O QUE É O TESTE DO PEZINHO?
É um exame preventivo, feito no recém nascido,
que serve para diagnosticar doenças graves que
não apresentam sintomas ao nascimento, como
a Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito,
Fibrose Cística, Deﬁciência de Biotinidase,
Hiperplasia Adrenal Congênita, Doença
Falciforme e outras Hemoglobinopatias.
Faz parte do Programa Nacional de Triagem
Neonatal (PNTN), implantado pelo Ministério da
Saúde, que garante a todos os bebês o direito
ao exame e também ao tratamento e
acompanhamento permanente das crianças com
diagnóstico positivo conﬁrmado.

COMO É FEITO?
O teste é realizado em gotas de sangue,
coletadas por meio de uma picadinha no
calcanhar do bebê. Este sangue impregnado em
um papel especial é enviado para análises no
laboratório da Fundação Ecumênica de Proteção
ao Excepcional (FEPE). O laboratório é
certiﬁcado pelo Programa de Controle de
Qualidade Internacional - CDC de Atlanta/ USA.

QUANDO E ONDE
DEVE SER REALIZADO?
A coleta do sangue deve ser feita na
maternidade, na alta hospitalar, de preferência
em 48 horas de vida. Se a alta da criança foi
precoce (antes de 48 h de vida, o teste deve ser
coletado mesmo assim e repetido no hospital ou
unidade de saúde entre o 3º e o 5º dia de vida).
É responsabilidade do proﬁssional de saúde que
atende nesses locais, que o teste do pezinho não
seja negligenciado pela falta de informação ou
omissão da coleta.

QUAIS SÃO AS DOENÇAS PESQUISADAS ?
Fenilcetonúria: É uma doença genética caracterizada pela ausência ou
mau funcionamento de uma enzima presente no fígado, responsável pela
transformação da fenilalanina dos alimentos, em tirosina. A doença,
quando não tratada, ocasiona deﬁciência intelectual irreversível na criança.

Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias: São doenças
genéticas causadas por um defeito na estrutura ou na formação da
hemoglobina, molécula responsável pelo transporte do oxigênio no sangue.
Em decorrência dessa alteração, as hemácias ﬁcam com forma de foice
(daí o nome “falciforme”) e rígidas, o que causa obstrução nos vasos
sanguíneos e acaba lesionando tecidos e órgãos como o cérebro, pulmões,
rins, coração e outros.

Hiperplasia Adrenal Congênita: É uma doença genética caracterizada
pela deﬁciência de uma enzima envolvida na fabricação de hormônios da
glândula adrenal. Este defeito pode provocar excesso de hormônios
masculinos e falta dos hormônios cortisol e/ou aldosterona, que podem
levar ao óbito nas primeiras semanas de vida.

Hipotireoidismo Congênito: É uma doença causada pela falta de
produção dos hormônios tireoidianos, fundamentais para o
desenvolvimento normal do cérebro. Se não tratada pode causar
deﬁciência intelectual grave e baixa estatura.

Fibrose Cística: É uma doença genética que ocorre por uma disfunção
das glândulas secretoras do corpo, afetando pulmões, pâncreas, fígado,
sistema digestivo e reprodutor. O portador de ﬁbrose cística produz um
muco viscoso que causa obstrução dos pulmões e no sistema digestivo,
tornando difícil a respiração e a absorção dos alimentos.

Deﬁciência de Biotinidase: É uma doença genética, causada pela baixa
atividade da enzima biotinidase, responsável pela liberação da vitamina
biotina dos alimentos. Na falta da biotinidase, a biotina não é liberada para
o organismo podendo ocasionar consequências graves como a deﬁciência
intelectual, deﬁciência auditiva ou deﬁciência visual.

O que é a FEPE?
A FEPE é uma instituição sem
ﬁns lucrativos que presta, desde
1959, serviços socioassistenciais
nas áreas de Educação, Saúde e
Serviço Social a pessoas com
deﬁciência e serviço preventivo
em saúde pública por meio do
Teste do Pezinho e o Teste da
Mãezinha. Atualmente mantém:
Escola de ensino na modalidade
especial, e o Serviço de
Referência em Triagem Neonatal
(SRTN).
A FEPE é credenciada pela
Secretaria de Saúde do Estado
do Paraná para execução do
Programa Nacional de Triagem
Neonatal (PNTN), e o Teste da
Mãezinha nos cidadãos
paranaenses. Também é
credenciada pela Secretaria de
Saúde do Estado de Santa
Catarina para realizar o Teste do
Pezinho nas crianças
catarinenses.
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