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Institui  o  Banco  de  Sangue  Virtual  para
cadastramento  prévio  e  voluntário  de
servidores  públicos  dos  Poderes  Executivo,
Legislativo  e  Judiciário  do  Estado  de  Mato
Grosso e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        

Art. 1º – Fica instituído o Banco de Sangue Virtual do Estado de Mato Grosso com objetivo de ampliar o
número de doadores junto ao Hemocentro.

Art. 2º – O Banco de Sangue Virtual de que trata esta lei, será constituído mediante o cadastramento prévio
e voluntário de servidores públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado de Mato Grosso,
que desejarem ser doadores de sangue, em parceria com o MT HEMOCENTRO.

§1º - O cadastramento prévio mencionado no caput deste artigo conterá o tipo sanguíneo e a intenção de ser
doador;

§2º - O servidor público que manifestar a intenção de ser doador de sangue fará jus a todos os benefícios
 legais alcançados pela doação voluntária de sangue.

§3º - A disponibilização do cadastro no banco de sangue a outros Hemocentros privados e públicos será
formalizada pelo órgão competente, possibilitando, que possíveis doadores sejam convocados no caso de
necessidade.

Art. 3º – O acompanhamento, gerenciamento e administração do banco virtual, serão feitos pela Secretaria
de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, juntamente com o MT HEMOCENTRO.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá também disponibilizar aplicativos para dispositivos móveis e outros com
acesso a internet, para que a população participe do banco de “doador de sangue virtual“, cadastrando-se e
informando o seu tipo sanguíneo e dados pessoais.



Parágrafo único. A população, pelo aplicativo de “doador virtual de sangue”, poderá convidar outros
possíveis doadores, com o objetivo de cadastrar o maior número de pessoas que se colocam a disposição
para uma eventual doação, que serão acionados diante das necessidades dos estoques de sangue no
hemocentro da sua região.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, conforme EC 19/01.

Art.  5º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei apresentado Institui o Banco de Sangue virtual do Estado de Mato Grosso, e estimula a
criação de aplicativo para dispositivos móveis e outros com acesso a internet, para que a população possa
participar do banco de “doador de sangue virtual“, cadastrando-se e informando o seu tipo sanguíneo e
dados pessoais.

O banco de sangue virtual será constituído mediante o cadastramento prévio e voluntário de
servidores públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado de Mato Grosso, que
desejarem ser doadores de sangue, em parceria com o MT HEMOCENTRO.

O cadastramento prévio conterá o tipo sanguíneo e a intenção de ser doador; o servidor público que
manifestar a intenção de ser doador de sangue permanecerá alcançado pelos benefícios de que
tratam as leis sobre doação voluntária de sangue.

A ideia é criar um enorme banco de dados com os grupos sanguíneos para facilitar a vida de quem
quer doar ou de quem busca doadores

È notório que cada vez mais a demanda por sangue aumenta nos hemocentros. O aumento nos transplantes
e o crescimento da população estão entre os fatores que fazem o Estado precisar cada vez mais de sangue
para transfusão.

No Brasil, 1,9% da população é doadora de sangue. Mesmo estando este percentual dentro do parâmetro da
Organização Mundial de Saúde (OMS) – de 1% a 3% da população – o Ministério da Saúde considera que é
urgente e possível aumentar o número de brasileiros doadores: se cada pessoa doasse duas vezes ao ano,
não faltaria sangue para transfusão no país.

Doar sangue é uma atitude mais do que louvável. Com pouco tempo e com apenas meio litro de sangue, é
possível ajudar alguém. Todos os dias, pessoas se envolvem em acidentes, ou passam por cirurgias
importantíssimas. Muitas vezes, infelizmente, não há sangue para todos.

Mas podemos mudar isso, os doadores citados serão incluídos por livre e espontânea vontade, não
assumindo qualquer obrigação de doar, caso não desejem ou não tenham condições.

O projeto de lei também prevê a possibilidade de disponibilizando por parte do governo de um aplicativo
virtual, onde a população poderá participar do cadastro prévio, onde todos saberão que aquela pessoa doa
sangue, e pode convidar outras pessoas. Muita gente não doa simplesmente pela falta de informação, ou
falta de estímulo.

Um dos objetivos é fazer com que o doador virtual convide o maior número de pessoas, residentes da
mesma cidade, para fazer parte do Banco de Doadores, pois quando alguém ou o hemocentro da sua região
precisar de doação, o banco servirá para acionar possíveis doadores.

O Ministério da Saúde já lançou essa ferramenta de incentivo à doação de sangue, em sua página do
Facebook, o Banco de Doadores virtual, em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue.
O aplicativo terá a missão de agregar e cadastrar doadores de sangue em todo o Brasil.

Desse modo, importante que se crie no âmbito estadual, para que o acesso seja mais rápido e fácil.

Pelo exposto, conto com os nobres pares na aprovação desse relevante projeto de lei, que ajudará a salvar
muitas vidas.
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