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Institui  a  obrigatoriedade  da  realização  de
exame oftalmológico conhecido como "Teste do
Olhinho"  em  todas  as  crianças  nascidas  em
maternidades e estabelecimentos hospitalares
no estado de Mato Grosso.

        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 Ficam as maternidades públicas do Estado de Mato Grosso obrigadas a oferecer gratuitamente o
"Teste do Olhinho", exame oftalmológico que faz um diagnóstico clínico de retinopatia da prematuridade,
catarata e glaucoma congênito, infecções, traumas de parto e cegueira, através da técnica conhecida como
"Reflexo Vermelho" em todas as crianças nascidas em maternidades e estabelecimentos hospitalares do
Estado.

Parágrafo único: O disposto no caput do artigo aplica-se a hospitais e demais órgãos de saúde
subvencionados pelo Estado.

Art 2º O Poder Executivo deverá firmar convênios com entidades públicas e particulares para o devido
cumprimento das exigências desta Lei.

Art 3º Ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde a fiscalização do cumprimento desta Lei.

Art 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Um teste simples, rápido e barato, que pode ser realizado ainda na sala de parto, é capaz de detectar vários
problemas de visão em bebês e evitar complicações que levam à cegueira. Trata-se do exame do reflexo
vermelho, também chamado de teste do olhinho que, assim como os testes do pezinho e do ouvidinho, vem
sendo adotado como procedimento de rotina nos primeiros dias de vida dos recém-nascidos.
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A grande importância do exame é a detecção precoce de doenças que podem ser tratadas antes do seu
agravamento, como é o caso de tumores, catarata congênita, traumas de parto e erros de refração. Segundo
dados estatísticos, essas alterações atingem cerca de 3% dos recém-nascidos em todo mundo. Caso não
sejam diagnosticados a tempo, estes problemas podem levar à perda da visão.

Se a criança for prematura, o teste do olhinho é obrigatório. Isto porque 30% dos bebês que nascem com
menos de 40 semanas ainda não têm os vasos sanguíneos da retina formados. A retina é onde se compõe a
visão: é o filme de nossa máquina ocular. Quando a retina não está formada ela dá origem à retinopatia da
prematuridade, principal causa da cegueira infantil na América Latina.

Especialistas alertam que além do teste do olhinho, que deve ser realizado como rotina na hora do
nascimento, outro exame específico para prematuros vem salvando a visão de várias crianças. Chamado de
mapeamento da retina, o procedimento detecta precocemente a retinopatia da prematuridade (ROP) e
permite que o tratamento seja aplicado antes da perda total da visão.

Portanto, conto com os Nobres Pares a aprovação da presente matéria por esta Casa Legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2022

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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