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 Lei nº. 446/2015, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015                             

 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO “ 

TESTE DO OLHINHO” DAS CRIANÇAS 

RECÉM-NASCIDAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

FRANCINETI  MARIA RODRIGUES CARVALHO, Prefeita Municipal  de Abaetetuba, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei : Faz saber que a Câmara 

Municipal de Vereadores e Vereadoras aprovou e eu  sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -  Fica instituída a obrigatoriedade de realização gratuita do “ Teste do Olhinho” 

das crianças recém-nascidas no município de Abaetetuba, 

 

Parágrafo Único: O exame será realizado por um profissional qualificado sob a 

responsabilidade  técnica do médico Pediatra na própria unidade hospitalar, antes de 

ser concedida alta médica para a liberação do recém-nascido. 

 

Art. 2º - Os responsáveis pelos demais nascidos nas dependências em outras 

maternidades deverão encaminhar as crianças recém-nascidas à Secretaria Municipal 

de Saúde do município de Abaetetuba para fazer o devido encaminhamento para a 

realização do “Teste do Olhinho ”.  

 

 

Art. 3º -  Os resultados positivos de catarata e glaucoma congênito em  recém-

nascidos serão encaminhados para a cirurgia, em prazo não superior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da realização do exame, bem como comunicados a Secretaria do 

Estado da Saúde, objetivando a constituição de  um Banco Estadual de dados. 

 

 . 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

 

Art. 4º - Por época da vacinação ou campanhas para esse fim , os responsáveis 

deverão ser orientados e encaminhados para a realização do teste, caso se constate 

que não tenha sido feito. 

 

Parágrafo único: A importância do procedimento deverá ser divulgada nas unidades 

de saúde através de cartazes informativos e palestras, bem como nas campanhas de 

vacinação realizadas pelo município. 

Art. 5º - O profissional que deixar de realizar o exame responderá pela sua omissão 

de acordo com os ditames legais, bem como a respectiva entidade de saúde. 

 

Art. 6º - O poder Executivo, no prazo de 90 ( noventa) dias, regulamentará a presente 

Lei. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação  revogadas as disposições 

em contrário.    

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, em 15 de outubro de 

2015. 

 

 

_______________________________________ 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho 

Prefeita Municipal de Abaetetuba 

 


