARANTIA DE ALTERNATIVAS 
PARA MÃES QUE NÃO PODEM 

AMAMENTAR 

GARANTIA DE QUE A MÃE 
TENHA CONHECIMENTO DA 

MATERNIDADE ANTES 

CONHECIMENTO E VINCULAÇÃO 
PRÉVIA À MATERNIDADE  

Há mães que não podem amamentar seus 
filhos por diversos mo6vos  

Permite que a mãe seja informada 
antecipadamente sobre os 

procedimentos da ins6tuição responsável 
pelo parto e vinculada a essa 

Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e 
a vinculação prévia à maternidade onde receberá 

assistência no âmbito do SUS 

Portaria n°322 de 1988 foi o documento que aprovou 
as normas gerais para regular a instalação e 

funcionamento dos BLH no brasil 

LEI N°111108/05 

2005 

1998 

2007 

1 

2 

3 

2 

3 LEI 11634/07 



PROGRAMA SOCIAL QUE VISA 
A HUMANIZAÇÃO NO 
TRABALHO DE PARTO   

PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO 
NO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO 

CRIMINALIZAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

CRIMINALIZAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

DIREITO À PRESENÇA 
DE DOULAS 

DIREITO À PRESENÇA DE 
DOULAS 

DOULAS SÃO MULHERES QUE PROPICIAM 
INFORMAÇÃO, ACOLHIMENTO, APOIO 

FÍSICO E EMOCIONAL ÀS MULHERES 
DURANTE A GRAVIDEZ E O PARTO 

Há três projetos de lei tramitação (PL 8219/17, PL 
7867/17, PL 7633/14) que definem que 6po de 

a6tude pode ser considerada violência obstétrica e as 
punições previstas, que vão de multa a dois anos de 

prisão 

PORTARIA N° 569, DE 1 DE JUNHO DE 2000 

2000 

X 

4 

2 

3 

X 

Apenas em algumas cidades, como São Paulo, 
existem leis que autoriza a presença de doulas 

nas maternidades e hospitais públicos e privados 

6 

5 



DIREITO AO REGIME DE 
EXERCICIOS DOMICILIARES 

DIREITO AO REGIME DE 
EXERCICIOS DOMICÍLIARES 

PROLONGAMENTO DOS PRAZOS 
DAS BOLSAS DE ESTUDO CONCEDE O PROLONGAMENTO 

DOS PRAZOS DAS BOLSAS DE 
ESTUDO PARA ESQUISADORAS 

GESTANTES 

AMPLIAÇÃO DO REGIME 
DE EXERCÍCIOS 
DOMICILIARES 

AMPLIAÇÃO DO REGIME DE 
EXERCÍCIOS DOMICILIARES 

GARANTE QUE A ESTUDANTE 
GESTANTE REALIZE AS TAREFAS 

ESCOLARES EM CASA 

Na verdade, existe a PL 2350/15 que 
ainda está em tramitação no Senado 

LEI N.13536/17 

LEI N°202/75 

1975 

2017 

X 

1 

2 

3 

7 

8 

9 

A par6r do oitavo mês de gestação e durante 
3 mesês a estudante grávida ficará assis6da 

pelo regime de exercícios domiciliares  



SUBSTITUIÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA PELA 

PRISÃO DOMICILIAR  

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO  
PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR 

PROIBIÇÃO DO PARTO 
COM ALGEMAS 

PROIBIÇÃO DO  
PARTO COM ALGEMAS 

LEI DA 
ADOÇÃO 

LEI DA ADOÇÃO 
 

FICA PROIBIDO ALGEMAR  
MULHERES GESTANTES  EM 
SITUAÇÃO DE CÁRCERE 

GARANTE À MULHER A 
POSSIBILIDADE DE  LEVAR SEU 

FILHO PARA ADOÇÃO 

LEI N.12010/2009 

DECRETO LEI N.8858/16 

LEI N. 13769/18 

2018 

2016 

2009 

10 

3 

11 

12 

Altera-se a lei XXX do Estatuto da Criança e inclui-se, 
no ar6go X, assistencia a mães que desejam entregar 

seus filhos a adoção 



ASSENTO 
PREFERENCIAL PARA 

GESTANTES 

ASSENTO PREFERENCIAL 
PARA GESTANTES  

TORNA TODOS OS ASSENTOS 
PREFERENCIAIS PARA GESTANTES TORNA TODOS OS 

ASSENTOS PREFERENCIAIS 
PARA GESTANTES 

LICENÇA MATERNIDADE 

LICENÇA MATERNIDADE 

CONCEDE A MÃE 120 DIAS DE 
AFASTAMENTO A PARTIR DO 

OITAVO MÊS  

Não é uma ação federal. Existe Projetos 
de leis, como a PL municipal n. 72 de 
2016, que estão ainda em tramitação,  

LEI N.10048/00 

2000 

X 

2002 

13 

14 

15 

Em 1943, perante a CLT, era concedio a mãe 
afastamento de 84 dias. Com a cons6tuição da lei 
n. 10421/2 fica garan6do, a par6r do oitavo mês 

de gestação, 120 dias de licença maternidade 



GARANTE QUE A GESTANTE NÃO 
SEJA DEMITIDA DO TRABALHO 

DURANTE A GRAVIDEZ 

GARANTE QUE A GESTANTE NÃO 
SEJA DEMITIDA DO TRABALHO 

DURANTE A GRAVIDEZ 

PERMITE QUE A GESTANTE  
REALIZE ATÉ 6 CONSULTAS MÉDICAS 

PERMITE QUE A GESTANTE  
REALIZE ATÉ 6 CONSULTAS 

MÉDICAS 

DIREITO A PAUSAS 
PARA AMAMENTAR 

NA JORNADA DE 
TRABALHO 

DIREITO DE PAUSAS 
PARA  AMAMENTAR 

ART. 392 (CLT) 

LEI N. 12812/13 
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16 

17 

18 ART. 396 (CLT) 

Com esse direito, a mãe pode 
realizar as consultas sem 
receber falta no trabalho 

Com o ar6go 396 da CLT, a mãe tem o direito de 
pausas intercaladas para amamentar seu filho.  

São garan6dos dois descansos de meia hora cada 
um até que o bebê complete 6 meses de idade  



INSALUBRIDADE INSALUBRIDADE 

PERMITE QUE A GESTANTE MUDE 
DE CARGO NO TRABALHO POR 

ATESTADO MÉDICO 

PERMITE QUE A GESTANTE MUDE 
DE CARGO NO TRABALHO POR 

ATESTADO MÉDICO 

REGULAMENTAÇÃO DA 
LICENÇA MATERNIDADE 

PARA MILITARES  

REGULAMENTAÇÃO DA LICENÇA 
MATERNIDADE PARA MILITARES  

PROÍBE QUE A GESTANTE CONTINUE 
EXERCITANDO VINCULO 

EMPREGATÍCIO EM PÉSSIMAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 

DEVIDO A CONDIÇÕES FÍSICAS, MÃES 
NÃO PODEM EXERCER ALGUMAS 

FUNÇÕES NO TRABALHO 

L.11.106/2009 

LEI N.9.799/1999 

Anteriormente, prevista na CLT (art. 393) 
criada em 1943, a medida foi re6rada pela 
Reforma Trabalhista de 2017. Porem, essa 

foi invalidada pelo STF  
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