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Assunto: Rastreio neonatal

O rastreio neonatal é uma prática de medicina preventiva que consiste em testar os recém-nascidos, 
pouco tempo após o nascimento, para uma lista de doenças, antes do surgimento de sintomas.

Permite um acesso atempado a tratamentos e a cuidados eficazes, conseguindo melhores resultados 
clínicos.

A gestão precoce da doença é importante no caso das doenças neuromusculares progressivas raras 
que causam deficiências físicas graves, nomeadamente a atrofia muscular espinhal, uma das 
principais causas de mortalidade infantil, e a distrofia muscular de Duchenne, a doença genética fatal 
mais comum diagnosticada na infância.

O tratamento precoce permite aos pacientes sobreviver e facilita o seu desenvolvimento, atrasando a 
progressão da doença e aumentando a qualidade de vida.

Os programas de rastreio neonatal são diferentes nos vários Estados-Membros. Alguns rastreiam 
mais de quarenta doenças, ao passo que outros testam para apenas cinco. A inexistência de uma 
abordagem sistemática unificada cria enormes disparidades quanto aos tipos de doenças rastreadas, 
com consequentes desigualdades para os doentes europeus. Em 2013, na sequência de um pedido 
da Comissão, o Comité de Peritos da UE em matéria de Doenças Raras reconheceu o valor 
acrescentado de uma colaboração reforçada em matéria de rastreio neonatal, designadamente a 
discussão de critérios comuns e a avaliação conjunta de novas propostas.

1. Como tenciona a Comissão harmonizar o rastreio neonatal na Europa, mantendo o princípio da 
subsidiariedade?

2. Haveria mérito num quadro comum em matéria de rastreio neonatal que proporcionasse critérios 
e mecanismos claros para a seleção de doenças e propusesse uma «lista mínima 
recomendada» para o rastreio neonatal?


