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Assunto: Pergunta oral sobre “Rastreio neonatal de doenças raras”

O Parlamento Europeu tem impulsionado as políticas para as doenças raras, embora o 
respetivo rastreio neonatal ainda não tenha sido abordado. A UE dispõe de competências 
claras para tomar medidas no que toca às doenças raras e ao desenvolvimento de orientações 
europeias sobre testes de diagnóstico ou sobre o rastreio da população. Esta ação reveste 
particular importância, uma vez que o rastreio neonatal, não só melhora significativamente a 
qualidade de vida, mas tem também um impacto em matéria de poupanças para os sistemas de 
saúde dos Estados-Membros.

A Imunodeficiência Combinada Severa (SCID) constitui um exemplo de uma doença rara que 
pode, realmente, ser diagnosticada à nascença. Numa criança que nasça com SCID, o sistema 
imunitário não funciona, pelo que está condenada a morrer no seu primeiro ano de vida, caso 
a doença não seja diagnosticada. Todavia, esta doença pode ser rastreada à nascença, e, uma 
vez diagnosticada, pode ser tratada eficazmente ou até curada. Em alguns Estados-Membros 
da União Europeia e noutros países, já se está a proceder ao rastreio da SCID e a existência de 
orientações europeias sobre esse rastreio poderia ajudar todos os Estados-Membros a
enfrentar esta doença rara e fatídica. As referidas orientações poderiam constituir um 
enquadramento para outras doenças raras para as quais o rastreio neonatal poderia ser útil no 
futuro. Paralelamente aos aspetos de caráter médico e económico, colocam-se, naturalmente, 
considerações de ordem ética.
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O diagnóstico e o tratamento precoces da Imunodeficiência Combinada Severa (SCID) 
pode salvar a vida de um bebé, curar a doença, para além de ser rentável de um ponto 
de vista de custos em comparação com o pesado tratamento que a criança vai exigir se a 
doença não for rapidamente diagnosticada. Pretende a Comissão recomendar aos 
Estados-Membros que procedam ao rastreio neonatal da SCID e de outras doenças 
raras, que podem ser rastreadas e forma eficaz, tratadas ou até curadas?


