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•	 Lei nº9.263/96 - Dá direito a todo cidadão brasileiro a todos os métodos cientificamente 
aceitos de concepção e contracepção.

•	 Lei Federal nº8.069/90 - Direito ao acompanhamento de crianças e adolescentes inter-
nados.

•	 Lei Federal nº11.108/05 - Direito de um acompanhante durante todo o período de traba-
lho de parto, parto e pós-parto imediato.

•	 Portaria nº2.418/05 - Define como pós-parto imediato o período de 10 dias após o parto 
e dá cobertura para que o/a acompanhante possa ter acomodação adequada e receber 
as principais refeições.

•	 Portaria nº 48/99 Ministério da Saúde - Dispõe sobre o planejamento familiar e dá outras 
providências.

ANExO I- lEGISlAçÕES QUE SE REFEREM AOS 
dIREITOS dOS PAIS
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•	 Licença paternidade de 05 (cinco) dias foi concedida pela Constituição Federal/88 em 
seu artigo 7º, XIX e art.10, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADCT.

•	 Portaria nº1.944, de 27 de agosto de 2009 -– Institui, no âmbito do SUS, a Política Na-
cional de Atenção Integral à Saúde do Homem - PNAISH.

•	 Portaria nº930/12- Define as diretrizes e os objetivos para a organização da atenção 
integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios 
de classificação e de habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

•	 Portaria nº 1.683, de 12 de julho de 2007 - Aprova, na forma do anexo, as Normas de 
Orientação para a Implantação do Método Canguru.

•	 Portaria nº 1.130 de 5 de Agosto de 2015 que cria a Política Nacional de Atenção In-
tegral àa Saúde da Criança - http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/
prt1130_05_08_2015.html 

•	 Portaria nº 371, de 07 de maio de 2014 - Institui diretrizes para a organização da aten-
ção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS).

•	 Portaria nº 3242, de 30 de dezembro de 2011, Dispõe sobre o Fluxograma Laboratorial 
da Sífilis e a utilização de testes rápidos para triagem da sífilis em situações especiais 
e apresenta outras recomendações.

•	 Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013, Aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico 
da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças e dá outras providências.

•	 Portaria nº 3275, de 26 de dezembro de 2013, Altera a Portaria nº 77/GM/MS, de 12 de 
janeiro de 2012, que dispõe sobre a realização de testes rápidos, na atenção básica, 
para a detecção de HIV e sífilis, assim como testes rápidos para outros agravos, no 
âmbito da atenção pré-natal para gestantes e suas parcerias sexuais.

•	 Portaria nº 1271, de 06 de junho de 2014, Define a Lista Nacional de Notificação Compul-
sória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos 
e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.
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ANExO II-INSTRUçÕES SOBRE COMO 
REGISTRAR SEU FIlHO

Com o Registro de Nascimento, seu filho será um indivíduo, com o próprio nome, sobrenome, 
o nome da mãe, do pai e dos avós e estará escrito que ele nasceu no Brasil. Ser um cidadão 
brasileiro dará a ele muitos direitos: atendimento à saúde, creche, matrícula escolar, o 
recebimento dos benefícios dos programas sociais e muitos outros.

Tirar o registro civil é obrigatório e ninguém precisa pagar pela primeira certidão, é gratuita. 
Procure o cartório de registro civil do lugar onde seu filho nasceu ou onde você mora. 
Algumas maternidades oferecem esse serviço.

O pai deve comparecer ao cartório, acompanhado ou não da mãe, com os seguintes 
documentos:
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* Declaração de Nascido Vivo (DNV), fornecida pelo hospital, maternidade, UBS ou 
Secretaria de Saúde.

* Documento de identificação. 

* Certidão de Casamento (Se os pais forem casados legalmente)

* Se for indígena, RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena emitido pela 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI11)

* Se não tiver os documentos acima, devem comparecer ao cartório com duas testemunhas 
que tenham conhecimento do parto, com seus documentos.

* Se o pai não puder comparecer ao cartório, deve fazer uma declaração com firma 
reconhecida autorizando o registro do filho em seu nome.  

* Se a mãe não tiver a declaração do pai ou se o pai for desconhecido, ela pode fazer a 
certidão de nascimento apenas em seu nome. 

* Se os pais não tiverem o próprio registro civil de nascimento, devem primeiro fazer os 
seus para depois registrar a criança. 

* Qualquer pessoa em qualquer idade pode fazer o registro de seu nascimento com 
assinatura de duas testemunhas. Procure um cartório da sua cidade. A primeira certidão 
de nascimento É GRATUITA.

 

 11.  O RANI é um documento administrativo, que serve aos procedimentos da FUNAI, ele não é necessário 
para certidão de nascimento de crianças indígenas, os pais podem ter ou não, não é obrigatório. O RANI 
possibilita acesso a outras políticas sociais ofertadas para os povos indígenas. 


