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JUSTIFICATIVA - PL 0703/2020 
A presente propositura visa tornar obrigatória a realização do teste do pezinho 

ampliado na rede pública de saúde do Município, bem como instituir o dever de informação 
sobre a existência e importância desse exame. 

Esse teste cobre dezenas de doenças raras, que, se não diagnosticadas e tratadas 
logo nos primeiros dias ou meses de vida, pode ter consequências gravíssimas, levar à morte 
de crianças ou condená-las a passar a vida lidando com sequelas e deficiências evitáveis, cujo 
tratamento pode ser de altíssimo custo para o próprio SUS, que atualmente realiza apenas 
teste do pezinho para seis enfermidades ao todo. 

O teste do pezinho ampliado já é oferecido no Distrito Federal e, recentemente, foi 
incluído na lista de exames neonatais dos Estados de Minas Gerais e da Paraíba. 

Confiram-se, a propósito, as notícias de mobilização da sociedade civil no sentido de 
adotar a versão ampliada do teste em toda a rede do SUS: 

"Existem versões ampliadas do exame capazes de detectar uma lista muito maior de 
patologias, além das seis doenças do teste básico, no entanto, não estão disponíveis na rede 
pública de saúde, apenas na rede privada. Segundo o especialista em Neonatologia e Doenças 
Metabólicas Hereditárias, Dr. José Simon Camelo Júnior, professor associado da Universidade 
de São Paulo, apenas o Distrito Federal já faz o teste mais detalhado pelo SUS, incluindo a 
Galactosemia e outras doenças. E aprovou agora nova ampliação, incluindo mais exames na 
triagem, que deve chegar a detectar cerca de 53 doenças. 

Se já é feita uma versão ampliada no Distrito Federal, acreditamos que seja possível 
adotar o formato em todo o Brasil, não é mesmo? Por isso, apoiamos a petição online 
organizada pelo Instituto Vidas Raras que será entregue no Congresso Nacional pedindo a 
ampliação da triagem neonatal para todos os bebês do Brasil gratuitamente. 

E nesse contexto, já observamos iniciativas no país em defesa do Teste do Pezinho 
Ampliado. Minas Gerais e Paraíba sancionaram lei de ampliação recentemente e se preparam 
agora para colocar em prática e fazer gratuitamente o exame mais completo. 

(...) 

POR QUE O SUS AINDA NÃO OFERECE O TESTE AMPLIADO? 

Para o Ministério da Saúde, "a triagem neonatal no sistema privado se restringe à 
possibilidade de uma gama de testes passíveis de serem realizados em amostra de sangue 
seco, mas nem todas as doenças triadas pelos exames oferecidos na saúde suplementar 
possuem tratamento estabelecidos e medicamentos disponíveis que possam modificar o curso 
natural da doença". E, de acordo com o Ministério, isso é uma premissa inicial para que uma 
nova doença seja incluída em qualquer programa de rastreamento neonatal. 

O custo do teste mais completo é maior, em média 450 reais, e, por isso, ter um 
diagnóstico amplo e, assim, mais segurança em relação à saúde do bebê acaba sendo uma 
condição restrita às famílias que podem fazer o investimento financeiro. Mesmo assim, é direito 
de todos saber que essa possibilidade oferecida pela rede privada existe, o que, no geral, não 
acontece. Muitas famílias não sabem da existência e importância do Teste do Pezinho 
Ampliado, até mesmo por falta de orientação dos próprios profissionais de saúde que as 
acompanham. 
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O fato de se poder fazer esse exame na rede privada melhora muito a possibilidade de 
detecção de doenças metabólicas graves que são tratáveis e que ainda não são cobertas no 
teste do pezinho no sistema público, afirma o especialista Dr. José Simon, que julga como de 
extrema relevância que as pessoas tenham acesso a essa informação como opção, que 
também deveria ser considerada pelo Governo. Para incluir esses exames no sistema público, 
o que precisamos são projetos de pesquisa que mostrem a realidade nacional e realização de 
estudos de custo e efetividade que demonstrem ao Governo que o rastreio dessas doenças 
metabólicas permite o tratamento em tempo correto, permite que o sistema financeiro do país 
recupere o dinheiro investido na triagem e, claro, a melhoria na qualidade de vida das crianças 
e das famílias, explica Simon. 

Tanto para os cofres públicos quanto para os responsáveis pelo bebê, estar coberto 
por um diagnóstico mais amplo traz economias. Se o recém-nascido possui uma condição de 
nascença, ela vai se manifestar de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Caso ela seja 
diagnosticada antes disso, o tratamento é planejado e mais assertivo, destaca o especialista 
em Neonatologia e Doenças Metabólicas Hereditárias. É por isso que a adoção da melhor 
versão para o Teste do Pezinho tem de ser vista como um investimento pelo governo, podendo 
evitar, a depender da doença, que crianças se tornem futuros pacientes, às vezes dependentes 
de remédios caros ou ainda de leitos em casas de saúde." 

Fonte (acessada em 27/10/2020): https://www.maequeama.com.br/teste-do-pezinho-
ampliado/  

Pelos motivos acima apresentados e por objetivar o interesse público geral, espero 
contar com o voto favorável dos nobres pares à presente propositura." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/11/2020, p. 72 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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