PROJETO DE LEI Nº 3948/2018
EMENTA: ESTABELECE QUE AS MATERNIDADES E OS HOSPITAIS PÚBLICOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OFEREÇAM AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
DE RECÉM-NASCIDOS, ORIENTAÇÕES E TREINAMENTO PARA PRIMEIROS
SOCORROS EM CASO DE ENGASGAMENTO, ASPIRAÇÃO DE CORPO
ESTRANHO E PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA.

Autor(es): Deputada TIA JU

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:
Artigo 1º - As maternidades e os hospitais públicos em funcionamento no estado do
Rio de Janeiro deverão garantir aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos a
oferta de orientações e treinamento para primeiros socorros para os casos de
engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita.
Parágrafo Único - As orientações e treinamento deverão ser ministrados antes da alta
do recém-nascido, na própria instituição de saúde.
Artigo 2º - As unidades de saúde às quais se refere o art. 1º deverão manter afixada
cópia da presente Lei, em local visível, para que as gestantes e os seus
acompanhantes tomem conhecimento do treinamento ofertado.
§ 1º - As instituições de saúde deverão informar aos pais e/ou responsáveis pelos
recém-nascidos, desde o início do acompanhamento pré-natal, sobre a existência e
disponibilidade do treinamento.
§ 2º - Caberá às instituições de saúde optar por fornecer as orientações e o
treinamento de que trata esta lei individualmente ou em turmas aos pais e/ou
responsáveis de recém-nascidos.
Artigo 3º - Os hospitais e maternidades terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar
da publicação desta Lei, para se adequarem aos seus dispositivos.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 15 de março de 2018.
Deputada TIA JU
Líder do PRB
JUSTIFICATIVA
Uma parte expressiva dos atendimentos realizados nas unidades de Emergência e
Urgência na área da saúde são resultantes de casos de engasgamento, aspiração de
corpo estranho e morte súbita de recém-nascidos. Principalmente para os pais e mães
sem experiência anterior, tais riscos provocam uma grande preocupação.
Até um ano de vida, a criança não possui total controle sobre seus processos
corporais, incluindo o ato de comer. Por isso, é importante saber como prestar os
primeiros socorros a recém-nascidos. Essas manobras podem evitar a morte por
asfixia ou também a passagem de alimento para o sistema respiratório, que provoca
infecções graves.
A morte de recém-nascido pode ser evitada através de medidas preventivas simples,
mediante orientação e treinamento dos pais e/ou responsáveis, que, infelizmente, não

são de conhecimento de todos.
O intuito deste projeto de lei é contribuir para garantir a proteção dos recém-nascidos,
a partir da oferta de orientação e esclarecimentos. Com a devida informação, os pais
poderão contribuir para que tais ocorrências sejam reduzidas, além de disseminar tais
conhecimentos para outros responsáveis por recém-nascidos.
Dessa forma, espero contar com o apoio dos meus pares para obter a aprovação
desta proposição.

