SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 24, DE 2016
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), para determinar a
obrigatoriedade de oferecimento de serviço de orientação
sobre aleitamento materno.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O caput do art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 10. ....................................
....................................................
VI – oferecer serviço de orientação sobre amamentação, com
profissionais habilitados e capacitados para essa função, com o
objetivo de apoiar a puérpera para a prática do aleitamento materno.
(NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças sejam
amamentadas, de forma exclusiva, desde o nascimento até os seis primeiros meses de vida
e, de forma complementar, até os dois anos de vida da criança. Isso decorre da constatação
dos efeitos positivos do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento saudável
das crianças.
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Além dos aspectos nutricionais envolvidos – já que o leite materno contém os
nutrientes, anticorpos e outros fatores indispensáveis para a saúde da criança –, o
aleitamento materno possibilita o estabelecimento de um maior vínculo entre a mãe e a
criança, com repercussões importantes para a saúde emocional e psíquica do bebê.
Também para a saúde da mulher há inúmeros benefícios já bem documentados.
Assim, é inquestionável a importância de que sejam providos os meios que
favoreçam o aleitamento materno exclusivo, desde o momento imediatamente após o parto.
Apesar de a amamentação ser um processo natural, para que ela ocorra
adequadamente é necessário que a gestante e a parturiente sejam orientadas quanto à
forma correta de realizá-la e de evitar eventos ou complicações que possam impedir a
efetivação ou a continuidade do aleitamento materno.
Muitas mães, por falta de orientação e de apoio prático nas primeiras horas
após o nascimento do bebê, e diante das dificuldades que podem ocorrer, acabam
desistindo da prática do aleitamento, ainda que tenham o desejo de amamentar seus filhos.
Assim, é fundamental o papel das maternidades como local de apoio
orientação das mães para a prática do aleitamento materno. Faz-se indispensável
presença de profissionais de saúde especificamente capacitados em prover informações
apoio para que as mães tenham a confiança e conheçam as medidas corretas para
aleitamento materno transcorrer de forma tranquila.
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O objetivo da presente proposição é justamente contribuir para que os serviços
de saúde estejam organizados de forma a oferecer ações de orientação e apoio ao
aleitamento materno, que assegurem o “empoderamento” das mulheres, garantindo-lhes as
informações, as habilidades e a segurança emocional necessárias para amamentar os seus
filhos.
Pela importância social e sanitária da medida proposta, solicitamos o apoio dos
nobres Pares.

Sala das Sessões,

Senadora LÚCIA VÂNIA
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

(Vigência)

[...]
Título II
Dos Direitos Fundamentais
Capítulo I
Do Direito à Vida e à Saúde
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento
pré e perinatal.
§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo
critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e
hierarquização do Sistema.
§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a
acompanhou na fase pré-natal.
§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele
necessitem.
§ 4o Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à
mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as
consequências do estado puerperal. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
§ 5o A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser também prestada a
gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. (Incluído
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições
adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida
privativa de liberdade.
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Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo
prazo de dezoito anos;
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e
da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade
administrativa competente;
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no
metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato;
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por
intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, de
2005)

§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento
especializado.
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou
reabilitação.
Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições
para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de
internação de criança ou adolescente.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou
degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014)
Parágrafo único. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus
filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da
Juventude. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e
odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.
Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias.
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