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O programa de triagem neonatal tem por objetivo o desenvolvimento das ações de
triagem neonatal, diagnóstico, acompanhamento e tratamento das seguintes doenças
congênitas: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doenças Falciformes e outras
Hemoglobinopatias e Fibrose Cística.
Os exames são realizados a partir da coleta de sangue feita através da técnica de
Guthrie (teste do pezinho), realizada até o 30º dia de vida, preferencialmente entre o 2º e
7 º dia de vida do recém-nascido.
Normalmente os exames são coletados na própria maternidade onde ocorreu o
parto, a partir de 48 horas de vida e antes da alta hospitalar. No município de Campinas, a
grande maioria das maternidades, encaminha os exames para realização no Centro
Integrado de Pesquisas Onco-hematológicas da Infância (CIPOI) – UNICAMP, onde são
realizados os testes para diagnóstico das seguintes patologias congênitas: Fenilcetonúria,
Hipotireoidismo Congênito e Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias.
Os pais ou responsáveis são orientados a buscar o resultado do exame na própria
maternidade 30 após a coleta. Em casos de alterações ou necessidade de nova coleta o
próprio CIPOI se responsabiliza pela convocação do recém-nascido para nova coleta ou
atendimento no ambulatório especializado
Os centros de saúde do município de Campinas e o PAC do Laboratório Municipal
são serviços cadastrados como posto de coleta do exame do Pezinho, que após a coleta,
os exames deverão ser encaminhados ao Laboratório Municipal e posteriormente ao
CIPOI (ver fluxo exame do pezinho COVISA/VISAs/Laboratório Municipal)
Os profissionais dos centros de Saúde foram capacitados para a coleta do teste do
pezinho, pois deverão acolher e coletar o exame daquelas crianças que não colheram na
maternidade, re-coleta solicitada pelo CIPOI, e outras situações que seja mais fácil para a
mãe ou responsável colher o exame no Centro de Saúde. Ver manual do Programa
Integrado de Triagem Neonatal do CIPOI.
O resultado do exame deverá ser registrado e anexado à carteira de saúde da
Criança (Ministério da Saúde).
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