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PROJETO DE LEI N°

463

DE3 DE)/lJi/d~

DE 2015.

"Dispõe sobre a criação do Programa Mãe
Canguru que estabelece diretrizes a serem
observadas no atendimento ao recém-nascido
pré-termo e/ou de baixo peso, e dá outras
providências. "

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

••
~

Art. 1° Cria o Programa

Mãe Canguru,

a ser implementado

em todos os hospitais e

.. ;.,

.

maternidades no âmbito do Estado de Goiás, no atendimento ao recém-nascido
e/ou de baixo peso, em conformidade

pré-termo

com a Portaria nO 1.683, de 12 de julho de 2007, do

Ministério da Saúde.

Art. 2° Para as finalidades desta lei define-se Programa Mãe Canguru como um tipo de
assistência neonatal que implica em contato pele a pele precoce, entre os pais e o recémnascido pré-termo e/ou de baixo peso, permitindo dessa forma uma participação maior dos
pais no cuidado ao seu recém-nascido.

Parágrafo único. A posição canguru consiste em manter o recém-nascido pré-termo e/ou de
baixo peso, apenas de fralda, toucas e meias, na posição vertical contra o peito do adulto.

Art. 3° O Programa Mãe Canguru será desenvolvido em 03 (três) etapas, sendo:

1-

1a etapa: Período que se inicia no pré-natal da gestação de alto-risco seguido da

internação do recém-nascido

na Unidade Neonatal. Nessa etapa, os procedimentos dever£}

seguir principalmente os seguintes cuidados especiais:
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a)

acolher os pais e a família na Unidade Neonatal;

b)

esclarecer sobre as condições de saúde do RN e sobre os cuidados dispensados, sobre

a equipe, as rotinas e o funcionamento da Unidade Neonatal;
c)

estimular o livre e precoce acesso dos pais à Unidade Neonatal;

d)

propiciar sempre que possível o contato com o bebê;

e)

garantir que a primeira visita dos pais seja acompanhada pela equipe de profissionais;

f)

oferecer suporte para a amamentação;

g)

garantir à puérpera a permanência na unidade hospitalar pelo menos nos primeiros cinco

dias, oferecendo o suporte assistencial necessário.
11-

2a etapa: O bebê permanece de maneira contínua com sua mãe e a posição canguru

será realizada pelo maior tempo possível. Esse período funcionará como um "estágio" pré-alta
hospitalar. São critérios primordiais de elegibilidade para a permanência nessa etapa:

a)

estabilidade clínica do recém-nascido pré-termo e/ou de baixo peso;

b)

nutrição enteral plena (peito, sonda gástrica ou copo);

c)

peso mínimo de 1.250g;

d)

permitir o acompanhamento pela mãe da evolução clínica e ganho de peso diário;

111-

3a etapa: Se caracteriza pelo acompanhamento da criança e da família no ambulatório

e/ou no domicílio até atingir o peso de 2.500g, dando continuidade à abordagem
biopsicossocial. São atribuições essenciais do ambulatório de acompanhamento:

a)

realizar exame físico completo da criança tomando como referências básicas o grau de

desenvolvimento, o ganho de peso, o comprimento e o perímetro cefálico, levando-se em
conta a idade gestacional corrigida;
b)

corrigir as situações de risco, como ganho inadequado de peso, sinais de ref óQ,

infecção e apneias;
c)

informar e acompanhar tratamentos especializados;

d)

orientar e conscientizar sobre o esquema adequado de imunizações.
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Art. 4° Os setores de terapia intensiva neonatal e de cuidados intermediários deverão

obedecer às normas já padronizadas para essas áreas e permitir o acesso dos pais com
possibilidade de desenvolvimento do contato tátil descrito nas etapas 1 e 2 dessa Norma. É
importante que essas áreas permitam a colocação de assentos removíveis (cadeiras bancos) para, inicialmente, facilitar a colocação em posição canguru.

Art.

5° As condições técnico-operacionais aplicadas nos termos desta Lei, são de

responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, EM

2015.
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JUSTIFICATIVA

o Método

Canguru foi criado na Colômbia pelo Dr. Reys Sanabria e Dr. Hector

Martinez em 1979, visando melhorar os cuidados prestados ao recém-nascido

pré-termo,

através do contato pele a pele promovendo maior vínculo afetivo, maior estabilidade térmica
e maior desenvolvimento.
O Brasil começou a utilizar esta estratégia de assistência ao bebê e sua mãe na
década de 90 e em 2007 tornou-se política pública de saúde pela publicação de portaria do
Ministério da Saúde. Desde então novas maternidades vêm aderindo a esse método.
O método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado
humanizado que reúne estratégias de intervenção bio-psico-social.

O contato pele-a-pele, no

Método Canguru, começa com o toque evoluindo até a posição canguru. Inicia-se de forma
•

precoce e crescente, por livre escolha da família, pelo tempo que ambos entenderem ser
prazeroso e suficiente. Esse programa permite uma maior participação dos pais e da família
nos cuidados neonatais.
A posição canguru consiste em manter o recém-nascido

de baixo peso, em

contato pele-a-pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares. Deve
ser realizada de maneira orientada, segura e acompanhada de suporte assistencial por uma
equipe de saúde adequadamente

treinada.

Desta forma, o Programa Mãe Canguru disposto nesta propositura é de extrema
importância no atendimento aos recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso. A adoção dessa
estratégia contribui para a promoção de uma mudança institucional na busca da atenção à
saúde, centrada na humanização e no princípio de cidadania da família.
Pelas fundamentações

acima expostas,

medida ora proposta, por isso apresento o pres~tj

entendo

de extrema

relevância

a

P ejeto,de Lei, contando com o auxílio

dos nobres pares para sua aprovação.
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DE 2015.

"Dispõe sobre a criação do Programa Mãe
Canguru que estabelece diretrizes a serem
observadas no atendimento ao recém-nascido
pré-termo e/ou de baixo peso, e dá outras
providências. "

A ASSEMBLEIA
constantes

LEGISLATIVA

no art. 10 da Constituição

Art. 1° Cria o Programa
maternidades

Estadual,

Mãe Canguru,

DO ESTADO

DE GOIÁS,

decreta e eu sanciono

a ser implementado

nos

a seguinte

lei:

em todos os hospitais e

no âmbito do Estado de Goiás, no atendimento ao recém-nascido

e/ou de baixo peso, em conformidade

termos

pré-termo

com a Portaria nO 1.683, de 12 de julho de 2007, do

Ministério da Saúde.

Art. 2° Para as finalidades

desta lei define-se Programa Mãe Canguru como um tipo de

assistência neonatal que implica em contato pele a pele precoce, entre os pais e o recémnascido pré-termo e/ou de baixo peso, permitindo dessa forma uma participação maior dos
pais no cuidado ao seu recém-nascido.

Parágrafo

único. A posição canguru consiste em manter o recém-nascido pré-termo e/ou de

baixo peso, apenas de fralda, toucas e meias, na posição vertical contra o peito do adulto.

Art. 3° O Programa Mãe Canguru será desenvolvido em 03 (três) etapas, sendo:

1-

1a etapa: Período que se inicia no pré-natal da gestação de alto-risco seguido da

n

internação do recém-nascido

na Unidade Neonatal. Nessa etapa, os procedimentos devrãj

seguir principalmente os seguintes cuidados especiais:
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a)

acolher os pais e a famHia na Unidade Neonatal;

b)

esclarecer sobre as condições de saúde do RN e sobre os cuidados dispensados, sobre

a equipe, as rotinas e o funcionamento da Unidade Neonatal;
c)

estimular o livre e precoce acesso dos pais à Unidade Neonatal;

d)

propiciar sempre que possível o contato com o bebê;

e)

garantir que a primeira visita dos pais seja acompanhada pela equipe de profissionais;

f)

oferecer suporte para a amamentação;

g)

garantir à puérpera a permanência na unidade hospitalar pelo menos nos primeiros cinco

dias, oferecendo o suporte assistencial necessário.
11-

2a etapa: O bebê permanece de maneira contínua com sua mãe e a posição canguru

será realizada pelo maior tempo possível. Esse período funcionará como um "estágio" pré-alta
.-

hospitalar. São critérios primordiais de elegibilidade para a permanência nessa etapa:

a)

estabilidade clínica do recém-nascido pré-termo e/ou de baixo peso;

b)

nutrição enteral plena (peito, sonda gástrica ou copo);

c)

peso mínimo de 1.250g;

d)

permitir o acompanhamento pela mãe da evolução clínica e ganho de peso diário;

111-

3a etapa: Se caracteriza pelo acompanhamento da criança e da família no ambulatório

elou

no domicílio até atingir o peso de 2.500g, dando continuidade à abordagem

biopsicossocial. São atribuições essenciais do ambulatório de acompanhamento:

a)

realizar exame físico completo da criança tomando como referências básicas o grau de

desenvolvimento, o ganho de peso, o comprimento e o perímetro cefálico, levando-se em
conta a idade gestacional corrigida;
b)

corrigir as situações de risco, como ganho inadequado de peso, sinais de re~,

infecção e apneias;
c)

informar e acompanhar tratamentos especializados;

d)

orientar e conscientizar sobre o esquema adequado de imunizações.

i)
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Art. 4° Os setores de terapia intensiva neonatal e de cuidados intermediários deverão
obedecer às normas já padronizadas para essas áreas e permitir o acesso dos pais com
possibilidade de desenvolvimento do contato tátil descrito nas etapas 1 e 2 dessa Norma. É
importante que essas áreas permitam a colocação de assentos removíveis (cadeiras bancos) para, inicialmente, facilitar a colocação em posição canguru.

Art. 5° As condições técnico-operacionais aplicadas nos termos desta Lei, são de
responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, EM

2015.
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JUSTIFICATIV A

o Método

Canguru foi criado na Colômbia pelo Dr. Reys Sanabria e Dr. Hector

Martinez em 1979, visando melhorar os cuidados prestados ao recém-nascido

pré-termo,

através do contato pele a pele promovendo maior vínculo afetivo, maior estabilidade térmica
e maior desenvolvimento.
O Brasil começou a utilizar esta estratégia de assistência ao bebê e sua mãe na
década de 90 e em 2007 tornou-se política pública de saúde pela publicação de portaria do
Ministério da Saúde. Desde então novas maternidades vêm aderindo a esse método.
O método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado
humanizado que reúne estratégias de intervenção bio-psico-social.

O contato pele-a-pele, no

Método Canguru, começa com o toque evoluindo até a posição canguru. Inicia-se de forma
/\

precoce e crescente, por livre escolha da família, pelo tempo que ambos entenderem ser
prazeroso e suficiente. Esse programa permite uma maior participação dos pais e da família
nos cuidados neonatais.
A posição canguru consiste em manter o recém-nascido

de baixo peso, em

contato pele-a-pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares. Deve
ser realizada de maneira orientada, segura e acompanhada de suporte assistencial por uma
equipe de saúde adequadamente

treinada.

Desta forma, o Programa Mãe Canguru disposto nesta propositura é de extrema
importância no atendimento aos recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso. A adoção dessa
estratégia contribui para a promoção de uma mudança institucional na busca da atenção à
saúde, centrada na humanização e no princípio de cidadania da família.
Pelas fundamentações

acima ex~s,

entendo

medida ora proposta, por isso apresento o prjSel)t~ P ~~
dos nobres pares para sua aprovação.

/;:-

,/

de extrema

relevância

a

Lei, contando com o auxílio
\
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Presidente.

PROCESSO

N°:

2015003715

INTERESSADO:

DEPUTADO FRANCISCO JÚNIOR

ASSUNTO:

Dispõe sobre a criação do Programa Mãe Canguru que
estabelece diretrizes a serem observadas no atendimento
ao recém-nascido pré-termo e/ou de baixo peso, e dá
outras providências.

CONTROLE:

RPROC

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto
Deputado

Francisco Júnior, dispondo

de lei, de autoria do ilustre

sobre a criação do Programa Mãe Canguru

que estabelece diretrizes a serem observadas no atendimento

ao recém-nascido

pré-

termo e/ou de baL'Copeso.
Segundo a justificativa, o projeto é de extrema importância
atendimento
promoção

aos recém-nascidos

pré-termo

e de baixo peso, contribuindo

no

para a

de uma mudança institucional na busca da atenção à saúde, centrada na

humanização e no princípio da cidadania da família.
O referido projeto determina que o programa será dividido em
3 (três) etapas:
../ 1a etapa: período que se inicia no pré-natal da gestação
de alto risco seguido da internação do recém-nascido

na

Unidade Neonatal.
../ 2a etapa: o bebê permanece de maneira continua com sua
mãe a posição canguru será realizada pelo maior tempo
possível. Esse período funcionará

como um "estágio"

pré-alta hospitalar .
../ 3a etapa: se caracteriza pelo acompanhamento

da criança

e da família no ambulatório e/ ou no domicílio até atingir

o peso de 2.500g, dando continuidade
biopsicossocial.

É o relatório.
Embora de grande relevância, a matéria do presente projeto de
lei já se encontra disciplinado na Portaria n. 1.683, de 12 de julho de 2007, do
Ministério da Saúde, a qual aprova a Normas de Orientação para a Implantação do
Método Canguru. Além disso, a Lei Estadual n. 19.200, de 07 de janeiro de 2016,
dispõe sobre a Política Estadual de Conscientização,

Saúde e Atenção Integral

Humanizada ao Recém-Nascido Prematuro no âmbito do Estado de Goiás e dá
outras providências.
Faz-se razoável, diante da semelhança entre o objeto da referida
Portaria, da Lei e da presente propositura, a modificação da Lei Estadual, de forma
a não sobrecarregar o ordenamento

jurídico com um excesso de diplomas legais.

Diante disso, deve-se aproveitar a lei já existente, apenas acrescentando a norma
referente a implantação do método Mãe Canguru nas maternidades

e hospitais

públicos do Estado de Goiás, nos casos em que for adequado.
Sendo

assim, prezando

pela coerência

do diploma

legal

existente acrescido das normas sugeridas pelo presente projeto, as quais julgo
pertinentes e relevantes, apresentamos o seguinte substitutivo:

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N~463, DE 03 DE NOVEMBRO

DE 2015.

Altera a Lei n. 19.200, de 07 dejaneiro de
2016, que dispõe sobre a Política Estadual de
Conscientização, Saúde e Atenção Integral
Humanizada ao Recém-Nascido Prematuro no
âmbito do Estado de Goiás e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA
caIAs)

LECISLATIV

A DO ESTADO

DE

nos termos do art. 10 da ConstituiçãoEstadua~ decretae eu sancionoa seguinteLei:

Art. 1° O art. 3° da Lei 19.200) de 07 dejamiro de 2016) passa
a vigorarcom a seguintealteração:
(~rt. 3

.

de 12 dejulho de 2007) do Ministério da Saúde) no atendimento ao recém-nascidoprematuro) nos
casosem quefor adequado)~ (NR)
....................................................................................................................................................

Art. 2° Esta Lei entra em vigorna data de suapublicação.))

Isto posto, com a adoção do substitutivo
oportuno

encaminhamento

da presente proposição

ora apresentado,

à Comissão

e o

de Saúde e

Promoção Social para análise, somos pela aprovação da proposição em pauta. É o
relatório.

SALA DAS COMISSÕES, em

D.1

Relatora
Mtc/Lpc

I

de)1

~

de 2016.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E REDAÇÃO
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova
o parecer do Relator FAVO ' EL A MATÉRIA
Processo N°
J
Sala das Comissões Deput do Solon Amaral
Em
/~
/ O ~
/2016.
l

Presidente:

~!c~.if
...
~./ /;.~ I

/ q'/ /

/ L.l/
I

.'
I

';;/

APROVADO o PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO, À COMISSÃO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL.

EM,tJjDEtt~kt

DE2016.

Comissão de

Saúde e
Promoção

Social

•• IU iiO! inUifii! 'i,!,I' li ., •.•. ,."'" "

COMISSÃO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Ao Senhor la) Deputado

la)

Q,'

I'-.

(M~
"

PARA RELATAR
Sala da Comissão de Saúde e Promoção Social

EmQ3:;Oil /~\6

Deputado
Presidente

Estadual Gustavo Sebba - PSDB

da Comissão de Saúde e Promoção Social

"

PROCESSO N°:

2015003715

IN'l']mESSl\DO:

DEPUTADO FRANCISCO JÚNIOR

ASSUNTO:

Dispôe sobre a criação do Programa

!\[ãe Canguru tlue

estabelece diretrizes a serem observadas
ao recém-nascido

pré-termo

e/ou

no atendimento

de baixo peso, e dá

outras providências.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto
Deputado

Francisco Júnior, dispondo

de lei, de autoria do ilustre

sobre a criação do Programa i\[ãe Canguru

tlue estabelece diretrizes a serem observadas no atendimento

ao recém-nascido

pré-

termo e/ou de baixo peso.
Segundo a justificativa, o projeto é de extrema importància no
atendimento

aos recém-nascidos

pré-termo

e de baixo peso, contribuindo

para a

promoção de uma mudança institucional na busca da atenção à saúde, centrada na
humanização e no princípio da cidadania da família.
O referido projeto determina que o programa será dividido em
3 (três) etapas:
./ l' etapa: período tjue se inicia no pré-natal da gestação

de alto risco seguido da internação do recém-nascido

na

Unidade N cona tal.
./ 2' etapa: o bebê permanece de mancira conúnua com sua
mãe a posição canguru será realizada pelo maior tempo
possível. Esse período

funcionará

como um "estágio"

pré-alta hospitalar.
./ 3' erapa: se caracteriza pelo acompanhamento

da criança

e da família no ambulatório e/ ou no domicílio até atingir

. .

o peso de 2.500g, dando

à

continuidade

biopsicossocial.
Em tramitação

perante

esta Casa Legislativa, a proposição

recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição,
aprovou

o relatório com um substitutivo

Justiça e Redação, que

da ilustre Deputada

alterando a Lei n. 19.200/2016, decisão esta tlue, posteriormente,
Plenário, motivo pelo qual os autos foram encaminhados

L\driana l\ccorsi,
foi confirmada pelo

para apreciação desta

Comissão.
Quanto
extremamente
cuidados

oportuna,

prestados

promovendo

ao

mérito,

porquanto

tem a relevante

ao recém-nascido

maIOr

vínculo

constata-se

pré-termo,

afetivo,

maior

que

a

proposição

é

finalidade de melhorar

os

através de contato
estabilidade

pele a pele

térmica

e

maIOr

desenvolvimento.
Por tais razões, somos pela aprovação

'.'

da proposição em pauta.

É o relatório.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.231, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.115-970
Telefones (62) 3221-3022 Fax 3221-3375
Site: wW\\'Jl!.go.lcg.br

Ofício nO432-P
Goiânia, 03 de junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Senhor Governador,

~

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de lei
nO 174, aprovado em sessão realizada no dia 30 de maio do corrente ano, de autoria do
Deputado FRANCISCO JR, que altera a Lei n° 19.200, de 07 de janeiro de 2016, que dispõe
sobre a Política Estadual de Conscientização, Saúde e Atenção Integral Humanizada ao RecémNascido Prematuro no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências.

Atenciosamente,

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA
LE GI SLATI\T;.o\.

AUTÓGRAFO DE LEI N° 174, DE 30 DE MAIO DE 2016.
LEI N°
, DE
DE
DE 2016.

Altera a Lei nO 19.200, de 07 de janeiro de
2016, que dispõe sobre a Política Estadual de
Conscientização, Saúde e Atenção Integral
Humanizada ao Recém-Nascido Prematuro
no âmbito do Estado de Goiás e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° O art. 3° da Lei nO19.200, de 07 de janeiro de 2016, passa a vigorar com o
acréscimo seguinte:
"Art. 3°

.

VIII - o estímulo ao método Mãe Canguru, em conformidade com a Portaria
n° 1.683, de 12 de julho de 2007, do Ministério da Saúde, no atendimento ao
recém-nascido prematuro, nos casos em que for adequado .
.........................................................................................

"(NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA
maio de 2016.
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