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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Dispõe sobre a presença de profissionais de enfermagem obstétrica em maternidades, casas de
parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada.

 

Art. 1º As Maternidades, Casas de Parto e Estabelecimentos Hospitalares Congêneres, da Rede
Pública e Privada dos Municípios e Estado, devem dispor de profissionais de enfermagem
obstétrica em número adequado, de acordo com o número de partos, para atendimento durante
todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto.

Art. 2º Fica autorizado aos profissionais de enfermagem obstétrica a realização de todos os
procedimentos previstos em legislação específica da enfermagem e enfermagem obstétrica,
conforme Resolução COFEN 516/2016.

Art. 3º As instituições citadas no art. 1º apresentarão aos órgãos competentes, anualmente,
indicadores referentes à assistência obstétrica, incluindo a taxa de partos atendidos por
profissionais de enfermagem obstétrica.

Art.4º O profissional de enfermagem obstétrica deverá possuir cadastro ativo de especialista no
Conselho de Classe.

Art 5º Cabe ao profissional de enfermagem obstétrica prestar cuidado humanizado, de acordo com
as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde.

Art 6º O não cumprimento da obrigatoriedade instituída no “caput” do artigo 1º sujeitará os
infratores às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II— aos estabelecimentos privados, a partir da segunda ocorrência, o pagamento de multa no valor
de 1.000 UPF/PR (mil vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná), aplicada em dobro em caso de
reincidência;
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III - se órgão público, o afastamento do dirigente e a aplicação das penalidades previstas na
legislação.

Parágrafo único. Compete ao órgão gestor de saúde da localidade em que estiver vinculado o
estabelecimento, a aplicação das penalidades de que trata este artigo.

Art. 7º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

GOURA

Deputado Estadual

 

JUSTIFICATIVA

A assistência obstétrica brasileira é basicamente hospitalar e, nesse contexto, busca-se um
atendimento individualizado e humanizado da gestante na assistência ao parto e nascimento,
direcionando a atenção à mulher e à família.

Desta forma, a Lei Federal 7.498/1986, em seu artigo 11, atribui ao profissional de enfermagem,
quando integrante de equipe de saúde, a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e
puérpera, o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, bem como a execução do parto
sem distocia. Ainda, seu artigo 20 dispõe sobre a observância dos preceitos desta lei no
provimento de cargos e funções e na contratação de pessoal de enfermagem. 

A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Natural, elaborada pelo Ministério da Saúde,
recomenda que os gestores de saúde proporcionem condições para a implementação de um modelo
de assistência que inclua a enfermeira obstétrica e obstetriz na assistência ao parto de baixo risco
por apresentar vantagens em relação à redução de intervenções e maior satisfação das mulheres.

Assim, entende-se que as equipes de saúde devem contar com número adequado de enfermeiras/os
obstetras para garantir o atendimento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, promovendo a
maternidade segura. É o que preconiza o presente projeto de lei. 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Gomes de Oliveira Brand, Deputado
Estadual, em 20/10/2020, às 11:13, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Isabel Cristina Rauen Silvestri, Deputada
Estadual - Procuradora da Mulher, em 20/10/2020, às 11:19, conforme Ato da
Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Marilei de Souza Lima, Deputada Estadual,
em 20/10/2020, às 11:49, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.
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Documento assinado eletronicamente por Mabel Cora Canto, Deputada Estadual, em
20/10/2020, às 12:03, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Guzella Rafagnin, Deputada
Estadual, em 20/10/2020, às 12:38, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br
/sei/verificar informando o código verificador 0239543 e o código CRC FD3F5C91.
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