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PROJETO DE LEI 01-00525/2020 da Vereadora Edir Sales (PSD) 

""Dispõe sobre a obrigatoriedade da informação sobre as doenças raras não 
detectáveis pelo teste do pezinho e fixa providências." 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - Todos os hospitais, maternidades e estabelecimentos de saúde do Município 
de São Paulo orientarão os pais, quando da coleta de material para o exame de triagem 
neonatal Teste de Guthrie, conhecido como teste do pezinho, sobre quais as doenças que são 
detectadas pela metodologia utilizada e as que não são detectadas; com o objetivo de 
possibilitar aos pais a opção de realizar os exames para a detecção das doenças raras em 
outro local. 

Artigo 2º - A orientação aos pais será acompanhada da entrega de material impresso 
contendo: 

I - Orientações gerais sobre a triagem neonatal, a importância de obter o resultado do 
exame independentemente da quantidade de doenças detectáveis, e da necessidade de 
retornar o mais breve possível em caso de convocação pelo laboratório ou serviço de saúde; 

II - A relação das doenças que são detectáveis pela metodologia utilizada para a 
triagem neonatal; 

III - A relação das doenças que não são detectáveis pela metodologia de triagem 
neonatal a ser realizada, tendo como parâmetro as diversas modalidades de triagem neonatal 
ampliada disponíveis no Brasil; 

IV - Os sinais e sintomas compatíveis com erros inatos do metabolismo, que devem ser 
observados, independente do resultado dos exames, que se observados, os pais devem 
procurar um serviço de saúde. 

Artigo 3º - Os hospitais, maternidades e todos os demais estabelecimentos de saúde 
do município de São Paulo deverão afixar cartazes com a seguinte orientação: É direito dos 
pais receber informações sobre as doenças que são detectáveis e quais não são detectáveis 
pelo teste do pezinho. 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 

Às Comissões competentes. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/08/2020, p. 94 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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