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Dispõe  acerca  da  obrigatoriedade  da
informação de tipagem sanguínea e do fator de
RH no momento da emissão de documento de
identificação  dos  recém-nascidos,  a  ser
expedida  pelos  hospitais  e  maternidades
públicas e privadas do Estado de Mato Grosso.

Artigo 1º - É obrigatório constar a informação de tipagem sanguínea e do fator de RH no momento da
emissão do documento de identificação dos recém-nascidos, juntamente com as demais informações de
nascimento, devendo ser feito por meio de certidão á ser expedida pelos hospitais e maternidades públicas e
privadas do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo Primeiro – Na certidão descrita no caput, também deverá constar a informação de tipagem
sanguínea e do fator de RH dos pais dos recém-nascidos.

Artigo 2º - A presente Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Excecutivo, devendo fixar de forma
obrigatória a sanção pelo descumprimento do disposto no art. 1º.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem a finalidade à detecção precoce de doenças dos recém-nascidos, através de
exame de tipagem sanguínea, o qual determina o tipo sanguíneo e o fator de RH.

Importante destacar que para a detecção de doenças precoces, a realização do exame já é obrigatório em
todas as maternidades e hospitais tanto públicas como privadas em nosso país no prazo de
aproximadamente 48 horas após o nascimento. O exame é efetuado através de uma amostra de sangue
retirada no teste do pezinho.

A tipagem sanguínea é um teste o qual identifica o fator sanguíneo, se é positivo ou negativo, bem como o
tipo sanguíneo, se o recém-nascido tem o sangue tipo A, B, AB ou O.
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Ter conhecimento da tipagem sanguínea e o seu fator de RH é fundamental, pois pode identificar a
incompatibilidade de sangue entre a mãe e seu filho, bem como detectar doenças precoces nos
recém-nascidos e em casos de emergências médicas como transfusões sanguíneas, este conhecimento
pode salvar vidas.

Além disso, trata-se de mais um mecanismo para evitar casos de troca ou de desaparecimento de
recém-nascidos nos hospitais e maternidades, o registro realizado de tipagem sanguínea impedirá possível
falsificação documental.

Vale ainda salientar que muitas pessoas mesmo na fase adulta, por desinformação, não possuem
conhecimento de tipagem sanguínea e o fator de RH, porém este é de grande valia em casos emergenciais.

Desta feita, é de suma importância tornar-se obrigatória a informação de tipagem sanguínea e do fator de RH
no momento da emissão do documento de identificação dos recém-nascidos, juntamente com as demais
informações de nascimento, devendo ser expedida pelos hospitais e maternidades públicas e privadas do
Estado.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
da presente propositura por se tratar de grande interesse público.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Outubro de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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