
Gratidão!

O grande passo foi dado! E precisamos te agradecer por estar conosco nessa caminhada! O dia 26 
de maio de 2021 foi um marco para a saúde das nossas crianças com a sanção do Projeto de Lei 
5043/2020, que amplia a lista de doenças detectáveis pelo Teste do Pezinho realizado no SUS em 
todo o Brasil.  Um momento tão aguardado, de tantas emoções, que será lembrado sempre por 
trazer vida, alegria e esperança. 

LLutamos por isso há muito tempo. Seguimos sempre acreditando na vida e que ela pode ser melhor 
para as crianças a partir do diagnóstico precoce. Essa é a nossa causa. Por isso, em junho de 2018, 
lançamos a Campanha Pezinho no Futuro com o objetivo de alertar a sociedade e os gestores públi-
cos sobre a importância da Triagem Neonatal para o diagnóstico precoce de doenças genéticas 
raras, além de acompanhar a situação atual dos testes e resultados em tempos desafiadores como 
a Covid-19, e chamar a atenção para a necessidade urgente de ampliação, incluindo uma lista maior 
de doenças a serem triadas pelo SUS, disponibilizando, assim, o Teste do Pezinho Ampliado para 
ttodos os recém-nascidos no Brasil.

Criamos uma petição online no site www.pezinhonofuturo.com.br para, com mais de 1 milhão de 
assinaturas, pleitearmos às autoridades políticas essa ampliação na rede pública, como direito para 
todos. Contamos com o apoio da Aliança Rara – Aliança Brasileira de Associações e Grupos de 
Apoio a Pessoas com Doenças Raras - com mais de 80 associações e grupos atuantes pela causa, 
além de embaixadores, influenciadores digitais, formadores de opinião, mães, pais e parlamentares. 
Já recebemos também moções de apoio de entidades como a Sociedade Brasileira de Genética 
Médica e Genômica – SBGM, o Conselho Nacional de Saúde – CNS, Colégio de Coordenadores da 
InfânciaInfância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, e reconhecimento internacional da RDI 
- Rare Diseases International, aliança global de pessoas com doenças raras, e em reunião de 
Doenças Raras da ONU.

Foram inúmeras ações presenciais – como o grande encontro Juntos pelo Ampliado, realizado em 
Guarulhos-SP, em 2019, e ações virtuais, além de reuniões e participação em entrevistas, apoio e 
produção de conteúdo para diversos veículos de comunicação, buscando a realização deste sonho. 
Em vários momentos, também estivemos representados pela jornalista Larissa Carvalho, grande 
embaixadora da campanha, sendo os maiores destaques: TEDx PUC Minas, duas vezes no Progra-
ma Encontro com Fátima Bernardes, Jornal Nacional e documentário “Uma Gota de esperança” no 
canal Globoplay.

E este ano, em meio a tantos acontecimentos tristes nesse momento delicado de pandemia que 
vivemos, celebramos esta notícia do Teste do Pezinho Ampliado acessível, obrigatório e gratuito a 
todos os bebês do Brasil nos próximos anos, um alento para os futuros pais e mães. Agora é lei! 
Muitas vidas serão salvas. Muitas crianças terão tratamento precoce adequado e, com isso, mais 
saúde e qualidade no seu desenvolvimento. 

MaisMais uma vez, e nunca o bastante, agradecemos por ter abraçado essa causa! Sabemos que há um 
longo caminho pela frente a ser percorrido até chegar o momento em que todos os bebês do país 
sejam beneficiados com o diagnóstico precoce mais completo. E queremos dizer que continuare-
mos unidos em todo esse processo, ajudando com o que for preciso para garantir que os objetivos 
da lei sejam alcançados por completo, pela saúde da população. 

Seguimos #JuntospeloAmpliado, com #PezinhoNoFuturo, 
um novo começo, rumo a uma nova história. Vitória da vida!
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