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Resumo 

 

Introdução: a finalidade da triagem neonatal é evitar a deficiência mental e  o óbito 

do neonato de patologias diagnosticadas precocemente. No municipio de São 

Vicente é um importante serviço oferecido a população atendida pelo Sistema Único 

de Saúde. Objetivo: Trata-se de um estudo quantitativo, exploratório realizado nos 

registros da Unidade Básica de Saúde Central  no municipio de São Vicente – SP 

onde o serviço de triagem neonatal é centralizado.Metodologia: Através de coleta de 

dados em um serviço centralizado de triagem neonatal in loco, pesquisa bibliográfica 

em meio eletrônico e  revistas cientificas. Resultados: A legislação brasileira torna 

obrigatória a realização do teste através de portarias, leis estaduais e federais e 

estatuto da criança e adolescente. Estimou-se que durante o ano de 2013 foi 

realizado 2.159 coletas, sendo uma grande parcela significativa de recoletas por 

prematuridade. As alterações encontradas nos testes realizados para fibrose cística 

obrigatoriamente se apresentam a APAE e as alterações de traços falciforme  

resultam em pesquisa familiar em sua unidade de origem.Considerações Finais: O 

enfermeiro parte integrante desse processo deve ser capacitado para realizar uma 

supervisão e utilizar a técnica correta em um ambiente humanizado. 

 

Palavras Chave: Triagem Neonatal, São Vicente, Teste do Pezinho 

 

 Introdução  

No Brasil, a Triagem Neonatal para Fenilcetonúria teve início em 1976, com o 

Dr. Benjamin José Schmidt que juntamente com outros médicos criaram um 

laboratório na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  de São Paulo 

(APAE/SP). Em 1986  foi implantado  também no programa a pesquisa do 

Hipotireoidismo Congênito, neste mesmo ano o  Dr. Schmidt e seus colaboradores 

criaram  no ambulatório da APAE/São Paulo uma equipe multidiciplinar para atender 

os portadores de Fenilcetonúria e Hipotireoidismo Congênito, com tratamento 

especializado (MARTON DA SILVA, 2002). 

Para MEIRA e ACOSTA (2009), as patologias que podem ser detectadas 

através do exame tem como perfil: a inexistência de manifestações clínicas precoce, 



 

serem viavéis em relação a custo-beneficio e com confiabilidade no diagnostico e 

tratamento.        

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (2013), nascem em 

média 600 mil crianças no estado por ano, e  há uma cobertura de 100% dos recem-

nascidos que realizam a triagem neonatal  sendo  84% realizados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS),  e 16% pelo setor privado.  

Visando a proteção da criança através da lei nº8.069 de 13 de julho de 1.990, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 10; III que o Estado 

venha a “proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades 

no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais”.    

O diagnostico precoce das enfermidades que podem acometer os recem-

nascidos realizados através da triagem neonatal tem como objetivo evitar sequelas 

como deficiencia mental e até o óbito do neonato e SILVA (2006) afirma que entre 

inúmeras causas de deficiencia mental algumas são passiveis de intervenção 

quando precocemente detectadas.   

Assim sendo, quanto mais precoce for o tratamento melhor será a qualidade 

de vida para o individuo que muitas vezes não apresenta sintomas ao nascer.  

Dependendo do resultado apontado no exame pode-se comprometer toda a vida,  

sendo necessário por muitas vezes, intervenções  médicas e de enfermagem, que 

serão discutidas nos próximos capítulos. 

Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo identificar os exames alterados de Triagem Neonatal 

no municipio de São Vicente no ano de 2013 – SP. 

Objetivos Específicos 

- identificar as causas dos exames alterados; 

- identificar os exames reconvocados. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo quantitativo, exploratório realizado nos registros da 

Unidade Básica de Saúde Central  no municipio de São Vicente – SP onde o serviço 

de triagem neonatal é centralizado. 



 

O municipio de São Vicente compõe um dos 9 municípios da Região 

Metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo. Apresentou em 2013 

uma população de 339.955 habitantes. Em 2012 obteve uma taxa de natalidade de 

15,91 e 15,83 de coeficiente de mortalidade infantil. (Fundação Seade, 2013). 

Segundo a Secretaria Municipal de São Vicente, o número de nascidos vivos no  

ano de 2013 é 1.733.  

São Vicente possui 19  Unidades Básicas de Saúde (UBS), 7 Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e um Hospital da Mulher e Maternidade que oferecem além 

de outros serviços, a triagem neonatal. 

A coleta do “teste do pezinho” é realizada diariamente de segunda a sexta 

feira, nas UBS´s e ESF´s do município, rotineiramente na parte da manhã. Alguns 

pais procuram a unidade de abrangência, pois não realizaram o exame na 

maternidade antes da alta hospitalar, por qualquer motivo. Cabe ressaltar que nos 

finais de semana, a coleta não é realizada na Maternidade e existem casos também 

de puérperas que recebem alta antes de 48 horas após o parto.  

A Unidade Básica de Saúde Central localizada no bairro Vila Melo recebe 

toda a demanda semanal da triagem neonatal realizada em todos os outros serviços 

do municipio, inclusive da Maternidade Municipal (Hospital da Mulher), dando 

suporte de insumos e orientações.  

 

Desenvolvimento 

O Programa Nacional de Triagem Neonatal foi criado pelo Ministério da 

Saúde em 6 de junho de 2001 (Portaria GM/MS nº 822) com o objetivo de ampliar a 

Triagem Neonatal existente, incluindo a detecção precoce de outras doenças 

congênitas como as doenças falciformes, outras hemoglobinopatias e a fibrose 

cística. 

A Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal foi fundada em setembro de 

1999, com a finalidade de reunir os diversos serviços existentes e profissionais 

ligados à área. 

A APAE tem como missão “promover  a prevenção e a inclusão da pessoa 

com deficiência intelectual produzindo e difundindo conhecimento” e além da 

prevenção realizada pela triagem neonatal oferece uma estrutura com laboratórios e 



 

uma equipe interdisciplinar, com atendimento ambulatorial e tratamento gratuito da 

infância até a fase adulta. 

As possiveis patologias identificadas na triagem neonatal são: fenilcetonúria, 

hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose 

cistica, hiperplasia adrenal congênita e biotinidase. 

 

Exames Realizados, Alterados e Reconvocados no município de São Vicente, SP 

em 2013 

 

A triagem neonatal foi realizada no municipio de São Vicente no ano de 2013 

em 2.159 crianças, sendo 632 em suas UBS’s e ESF’s e 82 na UBS Central 

confome demonstra gráfico 1. A grande maioria dos exames realizados foram 

executados no Hospital da Mulher (1.445) que é referência do municipio para as 

gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde. Cabe ressaltar que as que 

utilizaram o serviço do municipio em suas unidades e estratégias de saúde da 

família não coletaram seus exames no hospital por motivos diversos: alta hospitalar 

antes de 48 horas do parto, e outros. 

Gráfico 1: Quantidade de testes de triagem neonatal realizados no município 

de São Vicente em 2013. 

Fonte: Secretaria Municipal de São Vicente. UBS Central, 2013. 

 Há um número menor de nascidos vivos no ano de 2013 em relação ao 

número de coletas realizadas no mesmo periodo conforme demostra tabela 1, 
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sugestivo de um alto indice de parto realizados nas cidades adjacentes de gestantes 

residentes no municipio de São Vicente que utilizaram o serviço de triagem neonatal 

das unidades básicas do municipio. 

 

Tabela 1: Nascidos Vivos em relação a coleta de exames de triagem 

neonatal no município de São Vicente em 2013. 

MÊS NASCIDOS VIVOS COLETAS 

JANEIRO 149 170 

FEVEREIRO 140 167 

MARÇO 180 214 

ABRIL 180 228 

MAIO 155 206 

JUNHO 140 172 

JULHO 150 221 

AGOSTO 143 205 

SETEMBRO 126 160 

OUTUBRO 116 146 

NOVEMBRO 123 133 

DEZEMBRO 131 137 

TOTAL 1733 2159 

Fonte: Secretaria Municipal de São Vicente. UBS Central, 2013. 

 

Os resultados da primeira coleta do recém nascido que apresentaram 

alterações de traços para hemoglobinopatia foram convocados para realizar a 

pesquisa familiar na unidade de referencia. Conforme não identificada a mãe 

portadora de traço, o pai também foi convidado para realizar a coleta com a proposta 

de realizar a orientação familiar. 

Os exames com a primeira coleta identificados com alterações de IRT foram 

reconvocados para um segundo exame na APAE em São Paulo. 



 

A profissional responsável pela triagem neonatal na unidade Central relata 

que cada exame alterado é de responsabilidade da unidade da area de abrangência 

do paciente, sendo assim a unidade agenda o segundo exame e o transporte para o 

paciente e seu acompanhante através da Secretaria Muncipal de Saúde.  

Dentre os exames coletados no município, há a coleta realizada dos 

reconvocados que tem prioridade sobre os outros exames pois trata-se de um caso 

suspeito. Recebe uma numeração especial e deve ser realizada por vários motivos.   

As causas de reconvocação do município no ano de 2013 foram por 

prematuridade, transfusão sanguinea e alterações para a fibrose cistica.  

 

 Tabela 2: Reconvocados no município de São Vicente no ano de 2013. 

Reconvocados Quantidade % 

IRT 15 0,69% 

Prematuros 104 4,81% 

Transfundidos 7 0,32% 

Total 126 5,83% 

Fonte: Secretaria Municipal de São Vicente. UBS Central, 2013. 

 

Considerações Finais 

A triagem neonatal é um exame complexo que requer por parte das 

instituições e dos municípios uma atenção especial com profissionais capacitados e 

atualizados. 

O município de São Vicente em 2013 apresentou um número significativo de 

prematuridade com aproximadamente 5%, fato este que reflete em obrigatoriedade 

de um segundo exame, porém não representa uma alteração para o teste neonatal.  

Algumas das patologias como o hipotireoidismo congênito e anemia falciforme 

são referidas aos endocrinologistas e hematologistas do município e quando não é 

possível são agendadas consultas e tratamentos gratuitos com os profissionais da 

APAE, e não representa um percentual significativo pois não houve nenhum caso 

em 2013. 



 

A importância do exame dentro dos prazos estabelecidos de cada patologia 

implica em uma melhor intervenção e quanto mais precoce o diagnostico melhor o 

resultado do tratamento proposto.  

Apesar de haver uma conexão telefônica e esporádica entre município 

(Central) e APAE - SP, não há um retorno da resolutividade dos casos que são 

repassados, e não existe um protocolo institucionalizado para nortear as ações, os 

dados coletados foram retirados de livros com registro manual.  

Os exames coletados de triagem neonatal pelas unidades de saúde e 

maternidade municipal são enviados a Central por via malote e após registro em 

livro Ata é destinado para Secretaria de Saúde onde será encaminhado para APAE 

através do serviço de Sedex. 

Cabe ressaltar que a hiperplasia adrenal congênita e a biotinidase são 

doenças elencadas a partir de outubro de 2013 e não puderam ser melhor avaliadas 

neste estudo. 

A coleta é realizada pelos auxiliares de enfermagem capacitados para 

utilização da técnica preconizada sob a supervisão da enfermeira responsável pela 

unidade. 
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