
**1*

*{ *

Ía

4o

ESTADO DO PARANÁ
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PROJETO DE LEr N" lC? ,D82021,.
i?tce íxríl / @-/ZL

Protocolo

Estabelece a ofefia de orientações e treinamentos de

pdmeiros socoÍÍos aos pais ou aos tesponsáveis de recém-
nascidos na forma que específica.

.rê

ACàmxa Municipal de Cascavel, Estado doParurrá, apÍova:

ÂÍt. 1" Esta Lei gata;fite aos hospitais e maternidades, em âmbito do município de

Cascavel, oferecerem aos pais ou aos responsáveis de tecém-nascidos, orientações e capacitação para
primeiros socorÍos em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte
súbita.

Paútgtafo único. Â participação nos procedimentos instrutivos no pÍogÍama previsto
no caput desta Lei deverá teÍ a concotdància dos pais ou responsável.

AÍt.2" Aos hospitais e maternidades caberão a divulgação da presente Lei, podendo ser

por. aftxação da mesma em local de fácil visualização, ou pot meio de folders, c Ít^zes e/ou painéis

digitais.

Patâgtafo único. Os hospitais e matemidades devetão informar os pais efou
tesponsáveis pelos recém-nascidos sobte a existência e a disponibilidade do treinamento, jâ durante o
acompanhamento pré-natal.

AÍt. 3" Caberâ t cada hospital ou maternidade definir por meios próprios a forma em
que será oferecida as orientações e capacitação previstos no caput do art.7" desta Lei.

AÍt. 4" Esta Lei eÍrtÍa em vigor na data de sua publicação oÍicial.

OS é Neves Formighieri, 69" aniversátio de Cascavel.
Em 17 de março de 1
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Celso So Jeferson
Vereador/PODE
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Edson Souza
Vereador/MDB

Josias de a ora Liliam
Vereador/MDB Vereadora/PT ,

Justifrcação

Considerando o dever de legislar em favot da população, e pela pteservação da vida, e
vedFrcando, a1nda, que medidas simples podem fazer a diferença em momentos de afliçáo, apÍesentâ-se
o Proieto de Lei em tela.

A gar:;ntn de que os responsáveis por uma criança possam ter condições de lhe pÍestâÍ
o mínimo de assistêncía ante umâ emeÍgência pode ser crucial p^Í^ 

^ 
definição entÍe a vida e â moÍte.

Saber como proceder em caso de engasgamento, com ptocedimentos simples, como colocar o bebê na
posição corÍetâ ao dormir, podem evitar a moÍte súbita.

A asfixia é a primeirâ causa de morte, entÍe os acidentes de crianças até um ano no
Brasil. Causada pela insuÍiciência de oxigenação no organismo, ela pode seÍ consequência de vários
fatores, sendo o principal deles a obstrução mecânica de vias aéreas (quando o bebê engasgâ com
líqúdos, alimentos ou pequenos objetos). Trata-se de informação básica, de fácil acesso a mútos, mas

não para todos.
Com a aptovação do presente projeto, ptetende-se que todos possam beneficiat-se

destas informações vitais, a fim de que sejam evitadas mortes de inocentes, tragédias qlue abalam para
sempÍe o seio familiar.
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