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O que é o “Teste do Pezinho”?

Nome popular para a coleta de sangue 

realizada por punção no calcanhar. 

Este sangue é embebido em papel filtro para 

ser analisado no laboratório. 

O nome correto é 

Triagem Neonatal



100% dos recém nascidos vivos 

devem fazer a coleta para o “Teste 

do Pezinho”.

Por quê? 

Para identificarmos os que podem 

ter alguma das doenças 
investigadas.

Quem deve fazer o “Teste do Pezinho”?
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O “Teste do Pezinho” é só uma coleta de sangue? 

Não. 

O “Teste do Pezinho” faz parte do: 

Programa Nacional de Triagem Neonatal –

PNTN.

Dia 06 de Junho de 2001, o Ministério da Saúde 

instituiu este Programa de Saúde Pública.



Triar, diagnosticar e tratar as crianças 

com algumas das doenças 

investigadas. 

A intervenção precoce visa evitar, 

reverter ou amenizar o processo da 

doença.

Qual o objetivo do Programa (PNTN)?



Triagem na pandemia do coronavírus

 A TRIAGEM NEONATAL CONTINUA IMPORTANTE E OBRIGATÓRIA; 

 Com a pandemia o Ministério da Saúde lançou Nota Técnica nº 4/2020 recomendando coleta na 

alta da maternidade; e a SESAB a Nota Técnica COE Saúde Nº 38 com mais orientações;

 A APAE-Salvador como Serviço de Referência (SRTN) vem definindo alguma mudanças e ações 

para manter o PNTN;

 A coleta do sangue é o inicio do processo. Com a Pandemia a triagem corre risco de 

descontinuidade pelo receio das famílias em levar o RN no posto;

 A solução é a coleta nas maternidades, no momento da alta,  garantindo esta coleta;

 Alguns alertas e procedimentos são necessários para esta implementação.

 Manter coleta nos postos – reconvocados e casos precoce ou coleta inadequada;



Etapas do Programa

Coleta.

 Processamento da amostra.

Reconvocação dos casos suspeitos.

 Tratamento  e 

Acompanhamento.



Preenchimento da Ficha e do Filtro de Coleta:

CAMPOS OBRIGATÓRIOS
Não destacar o filtro da ficha

O cartão do SUS não é obrigatório.

RN Maria dos Santos dos Santos

RN Maria dos Santos dos Santos

Rua do Poço, s/n, centro – Terra Nova Bahia 77 9999-9999 / 77 98888.8888 (recado)

Hospital/Maternidade (nome da maternidade) 71 3333-3333 / Salvador - Bahia

Nome da Maternidade/Hospital

Maria dos Santos dos Santos

Falar com a APAE
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Marcar com X o quadrinho  dos exames a serem realizados. 



O preenchimento destes dados é de suma importância 

para a realização do exame e para a localização desse 

RN caso apresente alteração no exame. Todo resultado 

alterado realizamos a Busca Ativa desse RN para a 

confirmação diagnóstica e inicio do tratamento.

Atenção para coleta e preenchimento da FICHA

Preenchimento Obrigatório



INSTRUÇÕES PARA A COLETA
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Local da Punção
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LOCAL 
IDEAL

LOCAL 
IDEAL



• Mostre ao responsável a lanceta chamando atenção que é descartável ;

• Puncione o calcanhar com lanceta descartável;

• Aguarde a formação da primeira gota e descarte limpando com algodão seco e espere a formação 
de uma grande gota para começar a coleta;

• Encoste um dos lados do papel do filtro em uma grande gota de sangue, levemente;

• Deixe o sangue impregnar no papel até preencher o círculo; 

• NUNCA faça qualquer tipo de compressão durante a coleta;

• Durante a coleta só utilizar algodão SECO para limpar e facilitar a formação de novas gotas;

• Selecione o lugar de punção do calcanhar de acordo com a área sombreada que esta no desenho no 
Kit de coleta;

MAIS INSTRUÇÕES PARA A COLETA
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Coleta



Coleta do Teste do Pezinho

Idade da coleta: ideal 3° ao 7°dia de vida

Na maternidade devemos colher:
Rn internados;

Na alta – ideal a partir de 48hs

Rn com alta com 24hs – neste caso é recomendado nova coleta a partir de 

uma semana de vida no posto de saúde.

O sangue deve ser enviado com brevidade para o 

laboratório da APAE-SSA – correio ou portador com fluxo do 

município.



Quais as doenças investigadas no Programa no 
Estado da Bahia?

Fenilcetonúria – Doença Genética – EIM.

Tratamento evita o Retardo Mental.

Hipotireoidismo Congênito – disfunção da Tireoide. 

Tratamento evita Retardo Mental. 



Quais as doenças investigadas no Programa 
no Estado da Bahia?

Doença Falciforme – Grupo de Doença   Genética –

alteração da Hemoglobina.

Tratamento melhora qualidade de vida e aumenta 

sobrevida.

Aminoacidopatias – Grupo de Doenças Metabólicas 

Genéticas.

Tratamento melhora qualidade de vida e aumenta 

sobrevida.



Quais as doenças investigadas no Programa 
no Estado da Bahia?

Fibrose Cística – Doença Genética que afeta pulmões, 

sistema digestivo e glândulas exócrinas.

Tratamento melhora qualidade de vida e aumenta 

sobrevida.

Deficiencia de Biotinidase – doença genética – metabolismo 

Biotina

Tratamento melhora qualidade de vida e aumenta 

sobrevida.



Quais as doenças investigadas no Programa 
no Estado da Bahia?

Hiperplasia de Supra Renal – tb chamada de Hiperplasia Adrenal 

Congênita – doença genética que diminui produção de cortisol e aumenta 

produção e hormônios androgênicos: 

Sintomas principais: genitália ambígua por androgenização de genitália em 

meninas; risco de desidratação grave por perda de sal( risco de morte nos 

1ºs dias de vida).

Tratamento melhora qualidade de vida e aumenta 

sobrevida.



Os casos suspeitos deverão ser localizados para realização 

de novos exames para confirmação diagnóstica!

Reconvocação dos casos alterados  
BUSCA ATIVA



Atendimento e acompanhamento

O Serviço de Referência em Triagem 

Neonatal tem equipe especializada: 

Assistente Social 

Psicóloga

Nutricionista

Médico Pediatra

Médico Endocrinologista Pediatra

Médico Hematologista Pediatra

Médico Geneticista



Alguns alertas para os profissionais de saúde:

Incentivar a realização do teste na primeira semana de vida, após 48 de 

amamentado;

Verificar se o teste foi realizado e em que idade;

Solicitar o resultado;

Registrar as informações na Caderneta da Criança;

Em caso de dúvidas, manter contato com a APAE-SSA;

Nos casos de resultado alterado, verificar se foi feito novo exame e solicitar o 

respectivo resultado;

Pacientes em tratamento e acompanhamento – checar se a família está 

seguindo a recomendação da equipe multidisciplinar do SRTN 



Contatos Triagem Neonatal

Assessoria de Relacionamento    
71 9.8796-4608

Busca Ativa
71 9.9921-3311 

Apoio Operacional 
71 9.8796-5059 

Ambulatório Especializado 
71 9.8810-6735 

Profissonal Função Telefone E-mail

Helena Pimentel
Diretora Médica e Gerente 

do SRTN
71 9.9132-

7358
helena.pimentel@apaesalvador.org.br

Antônio Purificação 
Coord. dos Programas 

Triagens
71.3270.8394

antonio.purificacao@apaesalvador.org.
br

Inês Sousa Supervisora - Laboratório 71.3270.8311 ines.sousa@apaesalvador.org.br

Neyla Otero Supervisora - Busca Ativa 71.3270.8352 neyla.otero@apaesalvador.org.br

Stefânia Lima
Supervisora - Apoio 

Operacional
71.3270.8316 stefania.lima@apaesalvador.org.br

Vanessa Lemos Supervisora - Ambulatório 71.3270-8355 vanessa.lemos@apaesalvador.org.br

Fernanda Alves
Supervisora - Assessoria de 

Relacionamento
71.3270.8324 fernanda.alves@apaesalvador.org.br

Paula Lima

Elizane Silva

Ass. Administrativa -

Assessoria de 

Relacionamento 

71.3270.8367
paula.lima@apaesalvador.org.br

elizane.silva@apaesalvador.org.br

Contatos - WhatsApp

mailto:helena.pimentel@apaesalvador.org.br
mailto:antonio.purificacao@apaesalvador.org.br
mailto:ines.sousa@apaesalvador.org.br
mailto:Neyla.otero@apaesalvador.org.br
mailto:Stefania.lima@apaesalvador.org.br
mailto:fernanda.alves@apaesalvador.org.br
mailto:paula.lima@apaesalvador.org.br
mailto:Elizane.silva@apaesalvador.org.br


Helena Pimentel

Médica Geneticista 

Assessora Médica do SRTN

Helena.pimentel@apaesalvador.org.br

(71) 32708349 (71) 91327358

Muito obrigada!



PRÓXIMO PLANTÃO CORONAVÍRUS


