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PARECER Nº 224/2005 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 380/2003. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas que cria o 
Programa “Maternidade Segura”, estabelecendo mecanismos de identificação de 
recém-nascidos e respectivas mães nas unidades da rede municipal de saúde. 
Há parecer, pela legalidade, da Comissão de Constituição e Justiça (fls. 9/12). 
A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável (fl. 18), por se tratar de 
projeto de elevado interesse público. 
No âmbito da competência desta Comissão, quanto ao mérito e ao interesse público 
que devemos analisar, entendemos que apropositura em epígrafe deva receber a 
aprovação desta Casa de Leis, pois as medidas propostas certamente contribuirão para 
o combate eficiente à qualquer possibilidade de troca e seqüestro de recém-nascidos 
nas unidades da rede municipal de saúde. 
A preocupação de gestantes e pais quanto à segurança de seus bebês é grande, 
sobretudo nas maternidades do sistema público e é dever do estado propiciar esta 
segurança. 
Quanto maior o hospital, maiores os riscos, por isso, maiores devem ser os cuidados a 
serem adotados imediatamente após o nascimento, ainda na sala de parto. 
Na maioria das maternidades brasileiras, a identificação é feita em uma ficha que 
contém a impressão digital da mãe e da planta do pé de seu filho. Os dois recebem, 
também, uma pequena pulseira, com numeração idêntica. 
Algumas casas de saúde ainda utilizam a coleta de amostras do sangue materno e do 
recém-nascido para um futuro exame de DNA. Outras também utilizam um grampo 
umbilical, além do bracelete, pois, mesmo que este solte do pulso da criança, o clipe 
ficará preso ao umbigo por cinco dias, até que ele caia, naturalmente, quando mãe e 
filho já estarão em casa. 
Os códigos de barra usados nas pulseiras de identificação têm sido utilizados por 
hospitais particulares do Rio de Janeiro e de São Paulo, como o Hospital Albert Einstein 
e o Hospital e Maternidade São Luiz. Os cuidados incluem, além da pulseira com código 
de barras igual ao da mãe, as fichas com as impressões digitais da mãe e dos pés dos 
recém-nascidos. As experiências nestes hospitais têm demonstrado o êxito das 
medidas de segurança. 
Portanto, por todos os motivos expostos, o parecer desta Comissão é favorável à 
propositura, em razão do seu interesse público e do mérito envolvido. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, em 04/maio/2005. 
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