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Institui  o  Programa  “Jovem  Doador”,  a  ser
real izado  no  Estado  de  Mato  Grosso,
anualmente, com o objetivo de conscientizar os
alunos do ensino médio da rede estadual sobre
a  importância  de  tornarem-se  doadores
regulares  de  sangue  e  medula  óssea,  e  dá
outras providencias.

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 Programa “Jovem Doador”, a ser realizado no Estado de Mato Grosso,
anualmente, na primeira semana do mês de fevereiro e na primeira semana do mês de
novembro, com o objetivo de aumentar o estoque de sangue e medula óssea do
“Hemocentro-MT” para atender ao grande aumento da demanda durante o período de carnaval
e de férias – final de ano.

Art. 2º A Secretaria de Educação, através do Departamento de Ensino Médio, e o Hemocentro
ficarão responsáveis pelo planejamento e execução das ações que serão desenvolvidas durante
a semana nas unidades de ensino, com o objetivo de conscientizar e motivar os jovens
estudantes a aderir ao programa “Jovem Doador”.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor após publicação.
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JUSTIFICATIVA

O MT Hemocentro, único banco público de coleta de sangue e medula óssea do Estado de
Mato Grosso, tem uma preocupação que é constante durante o ano inteiro: a manutenção do
estoque de sangue e medula óssea no nível ideal para atender a demanda que, em
determinados meses, aumenta bastante.

Essa preocupação, em relação ao estoque de sangue, atinge o limite máximo quando se
aproximam as festa de final de ano e o período de carnaval.

O mês de fevereiro é considerado um dos períodos mais críticos do ano, pois é nesta época que
as equipes do centro de coleta enfrentam dificuldade para atender aos hospitais públicos, pois a
quantidade de bolsas de sangue fica insuficiente com a diminuição de coleta e o aumento no
número demanda.

Essa baixa no número de coletas é o reflexo do período de férias, uma vez que no início do ano,
boa parte dos doadores está em viagem. No entanto, essa dificuldade em manter o estoque
vem sendo observada desde o final do segundo semestre dos últimos anos, pelo MT
Hemocentro.

O doador voluntário é quem proporciona o aumento do estoque de sangue e medula nos
hemocentros e, consequentemente, é quem vai salvar muitas vidas através desse ato de
altruísmo e amor ao próximo: a doação de sangue.
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A doação representa a esperança de pessoas em condições delicadas de saúde, tais como as
que sofreram grandes queimaduras, pacientes com câncer, pessoas submetidas a grandes
cirurgias ou que passaram por hemorragias, os hemofílicos e anêmicos, entre outras.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), apenas 1,7% da população
brasileira é doadora. O recomendado pela entidade é de 3% a 5%.  

O Ministério da Saúde reduziu a idade mínima de 18 para 16 anos (com autorização do
responsável) e aumentou de 67 para 69 anos a idade máxima para doação de sangue no país,
numa tentativa de permitir que os hemocentros disponham de um nível mínimo necessário ao
atendimento da demanda.

De acordo com dados do IBGE, existem no Brasil cerca de 1,3 milhão de pessoas entre 15 e 19
anos, sendo que no ano de 2019, menos de 10 mil jovens entre 16 a 20 anos decidiram doar
sangue, ou seja, sensibilizar os jovens é um dos principais desafios.

Já a doação de medula é importante para ajudar pacientes que tem leucemia, aplasia de
medula, alguns tipos de câncer, de linfoma e de anemia, e ocorre por compatibilidade genética.
A compatibilidade familiar é de 25 a 30% (máximo) e a busca, pelo Redome Brasileiro, é de 1
em 100 mil e, no internacional, de 1 em 1 milhão”.

Assim, com o objetivo de sugerir um caminho para juntos enfrentarmos esse desafio, visando
conscientizar e motivar os jovens estudantes do Ensino Médio da rede estadual de Educação a
se tornarem doadores de sangue e medula óssea, apresentamos a presente propositura.

Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a medida se releva justa e
oportuna, apresento o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Março de 2020

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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