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O teste do pezinho é um exame realizado entre o segundo e o quinto dia 

do nascimento do bebê, que consiste na coleta de algumas gotinhas de sangue 

do calcanhar em papel filtro especial. O exame é feito nesse local porque nele 

estão presentes muitos vasos sanguíneos, o que facilita o acesso ao sangue. 

O teste ajuda a diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e 

infecciosas, capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-

nascido, mas que não apresentam sintomas detectáveis, podendo oferecer mais 

qualidade de vida ao bebê que acaba de nascer. 

No entanto, no Brasil a triagem neonatal do teste do pezinho pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) de forma obrigatória e gratuita detecta 06 (seis) doenças, 

sendo elas: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose 

cística (também conhecida como mucoviscidose), hiperplasia adrenal congênita 

e deficiência de biotinidase. 

Considerando que, existem dois tipos de testes, a versão gratuita 

ilizada pelo Governo e a opção expandida, encontrada nas redes 

particulares, que faz o diagnóstico de até 53 (cinquenta e três) condições; 

Considerando que, a lista de doenças a serem rastreadas pelo teste do 

pezinho precisa ser revisada periodicamente, com base em evidências 

cientificas e priorizando-se as doenças com maior prevalência no país, com 

protocolo de tratamento aprovado e incorporado ao SUS; 
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Considerando que, é muito importância a divulgação do teste do pezinho 

e da disponibilidade de informação e orientação sobre o exame realizado pela 

rede SUS e pela rede privada durante os atendimentos de pré-natal e pós-parto, 

tendo em vista que os profissionais da saúde devem informar à gestante e seus 

acompanhantes sobre a importância desta análise e a diferença entre ambos os 

exames; 

Considerando que o Senado aprovou o projeto de lei 5.043/2020, que 

amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho aplicado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), iniciativa que teve origem na Câmara dos 

Deputados e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 1990): 

Considerando que com a mudança prevista no projeto. o exame passará 

a alcançar 14 grupos de doenças, medida que deve ser implementada de forma 

escalonada, em prazo a ser regulamentado pelo Ministério da Saúde; 

Considerando que, a diferença entre o número de doenças detectadas 

nos exames pagos e gratuitos, fez com que a instituição de pacientes e familiares 

lutassem pelo acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) e que apenas a cidade 

de Brasília e o estado da Bahia, disponibilizam o teste ampliado de forma 

gratuita; 

Considerando que, a Sociedade Brasileira de Pediatria -SBP, divulgou em 

2019 uma entrevista com Antônio Condino-Neto, Presidente do Departamento 

Científico de Imunologia Clínica, que sugeriu que o preço é o principal motivo 

para o teste ampliado não ser uma realidade para todos; 



(te 

Ce16/rie~ daa. (ee--e~ 

44u:h, chr, G9ho 

Av Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500 - Fax: 4798-9583 
E-mail: cmmc@cmmc.com.br 

Considerando que, no Brasil 75 (setenta e cinco) milhões de pessoas 

convivem com alguma doença rara, sendo 75% (setenta e cinco) delas crianças, 

e que sem o tratamento precoce, o gasto posterior será maior, impactando não 

só na vida do diagnosticado, mas da familia e da sociedade como um todo: 

Considerando que, no dia 06 de junho é comemorado o Dia Nacional do 

Teste do Pezinho. para relembrar a importância da realização do exame. 

Diante do exposto é que, a CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS 
CRUZES faz veemente APELO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE, MARCELO QUEIROGA, 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, JOÃO DORIA, AO EXCELETISSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE 
SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DR. JEAN 
GORINCHTEYN, bem como ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS 
CRUZES, CAIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA, para que seja ampliado o 
teste do pezinho pelo Sistema Único de Saúde, garantindo o diagnóstico 
precoce para o tratamento de doenças raras somente detectadas através 
deste exame, e finalmente seja dada ciência do inteiro. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraido de Miranda. 26 de maio de 2021. 

MILT SIL — BI GÊMEOS 

Vereador — PSD 

FERNANDA MORENO DA SILVA 

Vereadora - MDB 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 28 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 154/21 
Ref. MOÇÃO n.2 82/21. 

Senhor Prefeito: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2 

82/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Milton Lins da Silva 

e Fernanda Moreno da Silva. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE EZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Caio César Machado da Cunha 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

Av. Vereador Narciso Yogue Guimarães, 381 - Centro Cívico-Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



• CAMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 154/21 
Ref. MOÇÃO n.2 82/21. 

Senhor Secretário: 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 28 de maio de 2021. 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

82/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Milton Lins da Silva 

e Fernanda Moreno da Silva. 

Atenciosamente, 

IÍ Á -) 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Jean Gorinchteyn 
Secretário de Saúde do Governo do Estado de São Paulo 

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 28 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.° /54/21 
Ref. MOÇÃO n.° 82/21. 

Senhor Governador: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

82/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Milton Lins da Silva 

e Fernanda Moreno da Silva. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
João Agripino Dona Junior 
Governador do Estado de São Paulo 

Atenciosamente, 

(V9 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 28 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 154/21 
Ref. MOÇÃO n.2 82/21. 

Senhor Ministro: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

82/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Milton Lins da Silva 

e Fernanda Moreno da Silva. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marcelo Queiroga 
Ministro de Saúde do Governo Federal 

Atenciosamente, 

J, 17t 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico -Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 28 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. /54/21 
Ref. MOÇÃO n.982/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

82/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Milton Lins da Silva 

e Fernanda Moreno da Silva. 

Atenciosamente, 

OTTO F..Á 810 FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Jair Messias Bolsonaro 
Presidente da República Federativa do Brasil 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 













18/06/2021 SEI/PR - 2648137 - OFICIO 

00063.001906/2021-40 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Gabinete Pessoal do Presidente da República 

Gabinete Adjunto de Gestão Interna 

OFÍCIO N° 3104/2021/GPPR-GAGI/GPPR 

Brasília, 17 de junho de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381- Centro Cívico 
08780-902 Mogi das Cruzes/SP 
presidente.ottorezendePcmmc.smov.br  / vereadorottorezende p_,gov.br

Assunto: Moção n2 82/21 — teste do pezinho. 

Senhor Presidente, 

DPOSN 0 ne,s VFREADORUS 
J' az dad Ur: i;61-', ; C":4 eïjr....2j2,m21

rpf4ih, 

1. Acusamos o recebimento do OFÍCIO-CIRCULAR GPE N2 154/21, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa a Moção n° 82/21, de 
apelo "para que seja ampliado o teste do pezinho pelo Sistema Único de Saúde, garantindo o diagnóstico precoce para o tratamento de doenças raras somente 
detectadas através deste exame". 

2. Pela natureza do assunto, informamos que o referido documento foi encaminhado ao Ministério da Saúde, bem como à Secretaria de Governo da 
Presidência da República, por meio do Ofício Circular n° 978/2021/GPPR-GAGI/GPPR. 

3. Nesse sentido, caso haja interesse em acompanhar seu expediente, poderá contatar diretamente o órgão indicado, conforme segue: 

a) Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 59 andar, CEP: 70058-900, Brasília/DF, tel.: (61) 3315-2392 / 2393. 

Respeitosamente, 

AIDA [RIS DE OLIVEIRA 
Chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna 
Gabinete Pessoal do Presidente da República 

, Documento assinado eletronicamente por Aida Íris de Oliveira, Chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna, em 17/06/2021, às 11:11, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539 de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2648137 e o código CRC BE6ABD74 no Cite: 
julnágjzimpresidencia.gov.br/seiícontrolador_externo  plp?acao- doctuncnto conferir&titok•gao acesso_extemo- 0 

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 00063.001906/2021-40 

Palácio do Planalto - Subsolo - Sala: 18 — Telefone: 61-3411-1159 

CEP 70150-900 Brasilia/DF - https://www.gov.br/planalto/pt-br 

SEI n2 2648137 

file:///CJUsers/gab.presidencia.e01/Downloads/OFIC10_2648137.html 1/1 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

GABINETE DO SECRETÁRIO - Chefia de Gabinete 

OFÍCIO 

Número de Referência: SES-EXP-2021 /41928 
Interessado: Càmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Assunto: Teste do Pezinho - SUS 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador Presidente Otto Fábio Flores de Rezende 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães. 381 - Centro Cívico 
Mogi das Cruzes - SP, 08780-000 

Ao apresentar nossos cordiais cumprimentos, reportamo-nos ao Oficio Circular 
GPE if 154/2021, pelo qual Vossa Excelência solicita que seja ampliado o teste do pezinho pelo 
Sistema Único de Saúde, garantindo o diagnóstico precoce para o tratamento de doenças raras 
somente detectadas através deste exame. 

A solicitação em apreço foi submetida à apreciação da Coordenadoria de 
Planejamento de Saúde/Grupo Técnico Ações Saúde 111/Triagem Neonatal, Doenças Raras. 
órgão desta Pasta, que se manifestou através da Informação: SES-INF-2021,79862 . cuja 
cópia anexamos ao presente para conhecimento. 

Sendo o que nos cumpria para o momento. aproveitamos a oportunidade para 
renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. 

São Paulo. 25 de junho de 2021. 

NILSON FERRAZ PASCHOA 
Chefe de Gabinete 

GABINETE DO SECRETÁRIO - Chefia de Gabinete 

Classif documental 006.01 10.003 

Assinado com senha por NILSON FERRAZ PASCHOA 25/0612021 às 15.34:07 
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Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

Coordenadoria de Planejamento de Saúde/Grupo Técnico Ações Saúde I II/Triagem 
Neonatal, Doenças Raras 

Informação 

Interessado: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Assunto: TESTE DO PEZINHO AMPLIADO 
Número de referência: SES-EXP-2021/41928 

Expediente: SES-EXP-2021/41928 

Assunto: Teste do Pezinho Ampliado 

Interessado: Câmara de Vereadores do Municipio de Mogi das Cruzes 

Em relação. a implantação do Teste do Pezinho Ampliado no estado de São Paulo. essa área 
técnica tem as seguintes considerações a serem feitas: 

A. Triagem Neonatal: 

A triagem neonatal é a estratégia em Saúde Pública para testar universalmente todos 
recém-nascidos para doenças metabólicas, genéticas, endócrinas e hematológicas 
tratáveis. comumente referidas como erros inatos do metabolismo (El/vf). Podendo 
também triar doenças infecciosas. Muitas dessas doenças são condições potencialmente 
fatais, mas todas são assintomáticas ao nascimento. Embora a incidência de algumas 
dessas doenças, seja extremamente rara na população de recém-nascidos, quando uma 
dessas condições não é encontrada e tratada. ela pode afetar o desenvolvimento fisico e 
mental normal de uma criança. Em casos graves, a falta ou atraso no tratamento pode 
levar a incapacidade de desenvolvimento, retardo mental e ou morte prematura ( 
PRETOS. W. Genética em Medicina volumel4 , páginas129 - 134 (2012). 

B. Classificação da Triagem Neonatal (TNN): 

Biológica âifeste do Pezinho 

Não Biológica âtfiagem ocular, auditiva e cardiológica. 

1°) TNN- Biológica / Teste do Pezinho 

O procedimento inicial dessa modalidade de triagem é a coleta, por punctura na face lateral de 
uni dos pés de um bebé, de uma gota de sangue, a ser afixada em papel de filtro. Essa gota de 
sangue seco possibilita a extração de um marcador reconhecido internacionalmente, como o 
selecionador de risco, para que uma criança seja doente. Esse exame não só seleciona crianças 
doentes, como também garante que, todas as outras crianças testadas não têm às doenças pelas 
quais foram investigadas na TNN. 

Triagem se origina do francês triage, significa seleção, separação de um grupo, ou 

Classif. documental 006.01_10.004 men= 
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Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

Coordenadoria de Planejamento de Saúde/Grupo Técnico Ações Saúde 111/Triagem 
Neonatal, Doenças Raras 

mesmo elementos, entre inúmeros e define em Saúde Pública, a ação primária da escolha dos 
programas de Triagem, ou seja. a detecção. por meio de testes aplicados na população alvo e que 
tenha uma elevada probabilidade de apresentarem determinadas doenças. 

Ao aplicarmos essa definição na TNN. estamos realizando uma metodologia de 
rastreamento de doenças em Saúde Pública. especificamente na população com idade entre O a 
28 dias de vida. 

a. As doenças a serem inseridas na TNN deverão obedecer aos seguintes critérios: ser grave 
e de alta prevalência/incidência na população de nascidos vivos, não apresentar 
qualquer manifestação, ou seja. nenhum sinal ou sintoma clínico ao nascimento. 
permitir que o diagnóstico seja feito por um método diagnóstico consagrado pela 
estratégia da Medicina Baseada em Evidências e serem doenças, cujo prognóstico de 
vida, pode ser melhorado com a introdução de um tratamento precoce. oportuno e 
adequado. 

Os testes utili7ados na TNN deverão ter uma ampla cobertura populacional. uma baixa 
percentagem de falsos - positivos e falsos - negativos,por tanto, devem ter especificidade e 
sensibilidade altas (ROSA; RLTHLAND; CUNHA; in: TRIAGEM NEONATAL Cap. V: 95). 

Falso-negativo = bebê doente/ exame da TNN normal âtitraso no diagnóstico. 

Falso-positivo = bebêsadio/ exame alterado ou duvidosoW exclusão da doença seráfeita com a 
normalidade do resultado do exame confirmatório. 

b) O estado de São Paulo é aderente ao PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM 
NEONATAL (PNTN) - Portaria MS SAS 822 de 06/06/2001. Essa Portaria instituiu no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal PNTN. 

Cito: Artigo 1°/ Parágrafo 1° "O Programa a ser instituído deve ser executado de forma 
articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde dos estados, Distrito 
Federal e municípios e tem por objetivo o desenvolvimento de ações de triagem neonatal em 
fase pré - sintomática, com o acompanhamento e tratamento das doenças congênitas detectadas e 
inseridas no Programa em todos os nascidos-vivos, promovendo o acesso, o incremento da 
qualidade e da capacidade instalada dos laboratórios especializados e dos set-viços de 
atendimento. bem como organizar e regular o conjunto destas ações de saúde: 

§ 2° O Programa Nacional de Triagem Neonatal se ocupará da triagem com detecção dos 
casos suspeitos, confirmação diagnóstica. acompanhamento e tratamento dos casos identificados 
nas seguintes doenças congênitas, de acordo com a respectiva Fase de Implantação do Programa: 
Fase I- Fenilcetonúria; Hipotireoidismo Congênito; Fase 11-Doenças Falciformes e outras 
Hemoglobinopatias; Fase M-Fibrose Cística; Fase IV- Hiperplasia Adrenal Congênita e 
Deficiência de Biotinidase. 

Art. 5° Determinar às Secretarias de Saúde dos estados, Distrito Federal e dos municípios. 
de acordo com seu nível de responsabilidade no Programa. que organizem Redes Estaduais de 
Triagem Neonatal que serão integradas por: 

a - Postos de Coleta; 

— • 
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Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

Coordenadoria de Planejamento de Saúde/Grupo Técnico Ações Saúde III/Triagem 
Neonatal, Doenças Raras 

b - Serviços de Referência em Triagem Neonatal/ Acompanhamento e Tratamento de 
Doenças Congénitas Tipo I, II; III ou IV; 

§ 1° Compete aos municípios à organização/estruturação/ cadastramento de tantos postos 
de coleta. quantos forem necessários para a adequada cobertura e acesso de suas respectivas 
populações. sendo obrigatória a implantação de pelo menos 01 (um) Posto de Coleta por 
município (municípios em que ocorram partos), em confonnidade com o estabelecido no Anexo 
III desta Portaria; 

§ 2° Compete aos estados e ao Distrito Federal a organização das Redes Estaduais de 
Triagem NeonataL designando um Coordenador Estadual do Programa Nacional de Triagem 
Neonatal. articulando os Postos de Coleta Municipais com o(s) Serviço(s) de Referência, os 
fluxos de exames, a referência e contra referência dos pacientes triados; 

§ 3° Compete. ainda, aos estados e ao Distrito Federal a 
organização:estruturaçãolcadastramento de Serviço(s) de Referência em Triagem 
Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas. de acordo com a Fase de 
implantação do Programa. respectivamente de Tipo I. II, III ou IV que estejam aptos a realizar a 
triagem, a confirmação diagnóstica. o acompanhamento e tratamento das doenças triadas na 
Fase de Implantação do 

Programa em que o estado estiver, em conformidade com o estabelecido no Anexo III 
desta Portaria, sendo obrigatória a implantação de pelo menos 01 (uni) Serviço de Referência por 
estado no tipo adequado à sua Fase de Implantação do Programa. 

OsSeniços de Referência de Triagem Neonatal (SRTN) são responsáveis por um 
território de abrangência de cobertura regional pré-estabelecido. Esses serviços são 
responsáveis pela qualidade de todo o procedimento diagnóstico. desde a coleta/realização 
do exame e ou procedimento; devem garantir que os intervalos de tempo ideais para 
realização dos testes confirmatórios para cada doença pesquisada, por tanto, pelo intervalo 
de tempo ideal decorrido entre o nascimento e a coleta do exame; entrada do exame no 
laboratório a saída dos resultados; notificação do caso positivo para o Setor de Captação/Busca 
Ativa; captação dos casos positivos e a idade ideal para o início do tratamento. 

c Noestado de São Paulo. temos hoje credenciados no Ministério da Saúde. junto ao PNTN, 3 
Laboratórios do Teste do Pezinho: Instituto Jizi Clemente (ex - APAE - SP), que realiza para o 
SUS 64% dos exames e 95% dos exames da área privada/saúde suplementar; os outros 5% dos 
exames da área privada são realizados por laboratórios particulares de fora do estado de São 
Paulo. que vendem seus serviços para as Maternidades não - SUS; Hospital das Clínicas - USP 
de Ribeirão Preto. que só atua no SUS e realiza 15% dos exames do estado de São Paulo e o 
Hospital das Clinicas - UNICAMP, que realiza exames exclusivamente para o SUS. que realiza 
21% dos exames do estado de São Paulo. 

O programa da TNN disponibiliza o tratamento/terapêutica. em tempo oportunohdeal 
para cada unia das doenças do pezinho, assim como, assegura o seguimento/acompanhamento 
ambulatorial/hospitalar pela vida toda dos afetados. Nos casos de doenças de origem 
genética oferece Aconselhamento Genético para os pais e familiares do bebê afetado. para que 
eles façam um novo planejamento familiar com reprodução assistida, se assim desejarem. 

   rf, 
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As doenças da TNN são doenças raras de origem genética, congênitas. crônicas e 
incuráveis. A organização da assistência e os exames genéticos dessas doenças, também foram 
contempladas no Eixo 1 da Politica Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doença 
Rara/Portaria MS/GM n°199 de janeiro de 2014. 

O programa da TNN garante a realização dos exames de triagem em todos os nascidos vivos 
(SUS Saúde Suplementar) no estado de São Paulo, promovendo a confirmação rápida dos 
diagnósticos, no caso da suspeita da presença de doença; garante acesso desses doentes aos 
profissionais especializados e capacitados em iniciar o tratamento adequado para cada doença 
confirmada pela TNN e a manutenção do tratamento de modo continuado, gratuito, integral e por 
toda a vida das pessoas, cuja doença foi diagnosticada pela TNN. 

No estado de São Paulo, nascem anualmente 600.000 crianças (média de nascidos vivos dos 
últimos 10 anos). A cobertura dos exames da TNN, realizados pelo SUS, é de 98,8% dos 
nascidos vivos. Cerca dê 85% das coletas dos primeiros exames são realizadas nas 
maternidades hospitais que fazem parto, o restante das coletas é feita nas Unidades Básicas de 
Saúde, mais próxima do domicílio da família. 90% dos exames são realizados na primeira 
semana de vida de todas as crianças. As crianças com Hipotireoidismo congênito e 
Fenilcetonúria iniciam seus tratamentos entre a segunda e a terceira semana de vida; Doença 
Fakiforine até 60 dias de vida; Fibrose Cística até 60 dias de vida; Hiperplasia Adrenal 
Congênita até 14 dias e Deficiência de Biotinidase até 30 dias. Anualmente, confirmamos o 
diagnóstico de 1.500 novos doentes, em média. 

Fazemos também rastreamento em cascata (exames nos pais e irmãos do caso índice), assim 
como, fazemos Aconselhamento Genético, para todas as famílias selecionadas corno famílias de 
risco para terem reincidência da mesma doença, diagnosticada pela TNN. 

Teste do pezinho ampliado: 

Ao falarmos do teste do pezinho na modalidade ampliado, para aplicação da estratégia numa 
escala de assistência populacional. implica em dispor: da aparelhagem, planta fisica para 
alocação dela e de recursos humanos capacitados no uso de uma tecnologia. denominada: 
Espectrometria de Massa em Tandem. coloquialmente. conhecida como MISSAS. 

No estado de São Paulo, só o Instituto Jô Clemente (ex - APAE SP), dispõe da expertise e tem 
tecnologia implantada para a realização do teste ampliado. Porque já realiza essa modalidade de 
teste do pezinho para a área não-SUS da Atenção à Saúde. Isso não quer dizer que os outros 
SRTN DE São Paulo, não conseguiriam se organizar. para atender a essa demanda. 

No total dos Erros Inatos, só 33 EIM deles tem tratamento no mundo. O Instituto Jô 
Clemente oferece 50 "screening" no seu pezinho ampliado, pois ele inclui pesquisa de 
doenças infecciosa e imunodeficiência primária. O custo desse exame para a área da Saúde 
Suplementar é de R$ 425,00/exame por criança. Esse valor não inclui o custeio dos exames 
confirmatórios necessários, que deverão ser realizados nos bebês selecionados como suspeitos de 
serem doentes. 

A Espectrometria em Tandem (MASSAS) não realiza o "screening" para as doenças de 
depósito. as chamadas doenças lisossômicas dos EIM. como: Doença de Gaucher, 
Mucopolissacaridoses e Doença de Fabry. Essas doenças já têm tratamento com a Terapia de 
Reposição Enzimática com Protocolos de Diagnóstico Tratamento aprovados pelo Ministério da 
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Saúde (PCDT), exceto Fabry. 

Outro grupo de doenças que são passíveis de serem incluídas no teste do pezinho ampliado são 
as denominadas: imunodeficiências primárias. Assim como, as doenças neurológicas: Atrofia 
Muscular Espinhal e Doença de Pompe. Todas com PCDT aprovado pelo MS. 

Na área pública, a cidade de Brasília cumprindo aLei n° 4.190. de 6 de agosto de 2008. realiza 
o teste de triagem neonatal. na sua modalidade ampliada, em todas as crianças nascidas nos 
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes da rede pública de saúde do 
Distrito Federal. A Lei n° 6.382, de 24 de setembro de 2019 alterou a lei de 2008. incluindo no 
teste do pezinho. o "screening" para imunodeficiência combinada grave (SCID) e doenças 
lisossomais. Em Brasília. nascem em média 42.000 crianças/ano. 

As dietas terapêuticas são os tratamentos preconizados para maioria dos EIM. A SES Distrito 
Federal gastou em 2018. o valor dê R$ 1.491.019.85, com as dispensação de fórmulas 
nutricionais terapêuticas. Essas fórmulas são fornecidas para crianças diagnosticadas pelo teste 
do pezinho ampliado, desde 2008. Informação concedida, pela Coordenação do Serviço de 
Referência de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio de Brasília. 

Essas dietas terapêuticas são baseadas em: reposição ou exclusão de proteínas. aminoácidos. 
lipídeos. hidratos de carbono ou oligoelementos. As dietas terapêuticas industrializadas são de 
alto custo. Outra modalidade de tratamento dos EIM são as "terapias de reposição enzimática", 
que são de altíssimo custo. Esses medicamentos são biofánnacos termossensíveis e necessitam 
serem infundidos por via parenteral, em ambulatórios infusionais especializados. As sessões 
infiisionias devem respeitar protocolos de avaliação pré e pós - infusional, com avaliações 
clínicas e exames laboratoriais, mesmo em pessoas que aparentemente. apresentem-se bem. sem 
sinais e sintomas de qualquer natureza, para garantirmos a segurança do paciente. Todos esses 
medicamentos podem ter efeitos adversos graves. Esses protocolos infusionais deverão ser 
criados para cada uma das doenças do pezinho. 

Conforme. a Portaria Consolidada GM/MS n° 2 de 6/2016 que dispõe sobre o financiamento e 
a execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, os 
biofánuacos ( terapia de reposição enzimática) integram o Grupo 1 - A da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica. Nesse grupo de medicamentos: a aquisição deverá ser centralizada e 
realizada pelo Ministério da Saúde (MS). para ser fornecido as Secretarias estaduais de Saúde. A 
responsabilidade pela: distribuição. armazenamento, dispensação é das secretarias estaduais. 
Assim como, a organização e o custeio dos Ambulatórios Infusionais. 

Observações Especiais 

Sobre as doenças que deverão ser incluídas no "screening" do teste do pezinho. na modalidade 
ampliada: 

1°) Fenilcetonúria; 

Hipotireoidismo congênito; 

Anemia falciforme e outras hemoglobinopatias; 

Fibrose cística; 
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Hiperplasia adrenal congênita; 

Deficiência de biotini(lase. 

Todas as doenças acima. tarjadas em negrito, já são triadas no teste do pezinho. na modalidade 
do Programa Nacional de Triagem Neonatal e o custeio é federal, desde 2001. Para 
atendermos. às crianças do pezinho, temos urna rede de ambulatórios que prestam uma 
assistência regionalizada, hierarquizada, integrada e coordenada. 

2°) Toxoplasmose Congênita 

O "screening" para Toxoplasmose Congênita está previsto na P ortaria n° 7, de 4 de março de 
2020 tornou pública a decisão de ampliar o uso do teste do pezinhopara a detecção da 
toxoplasmose congênita, no âmbito do Sistema Único de Saúde, com repasse de custeio federal. 
Porém, até o momento não foi estabelecido valor do custeio desse exame, pelo Ministério da 
Saúde. 

3°) Deficiência de G6PD 

A Deficiência de G6PD acomete quase exclusivamente o sexo masculino já que a doença é 
ligada ao cromossomo X. Em recém - nascidos, ela causa de Icterícia Neonatal e anemia severa 
logo após o nascimento. A hiperbilirrubinemia (Icterícia Neonatal) é a patologia mais frequente 
no período neonatal. Estima-se que cerca de 60% de todos os recém-nascidos desenvolvem 
níveis séricos de bilin-ubina superior a 5mg°10. (BLAND, 1996). Todos os bebés com anemia --
icterícia, são submetidos à pesquisa da Deficiência de G6PD, no berçário, dentro da investigação 
clínica de causas precoces de Anemia Hemolítica Neonatal, bem antes da alta hospitalar. 

A deficiência de G6PD manifesta-se clinicamente antes das primeiras 24 horas de vida de 
um bebê de risco para essa doença, principalmente nos prematuros e pequenos para a idade 
gestacional (10% dos nascidos vivos no estado de São Paulo). que são submetidos a 
medicamentos indutores da crise hemolítica seguida de múltiplas transfusões sanguíneas. Por 
tanto, o Teste do Pezinho não pode promover o diagnóstico precoce dessa patologia nessa 
situação clínica e nem mudar o prognóstico de mortalidade dessas crianças, já que após 48 horas 
de vidas, muitas transfusões saneuíneas, já foram realizadas. 

O teste do pezinho é coletado após 48 de vida do bebê,para não gerar resultados falsos 
negativos para Feniketornária e resultados falsos positivos para Hipotiroidismo Congénito 
(Programa Nacional de Triagem Neonatal, Portaria MS - SAS 6/6/2001). 

Estima-se que 7% dos brasileiros têm deficiência de G6PD, a maioria homens. A melhor 
estratégia é buscar a Deficiência de G6PD (Caso índice) nos Bancos de Sangue e em pessoas 
com Anemias Crônicas. Anemias Agudas. desencadeadas por medicamentos e alimentos. 
Quando identificamos essas pessoas, o ideal é realizar outra estratégia em Saúde Pública, 
denominada rastreamento genético em cascata ou seja, a realização da pesquisa de deficiência 
de G6PD nos parentes de primeiro grau do caso índice, seguida de orientação e Aconselhamento 
Genético para essas pessoas e seus familiares de primeiro grau. Isso diminuiria muito as 
consequências dessa predisposição genética (incidência) e amortizaria a mortalidade infantil, 
morbidade da doença, assim como, o custo em Saúde Pública. 
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Erros Inatos do Metabolismo na Espectrometria Tandem 

Os Erros Inatos do Metabolismo investigados por Espectrometria de Massa em Tandem e seus 
sinônimos. são: MS MS (Distúrbios da Beta Oxidação dos Ácidos Graxos. Distúrbios do Ciclo 
da Uréia) ou AAAC - Aminoacidopatias e distúrbios da uréia, distúrbios dos Ácidos orgânicos. 
distúrbios da oxidação dos Ácidos graxos. são denominações do mesmo grupo de doenças. 

Temos as seguintes fontes eletrônicas de informação alcançável, para toda a população: página 
do Ministério da Saúde; todos os três laboratórios do pezinho, conveniados pelo SUS. dão 
informações sobre as doenças diagnosticadas. por esse exame. e a "Linha Rara" 0800 006 7868 
(SESSP - ICR - ITACY - VIDAS RARAS). 

Lembramos aLei federal n° 8.069, de 13 de Julho de 1990 - (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) - no Artigo 10. Ela obriga hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 
de gestantes, públicos e particulares a: parágra - Proceder aos exames visando o 
diagnóstico e a terapêutica das anormalidades do metabolismo do recém-nascido, bem 
como prestar orientação aos pais. 

A implantação do teste do pezinho, na modalidade ampliado, para que seja uma estratégia 
exitosa. deverá seguir o modelo do Teste do Pezinho do Programa Nacional de Triagem 
Neonatal. Os recursos financeiros necessários para realizamos "screening" de 50 doenças 'ano é 
de cerca de 113 milhões de reais no estado de São Paulo/só com os laboratórios do teste do 
pezinho. incluindo: material de coleta (lanceta + papel de filtro): transporte do exame da 
maternidade e ou UBS para o laboratório; insumos tandem; recursos humanos para realizar a 
busca ativa das crianças, selecionadas como suspeitas de serem doentes; exames confirmatórios; 
encaminhamento para a rede de serviços de atenção especializada em erros inatos do 
metabolismo e demais doenças selecionadas pelo teste do pezinho. 

A estratégia do teste do pezinho, não se trata só da coleta e da realização de exames 
laboratoriais, precisamos garantir que. as crianças doentes recebam o tratamento preconizado 
para sua doença. em tempo ideal e oportuno. de modo que possamos amortizar ou evitar os 
danos orgânicos e funcionais, causados por elas. Esses danos, quando se estabelecem em órgãos 
vitais são irreversíveis, mesmo após a introdução do tratamento ideal. 

A LEI FEDERAL N° 14.154, DE 26 DE MAIO DE 2021, alterou a Lei n° 8.069 de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para apeifriçoar o Programa Nacional 
de Triagem Neonatal (PNIN), por meio do estabelecimento de rol mínimo de doenças a serem 
rastreadas pelo teste do pezinho (Teste do Pezinho Ampliado). 

Parecer final: Pelos motivos acima expostos. em que pese o elevado propósito dos Vereadores da 
Càmara de Mogi das Cruzes , esta Secretaria de Estado da Saúde optará p_c_a; aguardar as 
orientações e nonnatizações giLe deverão ser feitas pelo Programa Nacional de Triagem 
Neonatal. 

Encaminhe-se ao GS para dar prossemiimento a resposta a Câmara Municipal de Mooi das 
Cruzes 
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São Paulo. 23 de junho de 2021. 
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