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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: (segue abaixo)

EMENTA: Dispõe a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades a orientação para primeiros
socorros em caso em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte
súbita de recém-nascidos.

Artigo 1º - Ficam os hospitais e maternidades, na cidade de Carazinho, obrigados a repassar aos
pais ou responsáveis de recém-nascidos, orientações e treinamento para primeiros socorros em
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita.

§ 1º - As orientações ou treinamentos serão ministrados antes da alta do recém-nascido.

§ 2º - Fica facultado aos pais e/ou responsáveis a adesão ou não ao treinamento oferecido pelos
hospitais e maternidades.

Artigo 2º - Os hospitais e maternidades deverão afixar, em local visível, cópia da presente Lei ou
cartaz alertando para esse direito, para que todos os pais e/ou responsáveis pelos recém-nascidos
tomem conhecimento.

§ 1º - Os hospitais e maternidades poderão optar por fornecer treinamento para primeiros socorros
individualmente ou em turmas aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos.

Artigo 3º - Os hospitais e maternidades terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicidade desta Lei, para adequarem às normas vigentes.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA: Segundo especialistas, é comum o engasgamento com liquido, leite materno ou
mesmo com salivas, em menores de 1 ano de idade. A obstrução total das vias aéreas pode
acontecer, quando a criança está se alimentando e, de repente, mostra-se incapaz de respirar. É
comum também o fato de que os pais na grande maioria das vezes não sabem o que fazer quando
estão diante desta situação, então o melhor a se fazer é prestar-lhes a devida orientação antes



mesmo de terem a alta hospitalar. Os pais normalmente já recebem algumas orientações básicas e
só estamos então com a aprovação desta lei dando maior suporte aos mesmos para que possam
lidar mais facilmente caso essa situação de engasgamento venha a ocorrer. Prevenção! 

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/04/2018.

Gian Pedroso - PSB
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