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"Dispõe sobre a realização do "Teste do
Coraçãozinho" (exame de oximetria de pulso)
em todos os recém nascidos nos hospitais e
maternidades do Estado de Goiás e da outras
providencias"

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
, ~' constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte rei:
Art 1° O exame de oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem
realizados nos recém nascidos, atendidos nos hospitais e maternidades do Estado de Goiás,
em conformidade com a Portaria n. 20 de 14 de junho de 2014, do Ministério da Saúde
(Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos).

Art. 2° O exame deverá ser realizado nos membros superiores e inferiores dos recém
nascidos, ainda no berçário e após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas de vida da criança
e antes da alta hospitalar.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, EM

2015.
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JUSTIFICATIVA

Atualmente, a cardiopatia congênita é detectada em alguns recém-nascidos
somente após a alta hospitalar, o que resulta em morbidade significativa e ocasionalmente em
morte.
A Oximetria de Pulso é um exame indolor, utilizado para medir os nascidos
assintomáticos após 24 horas de vida, mas antes da alta hospitalar, para detectar a presença
de cardiopatia congênita grave que coloca em risco a vida da criança. Sendo detectada
alteração na oximetria, a investigação de problema cardiológico é então aprofundada.
Nos hospitais e maternidades onde o exame é realizado, os recém-nascidos
passam pela análise de saturação do oxigênio no sangue, se for detectado oxigênio abaixo
de 95%, é realizado ecocardiograma para investigar a existência de cardiopatia congênita.
É comum ocorrer de recém-nascidos receberem alta e precisar retornar ao
hospital após curto espaço de tempo com problemas, muitas vezes graves, que poderiam ter
sido detectados e investigados antes da alta pós parto, por meio da Oximetria de Pulso, tal
qual concluiu o estudo realizado pela Universidade de Birmingham e Birmingham Women's
Hospital, no Reino Unido.
O trabalho realizado pelos cientistas de Birmingham, publicado no jornal
científico Lancet, envolveu 20.000 bebês aparentemente saudáveis de seis maternidades no
Reino Unido. Todos foram rastreados, por meio de um oxímetro de pulso, Aqueles com níveis
mais baixos de oxigênio após o nascimento tinham mais risco de problemas no coração.
Dos 195 bebês que tiveram resultado anormal no teste, 26 apresentaram
importantes problemas cardíacos congênitos e, aproximadamente 46, apresentaram outros
problemas que necessitariam tratamentos urgentes.
A realização de exames de detecção de doenças cardiológicas tanto na f[)e
intrauterina quanto nos recém-nascidos, é uma reivindicação da Associação de Assistêncl1 à
Criança Cardiopata - Pequenos Corações, que há tempos vem alertando para a necessi . de
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do "Teste do Coraçãozinho", a fim de minimizar os riscos de defeitos congênitos mais letais
decorrentes da ausência de diagnóstico precoce.
Nos termos da ordem constitucional vigente, as ações e os serviços públicos de
saúde prestados pelo Poder Público integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
compõem um Sistema Único de Saúde - SUS, descentralizado e com direção única em cada
esfera de governo, atendimento integral e participação da comunidade (art. 198 da CF).
A efetivação dessas ações e serviços deve guardar consonância com os
preceitos que informam as diretrizes consubstanciadas na Lei federal nO 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
Na esteira desse raciocínio, importa anotar que a lei referida, no artigo 19-0,
incluído pela Lei federal n° 12.401, de 28 de abril de 2011, estabelece que a incorporação, a
exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem
como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são
atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS.
Neste sentido,
Coraçãozinho"

o próprio

Ministério

da Saúde incluiu

o "Teste

através da Portaria n. 20 de 14 de junho de 2014, incorporando

do
a

oximetria de pulso de forma universal, no Sistema Único de Saúde - SUS. Desta feita, o
presente projeto visa regulamentar à nível estadual o que já foi determinado pelo
Ministério.
Frise-se que, o Teste, foi convalidado pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS (CONITEC).
As medidas preventivas, curativas ou de detecção de agravos à saúde, entre as
quais se incluem as alterações provocadas por doenças congênitas em recém-nascidos, estão
garantidas pela legislação que rege o Sistema Único de Saúde - SUS. Assim, toda criança
tem direito à avaliação pré e pós-natal de sua saúde, com seguimento clínico seriado reali
por especialista da área médica.
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Pelas fundamentações acima expostas e visando resguardar a vida, entendo de
extrema relevância a medida ora proposta, por isso apresento o presente Projeto de Lei,
contando com o auxílio dos nobres pares para sua aprovação.
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"Dispõe sobre a realização do "Teste do
Coraçãozinho" (exame de oximetria de pulso)
em todos os recém nascidos nos hospitais e
maternidades do Estado de Goiás e da outras
providencias"

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
.~)constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° O exame de oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem
realizados nos recém nascidos, atendidos nos hospitais e maternidades do Estado de Goiás,
em conformidade com a Portaria n. 20 de 14 de junho de 2014, do Ministério da Saúde
(Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos).

Art. 2° O exame deverá ser realizado nos membros superiores e inferiores dos recém
nascidos, ainda no berçário e após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas de vida da criança
e antes da alta hospitalar.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, EM

2015.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
e-mai!: franciscojunior@assembleia.go.gov.br

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
I16TADD D~ ODIÁ.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a cardiopatia congênita é detectada em alguns recém-nascidos
somente após a alta hospitalar, o que resulta em morbidade significativa e ocasionalmente em
morte.
A Oximetria de Pulso é um exame indolor, utilizado para medir os nascidos
assintomáticos após 24 horas de vida, mas antes da alta hospitalar, para detectar a presença
de cardiopatia congênita grave que coloca em risco a vida da criança. Sendo detectada
\ alteração na oximetria, a investigação de problema cardiológico é então aprofundada.
j

Nos hospitais e maternidades onde o exame é realizado, os recém-nascidos
passam pela anátise de saturação do oxigênio no sangue, se for detectado oxigênio abaixo
de 95%, é realizado ecocardiograma para investigar a existência de cardiopatia congênita.
É comum ocorrer de recém-nascidos receberem alta e precisar retornar ao
hospital após curto espaço de tempo com problemas, muitas vezes graves, que poderiam ter
sido detectados e investigados antes da alta pós parto, por meio da Oximetria de Pulso, tal
qual concluiu o estudo realizado pela Universidade de Birmingham e Birmingham Women's
Hospital, no Reino Unido.
O trabalho realizado pelos cientistas de Birmingham, publicado no jornal
científico Lancet, envolveu 20.000 bebês aparentemente saudáveis de seis maternidades no
Reino Unido. Todos foram rastreados, por meio de um oxímetro de pulso, Aqueles com níveis
mais baixos de oxigênio após o nascimento tinham mais risco de problemas no coração.
Dos 195 bebês que tiveram resultado anormal no teste, 26 apresentaram
importantes problemas cardíacos congênitos e, aproximadamente 46, apresentaram outros
problemas que necessitariam tratamentos urgentes.
A realização de exames de detecção de doenças cardiológicas tanto na í e
intrauterina quanto nos recém-nascidos, é uma reivindicação da Associação de Assistênc a à
Criança Cardiopata - Pequenos Corações, que há tempos vem alertando para a necessi
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do "Teste do Coraçãozinho", a fim de minimizar os riscos de defeitos congênitos mais letais
decorrentes da ausência de diagnóstico precoce.
Nos termos da ordem constitucional vigente, as ações e os serviços públicos de
saúde prestados pelo Poder Público integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
compõem um Sistema Único de Saúde - SUS, descentralizado e com direção única em cada
esfera de governo, atendimento integral e participação da comunidade (art. 198 da CF).
A efetivação dessas ações e serviços deve guardar consonância com os
preceitos que informam as diretrizes consubstanciadas na Lei federal nO 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
\
J

Na esteira desse raciocínio, importa anotar que a lei referida, no artigo 19-Q,
incluído pela Lei federal n° 12.401, de 28 de abril de 2011, estabelece que a incorporação, a
exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem
como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são
atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS.

Neste sentido, o próprio Ministério da Saúde incluiu o "Teste do
Coraçãozinho" através da Portaria n. 20 de 14 de junho de 2014, incorporando a
oximetria de pulso de forma universal, no Sistema Único de Saúde- SUS. Destafeita, o
presente projeto visa regulamentar à nível estadual o que já foi determinado pelo
Ministério.
Frise-se que, o Teste, foi convalidado pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS (CONITEC).
As medidas preventivas, curativas ou de detecção de agravos à saúde, entre as
quais se incluem as alterações provocadas por doenças congênitas em recém-nascidos, estão
garantidas pela legislação que rege o Sistema Único de Saúde - SUS. Assim, toda criança
tem direito à avaliação pré e pós-natal de sua saúde, com seguimento clínico seriado reali
por especialista da área médica.
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Pelas fundamentações acima expostas e visando resguardar a vida, entendo de
extrema relevância a medida ora proposta, por isso apresento o presente Projeto de Lei,
contando com o auxílio dos nobres pares para sua aprovação.
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DEPUTADO FRANCISCO JR

ASSUNTO

Dispõe sobre a realização do "Teste do Coraçãozinho"

Q

(exame

de oximetria

nascidos

de pulso)

nos hospitais

em todos

e maternidades

os recém-

do Estado de

Goiás e dá outras providências.

RELATÓRIO

Versam

os autos sobre projeto de lei de autoria

do ilustre

Deputado Francisco Jr, dispondo que o exame de oximetria de pulso deverá integrar
o rol de exames obrigatórios a serem realizados nos recém-nascidos,
hospitais e maternidades

do Estado de Goiás, em conformidade

atendidos nos

com a Portaria n.

20, de 10 de junho de 2014, do Ministério da Sáude.

O exame
inferiores dos recém-nascidos,

deverá

ser realizado

nos membros

superiores

e

ainda no berçário e após as primeiras 24 (vinte e

quatro) horas de vida da criança e antes da alta hospitalar.

Segundo

consta na justificativa,

a oximetria

de pulso é um

exame indolor utilizado para medir os níveis de oxigênio no sangue e deve ser
realizado em recém nascidos assintomáticos

após 24 horas de vida, mas antes da

alta hospitalar, para detectar a presença de cardiopatia congênita grave, que coloca
em rísco a vída da criança. Sendo detectada alteração na oxímetria, a investigação
de problema cardiológico é então aprofundada.

Essa é a síntese da proposição em análise.

Analisando

a propositura

~~jel',

em pauta, verifica-se

'ce'e "bce me'êcle pertlceote e pce,!eç'o do,

que a mesma
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o serviço de saúde, matéria esta que se insere no âmbito-da
.,

competência legislativa desta Casa, notadamente devido a alteração introduzida no
art. 20 da Constituição Estadual, por meio da Emenda Constitucional
setembro

de 2001,

que

retirou

a matéria

relativa

aos

n. 30, de 05 de

serviços

públicos

da

competência privativa do Governador.

Sobre o tema tratado nesta iniciativa,
Ministério

da Saúde,

editou

a Portaria

a União, por meio do

n. 20, de 10 de junho

incorporada a oximetria de pulso (teste do coraçãozinho),

de 2014, que

a ser realizado de forma

universal, na triagem neonatal no Sistema Único de Saúde - SUS. Essa portaria
ministerial, no entanto, não tem natureza juridica de ato normativo, mas sim de ato
administrativo,

o que não impede o Estado-membro

de exercer a sua competência

legislativa nesta matéria.

Neste sentido,
medida de proteção

constata-se

que o projeto de lei institui uma

e defesa da saúde dos recém-nascidos,

portanto, no permissivo contido no art. 24, XII, da Constituição

enquadrando-se,
da República, que

confere competência suplementar para os Estados.

Com base nesse fundamento
qualquer inconstitucionalidade

ou antijuridicidade

constitucional,

não vislumbramos

na proposição em pauta, a qual é

perfeitamente compativel com o sistema constitucional vigente.

Entretanto,

para

ser

aprovada,

a

propositura

precisa

reformulada, com a finalidade de aprimorá-Ia formalmente (técnica-legislativa),

ser
razão

pela qual apresentamos o seguinte substitutivo:

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N. 96, DE 14 DE ABRIL
DE 2015.
Dispõe

sobre

a

obrigatoriedade

da

realização gratuita de exame de oximetria
de pulso - Teste do Coraçãozinho -, nos
recém-nascidos

em

hospitais

e

maternidades PÚbl.icasi!stadu~
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nos termos do art. 10 da Constituição

Estadual, decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° É obrigatória a realização

gratuita de exame de

oximetria de pulso - Teste do Coraçãozinho -, no recém-nascido
em hospital e maternidade pública estadual ou nas unidades de
saúde privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde - SUS,
para o diagnóstico e a prevenção de doenças cardíacas.
Parágrafo

único. O exame de que trata o caput será

realizado sob a responsabilidade
unidade,

técnica do profissional médico

competente

da

antes

da

alta

hospitalar,

em

conformidade

com a Portaria n. 20, de 10 de junho de 2014, do

Ministério da Saúde.
Art. 2° O recém-nascido

que obtiver resultado positivo de

doença cardíaca será encaminhado para o devido tratamento.
Art. 3° As despesas decorrentes
conta das dotações

orçamentárias

desta Lei correrão por

próprias

consignadas

no

decorridos

90

orçamento vigente.
Art.

4° Esta Lei entra em vigor após

(noventa) dias de sua publicação."

Isto posto, com a adoção do substitutivo
pela constitucionalidade

somos

e juridicidade da presente propositura. É o relatório.
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Dep
Relator
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de 2015.
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