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Comunicado 11/2016
Ref: Desativação do serviço de emissão de resultados do Teste do Pezinho on line.
Informamos aos nossos clientes que foi desativado o link da home page do Lacen que permitia
a emissão dos resultados do Teste do Pezinho.
Esclarecemos que o sistema que permitia o acesso a estes resultados é de propriedade de uma
empresa privada contratada pelos fornecedores dos insumos do Teste do Pezinho – de acordo
com o disposto no edital de licitação para aquisição dos testes.
Com a transferência das atividades de realização dos testes da triagem neonatal para a
Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE) a partir de agosto deste ano, a
empresa detentora do sistema de liberação dos resultados passou a não mais receber pela
licença de uso do seu produto e consequentemente interrompeu o acesso no último dia 24 de
outubro.
Considerando que a urgência do conhecimento dos resultados da triagem neonatal em função
da necessidade iminente de intervenção clínica e terapêutica de algumas patologias, como por
exemplo, o hipotireoidismo congênito e a hiperplasia adrenal congênita, consideramos que o
tempo em que o link ficou disponível para acesso aos resultados após a liberação do último
exame realizado pelo Lacen – o que se deu no dia 06 de setembro - foi bastante satisfatório.
Comunicamos ainda que os resultados que não foram acessados até o momento –
decorridos 48 dias após a liberação do último resultado pelo Lacen – serão encaminhados
por e-mail a partir de uma solicitação ao Setor de Imunologia do Lacen, fone (48) 36647723 (falar com Marianne, Sandra ou Rute), ou por meio do e-mail:
pezinhosc@saude.sc.gov.br.
Florianópolis (SC), 27 de outubro de 2016.
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