GUIA DE ACESSO
AOS RESULTADOS
DE EXAMES
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Digite na barra de endereços o caminho:
www.fepe.org.br.

Após isto, aparecerá a tela do site:
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Descendo a barra de rolagem lateral direita, vocês terão acesso ao
campo de resultados:
CASINHA VERDE – Onde os Hospitais ou Unidades de Saúde podem
acessar os resultados do Teste do Pezinho com sua senha individual
fornecida pela FEPE (essa senha é diferente da que consta na ﬁcha
de coleta utilizada pelos pais).
PEZINHO AMARELO – Onde os pais podem acessar os resultados do
Teste do Pezinho com a senha que consta na ﬁcha de coleta.
GESTANTE ROSA – Onde as gestantes podem acessar o resultado
do Teste da Mãezinha.

ATENÇÃO!
HOSPITAL
OU

UNIDADE
DE SAÚDE
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Para acessar os resultados é necessário
preencher os campos conforme orientação
abaixo:

CAMPO 1: Inserir Código (Posto de Coleta). É o mesmo que você utiliza
preenchendo a ﬁcha de coleta seja Hospital ou Unidade de Saúde. Copiar
este código IGUAL AO QUE ESTÁ ESCRITO NO ADESIVO deixando
espaço onde está marcado (não usar hífen).
CAMPO 2: Inserir Senha (Posto de Coleta). É a senha individual que foi
fornecida para cada Posto de Coleta. Ela está no adesivo Resultado Teste do
Pezinho Acesso Pela Internet. Não confunda com a senha da ﬁcha de coleta
que a mãe utiliza para ver o resultado do teste do bebê. O resultado do exame
é o mesmo, mas a senha, é diferente.
CAMPO 3: Inserir Data de Nascimento da Criança (ano com 4 dígitos
sempre).
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Clique em RESULTADO na caixinha em azul. Na próxima tela
irá aparecer a listagem das mães com os bebês nascidos na
data informada, que ﬁzeram a coleta neste Hospital ou Posto
de Saúde. Em seguida basta clicar na lupa do lado direito e
imprimir o resultado.

6

Anexe o resultado do exame no prontuário da criança ou anote
os resultados. Oriente a família de possíveis mensagens de
alerta nos resultados. Observe se há necessidade de
convocação para repetição do exame.
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Se não visualizou o resultado do exame após ter seguido este
passo a passo corretamente, você será direcionado para uma
página onde poderá entrar em contato com a FEPE.

O TESTE DO PEZINHO É GRATUITO E OBRIGATÓRIO.

