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RESUMO
O teste do pezinho foi implantado no Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de
1992, sendo criado em seguida no ano de 2001 o Programa de Triagem Neonatal
(PNTN) exercendo o rastreamento populacional assim Triagem Neonatal biológica
conhecido como teste do pezinho, seu principal objetivo é identificar distúrbios e
doenças no recém-nascido (RN) em tempo primordial, assim garantindo tratamento
imediato e acompanhamento médico, podendo diminuir deficiências e
proporcionando melhor qualidade de vida ao RN. As doenças diagnosticadas no
teste até julho de 2020 são: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito, Fibrose
cística, Anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, Hiperplasia adrenal
congênita, Deficiência de biotinidase, após julho de 2020 será incluída
Toxoplasmose congênita. A coleta não é uma atribuição privativa do enfermeiro,
podendo ser realizado por técnico e auxiliares de enfermagem, sob supervisão do
enfermeiro. O presente estudo define-se como quantitativo e exploratório, em uma
amostragem de 221 prontuários de RNs com exames coletados entre 01 de outubro
a 31 de dezembro de 2019 em uma instituição pública no meio oeste Catarinense. A
análise dos resultados da amostragem da parte quantitativa são os seguintes: sexo
dos RNs; com 52% (115) masculinos. Idade dos RNs no dia do teste: evidenciou-se
4 dias de vida com (27,1%) 60 dos RNs; com 3 dias de vida (24,9%) 55 dos RNs;
com 5 dias de vida (20,4%) dos RNs. Teste positivo na 1° coleta: Fibrose cística com
6 RNs (3%); Hemoglobinopatias com 2 RNs (1%); e sem alterações no teste com
96% dos RNs pesquisados. Teste positivo na 2° coleta: Fibrose cística com 4 RNs
(2%); Hemoglobinopatias com 2 RNs (1%); e sem alterações no teste com 97% dos
RNs pesquisados. Comparação da data dos exames alterados na 1° coleta com a
data da realização do teste: 3 dos RNs 5 dias de vida (40%); 1 dos RNs 3 dias de
vida (12%); 1 dos RNs 6 dias de vida (12%); 1 dos RNs 8 dias de vida (12%); 1 dos
RNs 9 dias de vida (12%); 1 dos RNs 29 dias de vida (12%) dos RNs pesquisados.
Sobre a recoleta de amostras a pedido do laboratório de apoio: com recoleta 30
(14%) RNs; sem recoleta 191 (86%) RNs. Motivo da primeira recoleta:
prematuridade com 22 (10%) dos RNs; alterações com 8 (4%) dos RNs. Profissional
que realiza a coleta do teste do pezinho evidenciou-se como o técnico de
enfermagem com 221 (100%) e o profissional que realiza a entrega dos resultados
evidenciou-se por outros profissionais com 221 (100%) não necessariamente pelo
enfermeiro. Observa-se na pesquisa que o profissional que realiza a coleta tem
preparo técnico e conhecimento sobre o procedimento de coleta e que as alterações
e motivos de recoletas não foram por parte do coletador. Exames alterados na 1°
coleta na maioria foram coletados na data preconizada pelo Ministério da Saúde.
Deixo como sugestão que os enfermeiros façam parte, junto com os demais
profissionais, na entrega dos resultados dos testes positivos, tendo seu
conhecimento como aliado para um atendimento diferenciado aos recém-nascidos e
acolhimento aos pais.
Palavra-chave: Enfermagem. Teste do Pezinho. Triagem Neonatal.

ABSTRACT
The heel prick test was implemented in the Unified Health System (SUS) in 1992,
and in 2001, the Neonatal Screening Program (PNTN) was created, performing
population screening as well as biological neonatal screening known as the heel
prick test, its main objective is to identify disorders and diseases in the newborn (NB)
in primordial time, thus guaranteeing immediate treatment and medical monitoring,
being able to reduce deficiencies and providing better quality of life to the NB. The
diseases diagnosed in the test until July 2020 are: Phenylketonuria, Congenital
hypothyroidism, Cystic fibrosis, Sickle cell anemia and other hemoglobinopathies,
Congenital adrenal hyperplasia, Biotinidase deficiency, after July 2020 Congenital
toxoplasmosis will be included. The collection is not a private assignment of the
nurse, but can be performed by nursing technicians and assistants, under the
supervision of the nurse. The present study is defined as quantitative-qualitative and
exploratory, in a sample of 221 medical records of newborns with exams collected
between October 1 and December 31, 2019 in a public institution in the west of
Santa Catarina. The analysis of the results of the qualitative sampling are as follows:
gender of the newborns; with 52% (115) male. Age of the newborns on the day of the
test: there was 4 days of life with (27.1%) 60 of the newborns; with 3 days of life
(24.9%) 55 of the newborns; with 5 days of life (20.4%) of newborns. Positive test at
1 collection: Cystic fibrosis with 6 newborns (3%); Hemoglobinopathies with 2
newborns (1%); and no changes in the test with 96% of the newborns surveyed.
Positive test on the 2nd collection: Cystic fibrosis with 4 newborns (2%);
Hemoglobinopathies with 2 newborns (1%); and no changes in the test with 97% of
the newborns surveyed. Comparison of the date of the exams changed in the 1st
collection with the date of the test: 3 of the newborns 5 days old (40%); 1 of the
newborns 3 days old (12%); 1 of the newborns 6 days old (12%); 1 of the newborns 8
days old (12%); 1 of the newborns 9 days old (12%); 1 of the newborns 29 days old
(12%) of the newborns surveyed. About sample collection at the request of the
support laboratory: with collection 30 (14%) RNs; without recollection 191 (86%)
newborns. Reason for the first recollection: prematurity with 22 (10%) newborns;
changes with 8 (4%) newborns. Professional who performs the collection of the heel
test showed itself as the nursing technician with 221 (100%) and the professional
who performs the delivery of the results was evidenced by other professionals with
221 (100%) not necessarily by the nurse. It is observed in the research that the
professional who performs the collection has technical preparation and knowledge
about the collection procedure and that the changes and reasons for the collection
were not on the part of the collector. Most altered exams in the 1st collection were
collected on the date recommended by the Ministry of Health. I suggest that nurses
be part, together with the other professionals, in delivering positive test results,
having their knowledge as an ally for differentiated care. newborns and welcoming
parents.
Keyword: Nursing. Foot Test. Neonatal Screening.
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INTRODUÇÃO
O surgimento do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) foi através
do médico Robert Guthrie, que descobriu através de suas pesquisas o método de
exame através da coleta de sangue em papel filtro, tendo inicio em dois hospitais em
1963 com a pesquisa de fenilcetonúria em crianças, depois de varias pesquisas, foi
considerado padrão a coleta para fenilcetonúria, já no Brasil, o teste para
fenilcetonúria iniciou em 1976, com Benjamin José Schmidt que criou um laboratório
na APAE de São Paulo, com demais médicos (SILVA, 2002, apud SILVA;
LACERDA, 2003).
O Programa de Triagem Neonatal foi implementado com a pesquisa
também do Hipotireoidismo Congênito. Neste mesmo ano de 1986, Dr.
Schmidt e seus colaboradores criaram no ambulatório da APAE/ São Paulo
uma equipe multidisciplinar para atender os portadores de Fenilcetonúria e
Hipotireoidismo Congênito, com tratamento especializado (SILVA, 2002, p.7
apud SILVA; LACERDA, 2003, p. 50-54).

O teste do pezinho foi implantado no Sistema Único de Saúde (SUS) no ano
de 1992, sendo criado em seguida no ano de 2001 o Programa Nacional de Triagem
Neonatal (PNTN) exercendo o rastreamento populacional conhecido como Triagem
Neonatal Biológica mais conhecido no Brasil como teste do pezinho (BRASIL,
2016b).
O PNTN é o programa no qual exerce o rastreamento populacional conhecido
como, Triagem Neonatal biológica mais popularmente conhecido no Brasil como
Teste do Pezinho ou Teste de Guthrie, seu principal objetivo é identificar distúrbios e
doenças no RN, juntamente com os testes da orelhinha, dos olhinhos, da linguinha e
do coraçãozinho, em tempo primordial, assim garantindo tratamento imediato e
acompanhamento médico para algumas doenças e assim podendo evitar a morte do
RN, diminuindo deficiências e proporcionando melhor qualidade de vida aos RNs.
O teste no SUS possibilita a identificação precoce de seis doenças sendo,
fenilcetonúria,

hipotireoidismo

congênito,

doença

falciforme

e

outras

hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de
biotinidase até fevereiro de 2020, em 4 de março de 2020 foi incluído o teste para
toxoplasmose congênita tendo como prazo máximo para efetivar a oferta no SUS de
cento e oitenta dias (UNIÃO, 2020). Assim sendo, salientamos que existem na área
privada os exames básico, ampliado Mais e ampliado Super, sendo possível
identificar mais de 50 doenças.
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Sabe-se da importância da equipe de enfermagem na execução do teste do
Pezinho. Sendo fundamental a participação do Enfermeiro junto ao PNTN, junto aos
demais profissionais da saúde o enfermeiro é quem mais interage com a clientela
alvo, mãe e RN, pela sua responsabilidade e compromisso na assistência quanto à
orientação desde o pré-natal da gestante, parturiente e da puérpera, e ao RN,
orientando especialmente as mães primigestas sobre a importância do diagnóstico
precoce das enfermidades pesquisadas no PNTN, e da sensibilização das futuras
mães sobre a obrigatoriedade, gratuidade e importância do Teste do Pezinho
coletado em tempo após o nascimento do RN, a responsabilidade do enfermeiro é
de estrema importância na educação em saúde, treinamentos técnicos e,
principalmente, na sensibilização de suas equipes de trabalho sobre a importância e
necessidade do “Teste do Pezinho” na vida do RN dos pais e de toda a sociedade. É
preciso que cada profissional se sensibilize da necessidade do teste e que,
voluntariamente, seja agente multiplicador na divulgação da importância da
realização do teste, e assim orientando no trabalho preventivo da Saúde Mental,
com

finalidades primordiais de

assessorar

o

lactente

para

o

seu

bom

desenvolvimento físico, neurológico, psicológico e intelectual, podendo ser evitadas
sequelas que quando precocemente e corretamente diagnosticadas podem ser
evitadas.
A escolha deste tema de pesquisa deu-se pelo fato de melhor entender e
assim identificar no serviço público qual a data que realmente está sendo coletado o
Teste do Pezinho?
Pois se não realizado a coleta na data correta sendo do 3° ao 5° dia de vida
com

finalidades primordiais de

assessorar

o

lactente

para

o

seu

bom

desenvolvimento evitando assim as múltiplas causas de deficiência mental, algumas
sendo preveníveis, quando precoce e corretamente diagnosticadas. É o caso da
Fenilcetonúria, do Hipotireoidismo Congênito e da Deficiência da Biotinidase, que
estão dentro da Triagem Neonatal biológica o teste do Pezinho, sendo gratuito e
amparado por lei. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina
(COREN-SC, 2019) ressalta que a coleta do teste do pezinho seja um procedimento
de Enfermagem, podendo esta ser executada pelo Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar
de Enfermagem sob supervisão do Enfermeiro conforme designado no Manual de
Normas Técnicas, do Ministério da Saúde do Brasil, no entanto, ressalta o CORENSC que tanto os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem necessitam de
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capacitação para executar esta função, o procedimento requer o preenchimento
preciso do formulário de coleta, a orientação aos pais, à coleta do material e o
encaminhamento para análise e entrega de resultados.
Diante do exposto, definiu-se como objetivo geral dessa pesquisa: avaliar a
data de coleta do exame teste do pezinho no recém-nascidono serviço publico,
visando analisar a data de coleta do teste para assim visar o que pode ser ajustado
quanto a isso. Com isso, se relacionou como objetivos específicos: a identificar idade
e sexo dos recém-nascidos; Identificar qual profissional de enfermagem que realiza
a coleta; comparar os resultados do teste com a data de coleta; verificar os
resultados positivos com o dia da realização da coleta; identificar o número de
recoleta a pedido do laboratório de apoio; definir os motivos das recoletas; detectar
os casos de resultado positivo no teste; definir qual participação do enfermeiro na
entrega do resultado após coleta. Sendo que estes requisitos estão registrados em
livro de registros do teste do pezinho do local de escolha para coleta dos dados.
Pretende-se ao menos despertar nos profissionais, principalmente de
enfermagem, o interesse e o desejo de conhecer um pouco mais sobre o PNTN, e
assim, consequentemente prestar um cuidado integral e humano ao RN que
assistirem.
Um profissional bem treinado, uma equipe preparada, uma amostra bem
coletada podem ajudar a salvar uma criança da deficiência intelectual e de outros
problemas preveníeis.
Com base em Silva e Lacerda (2003, p. 50-54) “nada de “dós”, de medos, por
ter que repetir a coleta, porque “nenhuma doença é rara se ela atinge o seu filho””
Trata-se de um estudo quantitativo-qualitativo e exploratório, realizada por
meio da análise de uma amostra de 221 exames referentes ao teste do pezinho
compondo a amostra total da pesquisa. Que teve como instituição a rede pública. A
pesquisa foi realizado somente após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP).
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1 CONCEITO DE TRIAGEM NEONATAL
O conceito de triagem Neonatal descrito por Brasil (2002, p. 9):
O termo triagem origina-se do vocábulo francês “triage” que signiﬁca
seleção. Em saúde pública, triar significa identificar, em uma população
assintomática, os indivíduos que estão sob risco de desenvolver
determinada doença ou distúrbio e que se beneficiariam de investigação
adicional, ação preventiva ou terapêutica imediatas. O procedimento de
triagem deve ser capaz de alterar a história natural da doença em uma
parcela significativa da população elegível. A partir da identificação por
testes específicos, pode-se iniciar o tratamento adequado visando minimizar
riscos ou complicações advindas da condição identificada. Ao aplicarmos a
deﬁnição de Triagem Neonatal, estamos realizando essa metodologia de
rastreamento, especialmente na população com idade de 0 a 28 dias de
vida.

1.1 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS
No final da década de 50, nos Estados Unidos, o médico pesquisador Robert
Guthrie (1916-1995) passou a dirigir seus estudos para prevenir a doença mental e,
com este objetivo, adaptou o método de inibição bacteriana em que vinha
trabalhando para coletar e identificar assim os erros inatos do metabolismo. O autor
destaca que através desta metodologia pode detectar patologias que tardiamente
culminavam com o retardo mental dos pacientes. Através da inibição do crescimento
da bactéria Bacillus subtilis, realizava análise da presença de níveis elevados do
aminoácido Fenilalanina no sangue de RNs coletados em papel filtro, realizando um
precoce diagnóstico de Fenilcetonúria. Destacou ainda que em 1965, 400.000
crianças haviam sido testadas em 29 estados americanos, com 39 casos positivos
da doença (incidência de 1: 10.000 RN). Poucos anos depois, passou a ser feito em
50 estados americanos, seu teste passou a ser obrigatório aos RNs. Passaram-se
os anos, e sua metodologia de detecção de patologias foi sendo substituídas por
outras metodologias mais precisas e simples, e várias outras patologias puderam ser
incluídas nos programas de TN (BRASIL, 2002).
Desde a década de 60, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a
importante realização dos programas populacionais de TN, especialmente nos
países em desenvolvimento, além de criar critérios para sua execução (SILVA;
LACERDA, 2003). Ressalta ainda que, quando um Programa de Triagem já está
estabelecido toda uma estrutura e logística, não existe custo elevado para incluir
outros testes ao protocolo, considerando-se a importância preventiva da doença a
ser implantada.
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Para que um defeito metabólico seja considerado importante para um
processo de triagem, certos critérios devem ser observados segundo o Ministério da
Saúde do Brasil (2002, p. 10):
Não apresentar características clínicas precoces;
Ser um defeito de fácil detecção;
Permitir a realização de um teste de identificação com especificidade e
sensibilidade altas (confiável);
Ser um programa economicamente viável;
Ter um programa logístico para acompanhar casos detectados até o
diagnóstico final;
Estar associado a uma doença cujos sintomas clínicos possam ser reduzidos
ou eliminados através de tratamento;
Ter estabelecido um programa de acompanhamento clínico com
disponibilização dos quesitos mínimos necessários ao sucesso do tratamento.

1.1.1 Triagem Neonatal no Brasil “Teste do Pezinho”
Os Programas de TN conhecido como Teste do Pezinho como é mais
conhecido no Brasil ou “Teste de Guthrie”, teve inicio em diversos países na década
de 60, e no Brasil, a primeira tentativa ocorreu em 1976, com o Dr. Benjamin José
Schmidt, médico pediatra na cidade de São Paulo, numa associação dedicada ao
atendimento a crianças portadoras de deficiências mentais. Segundo o autor a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-SP), teve iniciativa pioneira
na

América

Latina.

Inicialmente

realizava-se

somente

o

diagnóstico

de

Fenilcetonúria, porém a partir de 1986 incorporou-se a detecção precoce do
Hipotireoidismo Congênito (BRASIL, 2016a).
O autor afirma que na década de 80, houve o amparo legal para por em
pratica os programas de TN em poucos estados brasileiros como São Paulo (Lei
Estadual n.º 3.914/1983) e Paraná (Lei Estadual n.º 867/1987), porém com a Lei
Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) do
inciso III estabeleceu que:
Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a proceder a exames visando ao
diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recémnascido, bem como prestar orientação aos pais (BRASIL, 2002, p.15).

Já em 1992, o autor relata que a legislação federal foi complementada,
definindo Fenilcetonúria e Hipotireoidismo Congênito como as patologias a serem
triadas (Portaria GM/MS n.º 22, de 15 de janeiro de 1992):
Torna obrigatória a inclusão no Planejamento das Ações de Saúde dos
Estados, Municípios e Distrito Federal, públicos e particulares contratados
em caráter complementar, do Programa de Diagnóstico Precoce de
Fenilcetonúria e Hipotireoidismo Congênito. [...] Apesar da legislação, a
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implantação dos diversos serviços de TN surgiu devido à iniciativa particular
em alguns poucos Estados do Brasil. Relata o autor que esta situação
trouxe como consequência a falta de integração entre os diversos serviços,
a ausência de rotinas uniformes estabelecidas, a diversidade de patologias
triadas e a baixa cobertura populacional (assimétrica entre as diferentes
regiões brasileiras) (BRASIL, 2002, p.10).

Em setembro de 1999, foi fundada a Sociedade Brasileira de Triagem
Neonatal (SBTEIN) com o objetivo de reunir os diversos serviços existentes e
profissionais ligados à área. Considera-se este um grande progresso na TN no
Brasil, pois dentre seus objetivos gerais destacam-se, juntar profissionais de saúde e
atividades relacionados à TN, estimular o estudo e a pesquisa no campo da TN,
diagnóstico de doenças genéticas, metabólicas, endócrinas, infecciosas e outras que
possam prejudicar o desenvolvimento somático, neurológico e/ou psíquico do RN e
seu tratamento; cooperar com os poderes públicos quanto às medidas adequadas á
proteção da Saúde Pública, no campo da TN, além de promover eventos Científicos
objetivando a aproximação e o intercâmbio de informações (SBTEIM, 2019a).
1.1.2 Lei que Regulamenta no Sistema Único de Saúde o Programa Nacional de
Triagem Neonatal
Segundo a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, BVSMS (2001) a
Portaria GM/MS nº 822, de 6 de junho de 2001, determina, no Sistema Único de
Saúde (SUS), o PNTN, que proporciona diversas atividades TN na fase inicial dos
sinais nos RNs, assim acompanhando e tratando as crianças identificadas na rede
básica do SUS. Assim sendo, o autor afirma que as patologias que ligaram o PNTN
neste ano foram fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras
hemoglobinopatias e fibrose cística. Na Portaria GM/ MS nº 2.829, de 14 de
dezembro de 2012, foram inclusas, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de
biotinidase no programa. Já na Portaria nº 7, de 4 de Março de 2020, inclui-se no
teste do pezinho a detecção da toxoplasmose congênita, conforme determina o art.
25 do Decreto nº 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de
cento e oitenta dias (UNIÃO, 2020). Estudos mostram que a cada 10 mil
nascimentos, entre 5 e 22 bebês possuem toxoplasmose (BRASIL, 2020).
A seguir na tabela 1 segue a demonstração das fases das doenças triadas
por ano de Universalização na TN Biológica (SAÚDE, 2017a).
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Tabela 1 – Fases das doenças triadas na triagem neonatal biológica
FASES
FASE I
FASE II

FASE III

FASE IV

DOENÇAS TRIADAS

ANO DA UNIVERSALIZAÇÃO

Hipotireoidismo Congênito | Fenilcetonúria

2006

Hipotireoidismo Congênito | Fenilcetonúria
Hemoglobinopatias

2013

Hipotireoidismo Congênito | Fenilcetonúria |
Hemoglobinopatias | Fibrose Cística
Hipotireoidismo Congênito | Fenilcetonúria
Hemoglobinopatias | Fibrose Cística
Hiperplasia Adrenal Congênita | Deficiência da
Biotinidase

2013

2014

Fonte: Brasil (2017)

Destaca Brasil (2017a) que a rede pública prevê quatro fases do teste do
pezinho, às quais os estados devem se adaptar: a primeira fase detecta as doenças
fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito; a segunda inclui a anemia falciforme; a
terceira fase abrange a fibrose cística e a quarta, a deficiência de biotinidase e a
hiperplasia adrenal congênita. Porém, é preciso ficar atento, não são todos os
estados brasileiros que realizam os seis testes.
Segundo o autor no final de 2011, o cenário da TN no Brasil era de nove (09)
estados na fase I, nove (09) na fase II e nove (09) na fase III do PNTN. Com isso, foi
elaborado um plano de ação visando à diminuição da desigualdade e iniquidade da
TN no país todo.
O autor afirma que em 2012, oito (08) estados foram habilitados na fase III do
PNTN (TN para fibrose cística): Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato
Grosso de Sul, Mato Grosso, Pará e Pernambuco. Com esse panorama, o PNTN
fechou o ano de 2012 com 17 estados na fase III, dois (02) estados na fase II e oito
(08) estados na fase I.
Já em 2013, afirma que houve a universalização da fase II (TN para Doença
Falciforme) e da fase III e a habilitação de 12 estados na fase IV: Amazonas, Distrito
Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso de Sul, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
E em junho de 2014 a ação de universalização da fase IV do PNTN foi
encerrada com a habilitação de 15 estados: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia,
Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Um
balanço realizado pelo Ministério da Saúde mostra que aproximadamente
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80% das crianças nascidas no Brasil realizam o teste do pezinho no SUS.
Isso significa que, por volta de 2,4 milhões de crianças passam por uma
triagem que detecta seis doenças genéticas ou congênitas (BRASIL, 2017a,
p.2).

1.2 TESTE DO PEZINHO EM SANTA CATARINA
Até o ano de 2012 o PNTN contemplava quatro exames. Com início em 2013,
o Ministério da Saúde adicionou mais dois testes, que já eram realizados pelo
Governo do Estado de Santa Catarina (SC) há alguns anos (SANTA CATARINA,
2013). Desde 2001, Santa Catarina faz o exame de hiperplasia adrenal congênita,
deficiência de biotinidase começou a ser feito em SC com início em 2008. Relata o
autor que outras doenças também eram investigadas pelo Laboratório público de
Santa Catarina (LACEN/SC) na TN. Segundo o Governo de Santa Catarina, (2013) a
cobertura da TN no Estado é a melhor do Brasil, com 89% de abrangência,
enquanto a média nacional é de 82%.
Em 2013 o estado de Santa Catarina já era referência no PNTN sendo
considerado um dos mais avançados do país (SANTA CATARINA, 2013). Relata
que no Estado, o Teste do Pezinho contempla sete exames em bebês recémnascidos. Seis fazem parte do PNTN do Ministério da Saúde. Sendo relatado que o
sétimo teste só era realizado em Santa Catarina até o ano de 2016, onde faz a
verificação da galactosemia para detectar doença hereditária ou erro metabólico, o
que pode gerar deficiência mental e, em alguns casos, a morte. O autor afirma que
no ano de 2016 o alinhamento à política do Programa Nacional de Triagem Neonatal
prevê a realização dos exames preconizados na fase 4 do PNTN, não será mais
feito o teste de galactosemia, doença hereditária quando o corpo não consegue
metabolizar galactose em glicose. Informa o autor que o teste de galactosemia foi
retirado da relação, pois, segundo o governo do Estado, a detecção precoce não
altera o curso da doença.
Destaca o Governo de Santa Catarina (2013, p.1) que:
O Hospital Infantil Joana de Gusmão é o Serviço de Referência em Triagem
Neonatal no Estado, credenciado pelo Ministério da Saúde. Até novembro
de 2013, o hospital já tratou 588 crianças com hipotireoidismo congênito,
127 com fenilcetonúria, 85 casos de anemia falciforme, 170 com fibrose
cística, 165 com hiperplasia adrenal congênita, 101 crianças com deficiência
de biotinidase e quatro com galactosemia.

Descrito por Santa Catarina (2013) que o “Teste do Pezinho” tornou-se
obrigatório em Santa Catarina, os RNs nascidos nos hospitais e maternidades
públicos e particulares, mediante a Lei nº 6762/SC. O LACEN/SC passou a realizar o
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reconhecimento da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito em 1991,
atendendo inicialmente a população da Grande Florianópolis. Afirma que no ano
seguinte,

o

serviço

foi

gradativamente

estendido

aos

demais

municípios

catarinenses. Já no Brasil, afirma que a TN foi incorporada ao SUS em 1992, com

uma legislação que determinou a obrigatoriedade da realização do teste do
pezinho para todos os recém-nascidos.
Por mês, são realizados em média 8 mil coletas de TN dos RN
catarinenses. Já em Santa Catarina, afirma que existem 983 postos de
coleta e, dos 100.320 nascidos vivos em 2018 um total de 90.981 bebês
passaram pela triagem. Hoje são triadas as doenças hipotireoidismo
congênito, fenilcetonúria, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias,
fibrose cística, deficiência da biotinidase e hiperplasia adrenal congênita
(SANTA CATARINA 2019, p.1).

Ressalta que desde 1°de agosto de 2016 os testes estão sendo realizados no
Estado do Paraná pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE)
sendo o único Serviço de Referência em TN credenciado pela Secretária de Saúde
para a coleta no PNTN, Teste do Pezinho, no Estado de Santa Catarina (SANTA
CATARINA, 2019).
1.3 TESTE DO PEZINHO
O “Teste do Pezinho” é composição de vários exames de laboratório que
identificam doenças que, ao nascimento, não apresentam sinais ou sintomas. Sendo
que o tempo crucial para a realização do exame segundo, Brasil (2016b) podendo
variar conforme a maiores sensibilidades tecnológicas em diagnosticar as
necessidades especifica das doenças ligadas ao programa. O recomendado pelo
Ministério da Saúde sendo período crucial da primeira coleta entre o 3° ao 5º dia de
vida do RN pelas características de cada patologia diagnosticada no momento.
Assim sendo coletadas somente 48 horas após o nascimento.
Deve ser considerada como uma condição de exceção toda coleta realizada
após o 28º dia de vida, mesmo que não recomendada, por se tratar de um
exame fora do período neonatal. Consideram-se excepcionalidades as
dificuldades de acesso de algumas aldeias indígenas e populações de
campo e da floresta, bem como questões culturais e casos de negligência.
RNs que não realizaram o Teste do Pezinho no tempo crucial referido,
devem ser reavaliadas pelo médico, e deveram realizar exames específicos.
Relata o autor que esta apuração será conceituada como ema realização de
um diagnóstico tardio, o RN com alteração no resultado terá direito a
tratamento e acompanhamento do serviço especializado e assim, uma
qualidade de vida melhor (BRASIL, 2016b, p. 19).
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1.4 ORIENTAÇÕES GERAIS
1.4.1 Importância da Equipe de Enfermagem
Segundo o COREN-SC (2019) a coleta do Teste do Pezinho, é um
procedimento assistencial simples, quando praticado dentro dos preceitos técnicos
instituídos segundo Manual de Normas Técnicas, Brasil (2004) perante a legislação
vigente, não se trata de uma atribuição privativa do Enfermeiro, podendo ser
realizada igualmente pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sob a supervisão
do Enfermeiro. Ressalta o COREN-SC, que tanto os Enfermeiros, quanto os
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem necessitam de capacitação para executar tal
função, o procedimento abrange o preenchimento preciso do formulário de coleta e
orientação dos pais, coleta do material e o encaminhamento para análise.
O autor afirma que é necessário orientar os responsáveis pelo RN sobre a
necessidade de fazer o teste e orientar os mesmos do direito ao resultado.
Extremamente necessário que se passe na caderneta de saúde do RN os resultados
do teste, pois é importante ter informações após o nascimento até os nove anos de
idade são nela que ficam registradas as informações da saúde da criança sobre seu
crescimento e seu desenvolvimento (BRASIL, 2016b).
Relatado por Marqui (2016, p. 97-99) em seu estudo a seguir que:
Dentre os profissionais de saúde, o enfermeiro é quem mais interage com a
clientela alvo: mãe e o RN. Desde o pré-natal, nas Unidades Básicas de
Saúde o enfermeiro deve informar e orientar a gestante que quando o seu
bebê nascer ele fará um exame, chamado TP, que pode ser realizado no
sistema público ou particular de saúde. Na maternidade/hospital, novamente
a Enfermagem deverá reforçar tais informações aos pais, especialmente
para mães primigestas. A importância do exame, o esclarecimento sobre a
finalidade da coleta e o procedimento em si e a necessidade de buscar o
resultado do exame são orientações que, durante a assistência, permitem à
mãe a sensação de segurança, oferecendo a ela saberes que consolidam a
responsabilidade no sentido de promover o bem-estar e apoio à saúde de
seu filho. A técnica correta de coleta das amostras de sangue para o teste
do pezinho é um procedimento de Enfermagem. Esse profissional deve
preencher corretamente a ficha de coleta para facilitar a localização da
criança caso seja necessário, como por exemplo, repetição ou resultado
alterado no exame. Com o auxílio de uma lanceta são obtidas algumas
gotas de sangue de uma das laterais do calcanhar do bebê e estas são
depositadas em papel filtro. [...] Apesar da coleta do teste do pezinho ser um
procedimento de competência do enfermeiro, podendo supervisionar o
técnico/auxiliar de enfermagem na coleta estudos têm demonstrado falha na
atuação desses profissionais. Das 222.366 amostras de sangue coletadas
em papel filtro para o TP no estado do Paraná, 2.787 (1,25%) delas
exibiram erros na coleta. Os principais motivos foram: 1198 exames por
sangue insuficientes, 500 exames por sangue envelhecido e 490 por
sangue ressecado. Esses dados chamam a atenção por mostrarem uma
falta de conhecimento técnico científico e desvalorização quanto à
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importância do exame pelos profissionais de enfermagem. O Hospital
Universitário do Paraná mostrou um número elevado de 2ª, 3ª e 4ª coletas
de amostras do TP, totalizando n=110 (11,3%). Esse número de recoleta
sem motivo registrado evidenciou falhas durante o exame seja na coleta,
armazenamento ou registro.

A importância da educação permanente em saúde por parte do enfermeiro é
de estrema importância para uma coleta bem feita e com menor prejuízo a saúde do
RN.
Contudo, o enfermeiro tem entre outras funções complexas na atenção
básica, a de educador dessas ações mediante as práticas educativas em saúde da
equipe responsável pela coleta do teste do pezinho na Triagem Neonatal, não
encerrando após a realização da técnica que deve ser correta, mas a de orientar
quanto à necessidade de fazer e porque fazer de tal maneira (FREITAS; SANTOS,
2014).
Portanto, sendo o teste do pezinho primordial para a prevenção de agravos à
vida do RN, o enfermeiro precisa refletir sobre como está sendo realizada essa
prática, e seu papel gerenciador mediante a equipe. A revisão integrativa sugere um
ganho na qualidade ou qualificação dos auxiliares e técnicos e, consequentemente,
orientações positivas para os pacientes envolvidos e seus familiares mediante as
práticas educativas em saúde e o que é preconizado pelo programa Triagem
Neonatal que é diagnosticar previamente alguns erros inatos sejam congênitos ou
genéticos (BRASIL, 2002).
No estudo de Garcia, Ferreira e Oliveira (2007, p. 6) a seguir, relata a
importância de treinamento da equipe que irá realizar o teste do pezinho.
Após a realização da TN, 94% (n=188) dos entrevistados no pós-teste
disseram que a enfermeira não forneceu informações sobre o teste em si,
que esta informou apenas sobre os procedimentos de como segurar o bebê
para coletar o sangue e sobre cuidados com o local onde fora realizada a
coleta. Os 6% restantes (n=12) responderam que a enfermeira explicou
dúvidas sobre quais doenças o teste identificava; porém, quando
questionadas sobre essas doenças, não souberam dizer. Somente 7
participantes (3,5%) souberam identificar corretamente pelo menos uma
dentre as patologias rastreadas por meio da TN.

1.4.2 Caso de Recusa ao Teste do Pezinho pelo Familiar
Se o responsável pelo RN se recusarem quanto a coleta do teste, o mesmo
deverá ser orientando sobre a lei que ampara o RN, e providencias que deveram ser
tomadas. Sendo que o ocorrido deve ser e assinado pelos pais ou responsável legal
do RN (ANEXO B) (BRASIL, 2002).
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1.4.3 Pedido de Nova Coleta pelo Laboratório
Orientado por, Brasil (2016b) que se o laboratório fazer uma nova convocação
de coleta, o posto de coleta devera prosseguir com busca ativa ao RN, assim
falando aos pais ou responsáveis sobre a importância da coleta, sendo necessária
então que um novo teste seja realizado, assim que coletado devera ser enviado o
mais rápido possível ao laboratório.
1.5 TIPOS DE TESTES DO PEZINHO
1.5.1 O Teste Do Pezinho Básico, Ampliado Mais e Ampliado Super.
O Sistema Único de Saúde cobre a coleta de exames para se detectar até
seis doenças no Teste do Pezinho sendo, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito,
doença falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal
congênita, sendo que o laboratório da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de São Paulo referência no País, oferece testes mais
ampliados, em que é possível se detectar até 50 doenças graves, incluindo falhas
imunológicas podendo levar a óbito caso não sejam tratadas precocemente (APAE
2019a).
Segundo o autor, o exame disponível na tabela no serviço público sendo o
exame básico e no privado sendo ampliado Mais e ampliado Super, podendo ser
incluída em qualquer versão Imunodeficiência Combinada Grave (SCID) e
Agamaglobulinemia (AGAMA).
A APAE de São Paulo é uma das principais referências em versões mais
completas de teste do pezinho. A seguir na figura 1 os tipos de exames disponíveis:
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Figura 1 – Tabela de doenças diagnosticadas no teste do pezinho

Fonte: APAE (2019)
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1.6 DOENÇAS DIAGNOSTICADAS NA TRIAGEM NEONATAL BIOLÓGICA NO
SERVIÇO PÚBLICO
1.6.1 Fenilcetonúria (PKU)
Segundo, APAE (2014) a fenilcetonúria, ou PKU, sendo uma condição
genética rara de herança genética, causada pela deficiência de uma enzima muito
importante no nosso organismo, a fenilalanina hidroxilase (Fal-OH), responsável pela
conversão de fenilalanina em tirosina. A fenilalanina está presente em alimentos
proteicos como, leite e derivados carnes, frango, peixe, ovos, grãos, chocolates,
doces, cereais, leguminosas, entre outros que fazem parte da vida de qualquer
pessoa. Quando a pessoa tem fenilcetonúria, a fenilalanina pode se acumular no
organismo (sangue e urina) e causar uma série de problemas neurológicos, entre
eles a Deficiência Intelectual. Por isso, o acompanhamento nutricional tem que ser
feito de forma rigorosa desde bebê.
É uma patologia autossômica recessiva, relatada por São Paulo (2019b)
causado por uma mutação no gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase. A
ausência da atividade dessa enzima causa hiperfenilalaninemia, prejudicando o
metabolismo da tirosina e do triptofano e afetando a produção de catecolaminas,
melanina e serotonina em pacientes com PKU não tratados.
O diagnóstico da fenilcetonúria é identificado no Teste do Pezinho, realizado
após as primeiras 48 horas ao 5º dia de vida do RN. Caso o teste dê um resultado
positivo, o paciente é convocado para que seja realizada uma recoleta e o
fechamento do diagnóstico assim realizado (BRASIL, 2016b).
O Tratamento é essencialmente alimentar, com uma dieta restrita em
fenilalanina.
De acordo com APAE (2014) diversas pesquisas reforçam o cuidado com a
dieta ao longo da vida. É necessário que sigam a dieta corretamente, para assim
evitar elevação de fenilalanina, pouco ganho de peso e crescimento insatisfatório.
Como sempre orientado pela equipe de nutricionistas, deve ser uma dieta
balanceada e toda fórmula de aminoácidos deve ser ingerida de forma fracionada.
A seguir demonstramos que existem três formas de aparecimento metabólico,
sendo classificados com o percentual de atividade enzimática encontrada:
Fenilcetonúria Clássica, atividade da enzima hidroxilase quase sem
produção, assim sendo menor que 1%, níveis de fenilamina superior a 20
mg/dL. Fenilcetonúria Leve, atividade da enzima entre 1% e 3%,
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resultandondo em níveis plasmáticos de fenilalanina entre 10 mg/dL e 20
mg/dL. Hiperfenilalaninemia, Transitória ou Permanente, tem atividade
enzimática superior a 3%, levando os níveis de fenilalanina entre 4 mg/dL e
10 mg/ dL. Neste caso, não deve ser iniciada qualquer tratamento, pois é
considerada uma condição benigna não resultando em sintomas clínicos
(BRASIL, 2016b, p. 51-52).

1.6.2 Hipotireoidismo Congênito (T4)
Hipotireoidismo Congênito é uma das patologias citadas por Brasil (2017)
causando a insuficiência da glândula tireoide do RN em produzir quantidade
adequada de hormônios tireoidianos, assim decorrendo numa redução difundida do
processo metabólico chegando ao diagnóstico precoce e o tratamento sendo
iniciado nas primeiras semanas de vida é essencial para o desenvolvimento
intelectual normal das crianças afetadas por esta anomalia.
Segundo, Brasil (2016b, p.54) a doença pode ser classificada em:
Primária: Quando o erro ocorre na glândula tireoide; Secundária: Quando
ocorre insuficiência do hormônio estimulador da tireoide (TSH) hipofisário;
Terciária: Quando ocorre insuficiencia do hormônio liberador da tireotrofina
(TRH) hipotalâmico; Resistência periférica à ação dos hormônios tireóideos.

Nas regiões não deficientes em iodo (como no Brasil), sendo que o
Hipotireoidismo Congênito na maioria dos casos é primário, causado por agenesia1
ou por ectopia da glândula tireoide. Sendo casos de doenças consideradas
esporádicas. Os sintomas clínicos são incluídos: dificuldade em iniciar a dentição,
hipotonia muscular, choro rouco dificuldades respiratórias,

dificuldade na

alimentação com deficiente crescimento, hérnia umbilical cianose, anemia, icterícia
prolongada, sonolência excessiva, constipação, retardo na maturação óssea,
alargamento de fontanelas, bradicardia, sopro cardíaco, pele seca e sem
elasticidade,

livedo

reticularis2,

mixedema3,

pôndero-estatural4,

atraso

de

desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental (BRASIL, 2017b).
Na maioria dos RNs afetados apresentam sinais e sintomas bastante
inespecíficos, e em apenas 5% delas é possível o diagnóstico através do exame
clínico nos primeiros dias de nascidos. A ausência ou reduzida aparência dos
sintomas no início da vida podem ser explicadas pela passagem transplacentária de

1

Atrofia de um órgão ou tecido
Descoloração arroxeada da pele
3
Desordem na pele causada por hipotireoidismo severo.
4
Parâmetros de crescimento ao longo do tempo.
2
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hormônio tireoidiano materno e por um aumento nos níveis cerebrais de deiodinase 5
no RN (PEZZUTI; LIMA; DIAS, 2009).
Segundo Maciel et al. (2013, p.184)
As crianças afetadas (> 95%) geralmente não apresentam sintomas
sugestivos da doença ao nascimento. Os sintomas e sinais mais comuns
são: icterícia neonatal prolongada, choro rouco, letargia, movimentos lentos,
constipação, macroglossia, hérnia umbilical, fontanelas amplas, hipotonia e
pele seca.

O principal objetivo da TN relatado nos Arquivos Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia, Maciel et al. (2013) para o Hipotireoidismo Congênito (HC) é evitar as
sequelas, principalmente o retardo mental secundário ao hipotireoidismo. O exame
deve ser realizado em toda criança e, quando necessário, o início da terapêutica
deve ocorrer nas duas primeiras semanas de vida.
A seguir demonstrada a incidência de Hipotireoidismo Congênito e o
tratamento do mesmo por, Brasil (2017b, p. 1).
No Brasil, a incidência relatada é de aproximadamente 01 caso positivo
para cada 2.500 nascidos vivos. Os casos de hipotireoidismo congênito
central são mais raros, ocorrendo em cerca de 1: 25.000 a 1: 100.000
nascidos vivos, sendo diagnosticados com base na aferição de T4 em
conjunto com TSH. O tratamento deverá ser monitorado laboratorialmente,
por meio da determinação das concentrações plasmáticas de T4 total e de
T4 livre, assim como da concentração de TSH.

1.6.3 Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias
As hemoglobinopatias destacadas pelo CTN (2019a) consistem em um
conjunto de alterações na estrutura ou na síntese da hemoglobina, resultantes de
defeitos genéticos, condicionando um aumento da morbidade em condições
ambientais normais. De uma forma geral, afirma o autor que as hemoglobinopatias
são classificadas em dois grandes grupos: no primeiro, as alterações resultam de
uma anormalidade estrutural em uma das cadeias da globina, como no caso da
doença falciforme; o segundo grupo, que inclui as talassemias, é constituído por
redução na velocidade de produção de cadeias de globina ou incapacidade genética
de produzir a cadeia globínica. Relatando o auto que a hemoglobina (Hb) é
constituída de 2 cadeias a (alfa) e de 2 cadeias b (beta). A idade e aparecimento dos
sintomas são variáveis, mas a maioria dos pacientes afetados costuma apresentar
os sintomas nos primeiros dois anos de vida.

5

Enzima envolvida na ativação/inativação de hormônio da tireoide.
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1.6.3.1 Anemia falciforme
Com base em CTN, (2019a) a anemia falciforme é o defeito mais frequente
entre as hemoglobinopatias, sendo um distúrbio hemolítico intenso, caracterizado
pela tendência das hemácias a adquirirem uma forma anormal (forma de "foice") sob
condições de baixa tensão de oxigênio. Relata o autor que os pacientes afetados
costumam apresentar anemia já na infância (níveis de hemoglobina de 6 a 10 g/dL),
atraso de crescimento, esplenomegalia e infecções repetidas. Afirma o autor que
crises também ocorrem em pacientes maiores, e decorrem da obstrução vascular e
de infartos dolorosos em vários tecidos, incluindo ossos, músculos, baços e
pulmões, infarto recorrente no baço leva à diminuição da função imune, e a
hipofunção esplênica é uma causa da suscetibilidade aumentada a certas infecções
bacterianas, como a sepses pneumocócica.
A AF é a doença hereditária de maior prevalência no país, afetando cerca
de 0,1% a 0,3% da população negra, sendo observada também em
decorrência da alta taxa de miscigenação em parcela cada vez mais
significativa da população caucasiana brasileira. Estimativas indicam que
5% a 6% da população carrega o gene da Hemoglobina S (HbS) e que a
incidência fica em torno de 700 – 1000 novos casos por ano (GIOVELLI et
al., 2011, p. 137, ALMEIDA; BERETTA, p. 131-134, 2017).

A Hemoglobina (HbS) tem um aspecto de meia lua ou foice, daí o termo
"falciforme". Afirma que a HbS é menos deformável do que a Hb normal e, à
diferença dos eritrócitos normais, não se comprimem em fila única, através dos
capilares, obstruindo assim o fluxo sanguíneo e causando hipóxia local. Esclarece o
autor que o traço falciforme pode estar associado ocasionalmente a condições
clínicas graves, que incluem: hipotermia, hematúria, aumento do risco às infecções
do trato urinário durante a gravidez e retardo constitucional da puberdade. Os
portadores de HbAS, quando iniciam quadro de hipóxia, raramente desenvolvem
sintomas relacionados à vaso-oclusão (CTN, 2019a).
A figura 3 a seguir demonstra a probabilidade genética para anemia
falciforme.
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Figura 2 – Probabilidade Genética Anemia Falciforme

Fonte: APAE (2014)

O diagnóstico da anemia falciforme segundo CTN (2019a), como o das
demais hemoglobinopatias, se faz através da caracterização laboratorial da
presença de hemoglobinas anormais. Embora a morfologia eritrocitária e testes
qualitativos (falcização e solubilidade) possam ser úteis, o diagnóstico é geralmente
feito pela eletroforese de hemoglobina.
A seguir dados apresentados por Cançado e Jesus (2007, p. 204):
A distribuição do gene S no Brasil é bastante heterogênea, dependendo de
composição negróide ou caucasóide da população. Assim, a prevalência de
heterozigotos para a Hb S é maior nas regiões norte e nordeste (6% a 10%),
enquanto nas regiões sul e sudeste a prevalência é menor (2% a 3%).

1.6.3.2 Talassemias
As talassemias se constituem em enfermidades moleculares, genéticas,
atingindo

a

molécula

hemoglobínica,

caracterizada

por

uma

redução

ou

incapacidade de produção de uma ou mais cadeias globínicas, e é transmitida como
um caráter autossômico dominante na forma heterozigota, ou autossômica recessiva
na forma homozigota efeito de dose (CTN, 2019a).
São definidos dois principais grupos segundo Centro de Triagem Neonatal
CTN (2019a) as alfa-talassemias, nas quais a síntese de cadeias alfa é reduzida ou
ausente; e as beta-talassemias, nas quais a síntese de cadeias beta é
comprometida. Relata que na ausência de uma cadeia complementar com a qual
possam formar um tetrâmero, as cadeias normais em excesso precipitam na célula,
lesando a membrana e provocando destruição prematura da hemácia. Desta forma,
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afirma o autor que ocorre um desbalanço na produção de globina, eritropoiese
ineficaz, hemólise e vários graus de anemia.
Estima-se que 1,1% dos casais no mundo apresentam o risco de gerarem
crianças com alguma hemoglobinopatia e 0,27% dos nascidos são afetados.
Em países de baixa renda, 3,4% das crianças portadoras dessas doenças
morrem com menos de 5 anos de idade e na África esse número chega a
6,4% ( ROSENFELD et al., 2014, p. 1).

Os pacientes afetados com Anemia falciforme costumam apresentar:
alterações ósseas; hepatomegalia e esplenomegalia; alterações endócrinas, como
hipotireoidismo, diabetes; hipogonadismo e alterações do crescimento a principal
causa de óbito e complicações sérias nesses pacientes é de origem cardíaca com
insuficiência cardíaca ou arritmias provocadas pelo acúmulo de ferro. Alguns
pacientes apresentam alterações pulmonares como a hipertensão pulmonar vista em
alguns pacientes adultos (CAMPÊLO, 2019).
1.6.4 Fibrose Cística (FC)
Doença genética que ocorre em indivíduos que são homozigoto ou duplo
heterozigoto para mutações no gene que codifica a proteína responsável pelo
transporte de cloro através dos epitélios celulares, conhecida como regulador de
condutância transmembranar6 de fibrose cística (CFRT) (CTN, 2019b). O autor
afirma que se manifesta nos primeiros meses, através de infecções recorrentes e
perda de peso, mas geralmente só é diagnosticada clinicamente após o primeiro ano
de vida. A Fibrose Cística compromete múltiplos órgãos, é caracterizada por
apresentar diversos transtornos clínicos, tais como doença pulmonar obstrutiva
crônica e má absorção intestinal, devido à insuficiência pancreática exócrina.
A sintomatologia da fibrose cística segundo o autor decorre principalmente da
excessiva viscosidade das secreções, afetando principalmente os pulmões e o
pâncreas, o alojamento de secreções espessas no pulmão obstrui a passagem de ar
e retém bactérias, facilitando, assim, a ocorrência de infecções respiratórias. Em
relação ao pâncreas, o autor relata que essas secreções obstruem a liberação das
enzimas pancreáticas e prejudicam o processo digestivo. A ausência de ductos
finos, como os vasos deferentes, é responsável pela infertilidade, que ocorre em
95% dos homens afetados pela doença. Ocasionalmente, as mulheres se tornam

6

É um tipo de proteína membranar que envolve a totalidade da membrana biológica.
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inférteis devido a um denso tampão de muco, capaz de obstruir a entrada do
espermatozoide no útero.
Doença genética herdada de modo autossômico recessivo, devido à presença
de uma única ou de diferentes mutações em um gene localizado no braço longo do
cromossomo 7. A mutação mais comum é uma deleção de 3 pares de bases no
exon 10 (conhecida como DF508), identificada em aproximadamente 50% dos
indivíduos com Fibrose Cística (CTN, 2019b).
“O diagnóstico da fibrose cística também se baseia em achados clínicos
clássicos, ou seja, manifestações pulmonares e/ou gastrintestinais típicas, e história
de casos da doença na família, confirmado por exames laboratoriais” (DALLALANA,
2002, p. 624, apud ROSA et al., 2008, p. 3).
A Fibrose Cística ainda não tem cura, mas diversas medidas terapêuticas têm
melhorado a qualidade e a sobrevida dos pacientes fibróticos. O tratamento da
Fibrose Cística pode ser realizado através de:
Drenagem postural com percussão do tórax (tapotagem): Batimentos
suaves e rápidos nas costas da criança, auxiliando a eliminar o muco
espesso e secreções. Dietas: Baseiam-se na reposição oral de enzimas
pancreáticas, considerando as necessidades da faixa etária para um
crescimento e desenvolvimento normais. Terapêutica inalatória: Baseia-se
na administração de antibióticos, mucolíticos e expectorantes. Profilaxia
com antibióticos: Administração periódica de antibióticos para esterilizar a
flora pulmonar e assim prevenir as infecções. Terapia gênica: Consiste em
substituir o gene afetado por sua sequência normal (ainda em fase
experimental) (CTN, 2019b, p. 1).

1.6.5 Hiperplasia Adrenal Congênita
“A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é um erro inato do metabolismo do
cortisol e, em mais de 90% dos casos, causada pela deficiência da enzima 21hidroxilase (D21- OH)” (BENTO et al., 2007, p. 203).
Segundo o autor Brasil (2016a) existe a forma clássica perdedora de sal é o
diagnostico mais comum da ausência da 21-hidroxilase sendo70% a 75% dos casos
na forma clássica. Já nos RNs do gênero feminino relata que acontece uma
mudança nos órgãos sexuais chamada de virilizacão genital, que seria o aumento de
andrógenos na vida uterina da mãe, já no gênero masculino acontece o aumento
normal da região genital externa ainda na vida uterina, portanto também são
descritos

casos

com

macrogenitossomia7

ao

nascimento.

A

ausência

mineralocorticoide se mostra precoce, na maioria das vezes na partir da 2ª semana,
7

Desenvolvimento precoce e exagerado dos órgãos genitais
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com crises adrenais, desidratação, diminuição do volume, hiperpotassemia,
hipotensão, hiponatremia e se não tratada, podendo evoluir a óbito.
“A doença pode apresentar-se em duas formas clínicas: clássica, subdividida
em perdedora de sal e virilizante simples; e não clássica, subdividida em críptica e
tardia” (BENTO et al., 2007, p. 203).
A idade de aparecimento dos sintomas nas meninas afetadas segundo Brasil
(2016a) pode ser detectada ao nascimento pelo aspecto virilizado da genitália, mas
os sintomas relacionados com o desequilíbrio hidroeletrolítico geralmente se
manifestam a partir da segunda ou terceira semanas de vida. Não são raras
manifestações mais tardias em casos de deficiência parcial da 21-hidroxilase ou de
outras enzimas da rota Biosintética de mineralocorticoides.
Relata o autor CTN (2019c) que as complicações são a exposição continuada
ao excesso de esteróides virilizantes pode ocasionar o aumento progressivo do
clitóris ou do pênis, aparecimento de pelos faciais, axilares e pubianos, acne,
aumento da massa muscular, aceleração do crescimento e da maturação óssea em
relação à idade cronológica, resultando na diminuição da estatura final do paciente.
Explica o autor que na forma perdedora de sal, tanto meninos quanto meninas
podem

apresentar,

em

função

dos

baixos

níveis

de

mineralocorticóides,

desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico agudo, que podem ser graves a ponto
de levar ao óbito se não tratados. A deficiência de 21-hidroxilase é herdada de modo
autossômico recessivo, havendo algumas exceções.
“A forma perdedora de sal corresponde a cerca de 75% dos casos de D21OH, ocorrendo o comprometimento da produção de cortisol e de mineralocorticóides,
o que dificulta o balanço eletrolítico do organismo” (BENTO et al., 2007, p. 203). A
base molecular para esta deficiência é a deleção do gene, localizado no
cromossomo 6, que codifica a proteína citocromo P-450c21. Geralmente, um mesmo
tipo de manifestação clínica é encontrado nas famílias com múltiplos casos da
doença. Na forma virilizante simples o autor afirma que, a deficiência da 21hidroxilase interrompe o processo de síntese do cortisol na etapa metabólica de
hidroxilação da 17-a-hidroxiprogesterona. Reforça o autor que a baixa concentração
de cortisol serve como um sinal metabólico para uma maior secreção de
corticotrofina hormonal 8adrenocorticotrófica (ACTH), o que estimula a suprarrenal a
produzir mais hormônios, aumentando os níveis de precursores do cortisol como a
8

Hormônio produzido pelo hipotálamo responsável pela queda de cabelo em homens.
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17-a-hidroxipregnenolona e a 17-a-hidroxiprogesterona, os quais são então
desviados para a rota de síntese de esteroides com efeito androgênico, provocando
virilização. Na forma perdedora de sal, a deficiência da 21-hidroxilase impede
também a formação da aldosterona, levando à incapacidade de retenção de sódio, à
severa desidratação e ao óbito, se não identificada imediatamente. Na deficiência de
21-hidroxilase, o diagnóstico laboratorial baseia-se na elevação dos níveis séricos
dos precursores do cortisol, especialmente a 17-a-hidroxiprogesterona, com cortisol
diminuído ou mesmo normal. A quantificação de 17-a-hidroxiprogesterona nos
primeiros dias de vida é considerada o indicador mais importante para o diagnóstico
precoce. A avaliação dos níveis dos eletrólitos (sódio e potássio) é também
importante para a identificação da forma perdedora de sal. A suplementação de
cortisona bloqueia a liberação de ACTH, diminuindo a síntese de hormônios
androgênicos relacionados com a virilização. Medidas cirúrgicas de caráter plástico
auxiliam a recompor o aspecto anatômico da genitália nas meninas afetadas. Na
forma perdedora de sal, a administração de mineralocorticóides corrige o
desequilíbrio hidroeletrolítico, que deve ser, no entanto, continuamente monitorizado.
O tratamento deve ser mantido por toda a vida (CTN, 2019c).
1.6.6 Deficiência de Biotinidase (DB)
“A biotinidase é uma enzima hidrolase de fundamental importância no
metabolismo da biotina. Sua função é liberar a biotina ligada covalentemente à
proteína (dieta) ou aos peptídeos (biocitina - substrato natural)” (PINTO et al., 1998,
p.122). Portanto, devido a maioria dos defeitos inatos do metabolismo, esta doença
expõe uma herança autossômica recessiva, com mais de 140 mutações descritas.
Classificadas segundo Ministério da Saúde do Brasil (2016a, p. 64) como:
Deficiência profunda de biotinidase: atividade enzimática < que 10%
considera-se o limite inferior de referência para sujeitos não portadores de
deficiência de biotinidase. Deficiência parcial de biotinidase: atividade
enzimática entre 10% e 30%, considera-se o limite inferior de referência para
sujeitos não portadores de deficiência de biotinidase. Sem deficiência de
biotinidase: atividade enzimática > que 30%, considerando o limite inferior de
referência para sujeitos não portadores de deficiência de biotinidase.

CTN (2019d) afirma que a idade de aparecimento dos sintomas pode variar
de 1 semana a 2 anos, com média em geral ao redor dos 5 meses. Afirma o autor no
entanto que foram descritos pacientes que iniciaram os sintomas ao redor dos 10
anos.
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Os sintomas são conhecidos, porém inaparentes no período neonatal com
graves conseqüências clínicas; existe tratamento inquestionavelmente
efetivo, quando administrado precocemente; dispõe de teste diagnóstico
viável economicamente e com baixos índices de resultados falso-negativo e
falso-positivo (PINTO et al., 1998, p.122).

A principal complicação da deficiência de biotinidase relatada pelo autor não
tratada é o retardo mental. Estes pacientes também podem apresentar uma função
imunológica anormal, que leva a infecções de repetição.Também já foram descritos
segundo o autor pacientes com perda da visão, e outros que evoluíram para
paraparesia espástica9 (CTN, 2019d, p. 1).
“É um distúrbio metabólico com variada expressão fenotípica, caracterizada
principalmente por sintomas neurológicos, quais sejam ataxia, crise convulsiva, retardo
mental e atraso no desenvolvimento psico-motor; dermatites, alopécia e predisposição a
infecções”

(PINTO et al., 1998, p.122).

A função da biotinidase alegada pelo autor é liberar dos alimentos e das
proteínas endógenas a biotina ligada à proteína ou aos peptídeos. A biotina segundo
o autor tem a função de ativar enzimas, ou seja, é uma coenzima com propriedade
de transportar grupos carboxílicos (-COOH), importantes nas reações de
carboxilação. As enzimas biotina-dependentes recebem o nome genérico de
carboxilases. Para se tornarem ativas, necessitam de ligação com a biotina, sendo
conhecidas como holocarboxilases (CTN 2019d, p. 1).
1.6.7 Toxoplasmose Congênita
“A toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita causada pelo protozoário
Toxoplasma gondii (T. gondii) e infectante para diversos mamíferos” (MONTOYA,
2010, p. 526, HILL, 2002, p. 634 apud CAPOBIANGO et al., 2016, p. 66-67). A
toxoplasmose pode ser congênita ou adquirida. Segundo o autor “em adultos é
assintomática em 80% a 90% dos casos”. No entanto, quando a mulher adquire a
infecção durante a gestação a doença pode ser transmitida ao feto, que é bastante
sensível ao protozoário. A severidade da infecção fetal é mais pronunciada quando a
infecção materna é adquirida durante o primeiro trimestre (CTN, 2019e, p. 1).
O autor ainda afirma que a idade de aparecimento dos sintomas na maioria
dos recém-nascidos infectados não apresenta sintomas ao nascimento, mas sérias

9

Grupo de doenças hereditárias, cuja principal característica é a rigidez progressiva e contração
(espasticidade) nos membros inferiores, como resultado de uma lesão ou disfunção dos nervos.
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manifestações clínicas podem se tornar evidentes (lesões de retina, calcificação
intracraniana) durante o curso de uma infecção não tratada.
As seguir demonstrado por Moreira (2012, p. 2) o risco por transmissão por
trimestre de gestacional.
Primeiro Trimestre: 15% - apresenta repercussões graves no concepto,
óbito fetal ou neonatal, sequelas importantes. Segundo trimestre: 25% - o
recém-nascido apresentará manifestações subclínicas. Terceiro Trimestre:
65%- com manifestações sub clínicas e mais raramente um quadro grave de
parasitemia. O risco se aproxima de 100% se a infecção ocorre no último
mês da gestação, dependem do fluxo sanguíneo placentário, virulência da
cepa do Toxoplasma gondi, susceptibilidade genética e carga parasitária
que atinge a placenta.

O diagnóstico da infecção congênita segundo CTN (2019e) por T.Gondii em
recém-nascidos é feito a partir da TN pela pesquisa de anticorpos específicos da
classe Imunoglobulina M (IgM). Em casos positivos, realiza-se o teste sorológico
utilizando-se imunoensaios para anticorpos específicos IgG e IgM no soro materno e
do neonato. Altos níveis de Imunoglobulina G (IgG) específica anti-Toxoplasma
Gondii podem estar presentes no sangue de recém-nascidos mesmo quando não há
infecção.
Declara o Ministério da Saúde do Brasil (2020, p. 1):
A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa, transmitida da mãe
para o filho durante a gravidez. Sem tratamento, a infecção durante a
gestação resulta em doença congênita em cerca de 44% dos casos, ao
passo que o tratamento apropriado reduz esse risco para 29%. Em 2018
foram registradas 26 mortes em decorrência da doença.

1.7 DOENÇAS DIAGNOSTICADAS NA ÁREA PRIVADA - TESTE AMPLIADO
Além de abranger todas as doenças diagnosticadas no serviço público a área
privada conta também com as seguintes doenças diagnosticáveis:
1.7.1 Rubéola congênita
De acordo com a Sociedade Brasileira, Triagem Neonatal, Erros Inatos do
Metabolismo, SBTEIN (2019) é uma infecção viral aguda, normalmente benigna, a
rubéola se caracterizando três dias de pele avermelhada, aumento dos gânglios
(que podem estar dolorosos) e leves sinais que aparecem antes da disseminação do
vírus pelo corpo todo, SBTEIN (2019). Segundo o autor quando é adquirida durante
a gestação, pode resultar em morte fetal, parto prematuro e graves malformações
fetais. Não existe tratamento específico para a rubéola. Mas é importante o
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diagnóstico precoce das deficiências auditivas e a intervenção através de medidas
de reabilitação nos casos da Síndrome da Rubéola Congênita SBTEIN (2019).
1.7.2 Galactose e Galactose-1-Fosfato
Deficiência,

na

maioria

dos

casos,

da

enzima

galactose-1-fosfato

uridiltransferase, ocasionando um acúmulo de galactose e de galactose-1-fosfato no
sangue e nos tecidos (CTN, 2019h). A deficiência de qualquer uma das 3 enzimas
envolvidas na metabolização da galactose pode causar galactosemia, incluindo:
deficiência de galactose 1-fosfato uridiltransferase (GALT), que causa a forma mais
comum,

também

conhecida

como

"galactosemia

clássica",

deficiência

de

galactoquinase (GALK), e deficiência de uridinadifosfato-hexose-4-epimerase
(GALE).
O PNTN considera que as doenças a serem triadas devem seguir como
critérios o fato de não apresentarem manifestações clínicas muito precoces,
permitirem a detecção precoce por meio de testes seguros e confiáveis,
serem amenizáveis mediante tratamento, serem passíveis de administração
em programas com logística definida e terem uma relação custo-benefício
economicamente viável e socialmente aceitável (JUNIOR et al., 2011, p.
490-506).

CTN (2019h, p. 1) diz que o quadro da galactsemia clássica é muitas vezes
acompanhado por:
Hipotonia, letargia, retardo de desenvolvimento físico e neuropsicomotor. As
alterações hepáticas podem ocasionar hepatomegalia, cirrose, disfunção
hepatocelular, distúrbios da coagulação, hipertensão porta e ascite. Ainda
são observadas alterações renais com proteinúria e aminoacidúria, sepsis
por Escherichia coli, aumento da pressão intracraniana, edema cerebral,
hemólise e eritroblastose. Em meninas têm sido relatadas complicações
tardias, como deficiência ovariana, amenorréia e menopausa precoces, e
infertilidade por hipogonadismo hipergonadotrófico.

O diagnóstico é feito através do teste do pezinho, quantificando-se os níveis
de galactose e de galactose-1-fostato no sangue impregnado em papel filtro ou a
atividade da galactose-1-fosfato uridiltransferase. “A galactosemia clássica é uma
doença cujo diagnóstico precoce é importante para prevenir ou reverter o quadro
sub-agudo da doença” (SILVA, 2008, p. 33)
1.7.3 Deficiência G6PD
Segundo Katsuragawa, et al. (2004, n.p) a deficiência de G6PD é a
enzimopatia conhecida mais comum, é uma enzima presente em todas as células do
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nosso corpo, auxiliando na produção de substâncias que as protegem de fatores
oxidantes. No caso das hemácias (os glóbulos vermelhos que levam oxigênio para
os tecidos e que são, portanto, o principal combustível dos nossos órgãos), a G6PD
é essencial, pois é a única responsável por essa proteção. “Clinicamente, os fatores
que influenciam na gravidade e na frequência dos episódios de expressão dessa
deficiência estão estritamente associados à relação de fatores genéticos e
ambientais com a propriedade molecular enzimática do paciente” (PEREIRA et el.,
2019, p. 3).
Estimando-se cerca de 400 milhões de pessoas afetadas em todo o mundo.
A prevalência varia de 5% a 25% em áreas endêmicas como a África,
Oriente Médio, Ásia, Mediterrâneo e a Nova Guiné (Papua). Incidências
entre 0,5% e 6,9% foram descritas nas Américas do Norte e do Sul e cerca
de quatrocentas diferentes mutações já foram identificadas. Um sinal de
síndrome G6PD é a icterícia (caracterizada por olhos, pele e mucosas
amarelados) que demora mais para passar, diferenciando-se da icterícia
neonatal, além de palidez e urina escura, é sintomas que podem indicar a
existência do problema (Katsuragawa et al., 2004, p. 2).

A seguir o autor Pereira et el. (2019, p. 3) afirma que:
Estudos como este são necessários para que a deficiência de G6PD seja
inserida no programa de triagem neonatal do Estado em que o estudo é
realizado. A falta de diagnóstico da deficiência nas fases iniciais da vida
pode levar ao desenvolvimento de sintomas graves quando expostos a
fatores de risco, como crise hemolítica após ingestão de alguns
medicamentos.

Não há um tratamento específico ou cura para a doença segundo o autor. A
baixa quantidade da enzima G6PD irá acompanhar seu portador por toda a vida. O
que deve ser feito, é evitar as drogas oxidantes, infecções e alimentos como fava e
corantes, por exemplo (KATSURAGAWA et al., 2004). O autor afirma que “também
é importante manter o calendário de vacinas em dia, comunicar os médicos sobre a
deficiência e portar uma lista com a relação de remédios que não devem ser
administrados, como paracetamol e dipirona”.
1.7.4 Leucinose
A doença da urina do xarope de bordo como é conhecida, e relatado por
Rocha et al. (2007) da Sociedade Portuguesa de Doenças Metabólicas, a Leucinose
é uma doença hereditária do metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada
resultante de um défice ao nível do complexo enzimático de descarboxilação da
leucina, isoleucina e valina. Trata-se de uma doença de transmissão autossómica
recessiva, estando já descritas mais de 150 mutações. São conhecidas várias
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formas de apresentação da doença, sendo que, a maioria dos doentes é portador da
forma clássica. Segundo o autor o marcador bioquímico de excelência é a elevação
das concentrações sanguíneas e urinárias dos aminoácidos de cadeia ramificada e
dos respectivos ácidos cetónicos. “Os 10-12 primeiros dias de vida consideram-se
determinantes para estabelecer o diagnostico da forma clássica. Em idades
posteriores, os diagnósticos tardios acompanham-se de transtornos neurológicos
irreversíveis e mortalidade elevada” (CALVO et al., 2001, p. 612, apud RODRIGUES,
2002, p.17). Afirma ainda que o diagnóstico precoce é fundamental na prevenção da
deterioração neurológica que se instala na ausência da implementação do
tratamento nutricional adequado.Este consiste na prescrição de uma dieta restrita
nos aminoácidos de cadeia ramificada, suplementada com uma mistura de
aminoácidos isenta dos mesmos, de modo a poder satisfazer as necessidades em
azoto. O risco de descompensação metabólica é elevado nestes doentes, pelo que o
equilíbrio entre as necessidades e a toxicidade deve constituir um dos princípios
mais importantes do seu tratamento (ROCHA et al., 2007).
Rocha et al. (2007, p. 121) reforça que as manifestações clínicas tipicamente
surgem entre o quarto e o sétimo dias de vida e incluem:
Letargia, dificuldade de sucção, vômitos, desidratação, perda de peso,
hipotonia axial alternada com hipertonia dos membros, opistótono, crises
convulsivas e sinais de edema cerebral. Além disso, a urina dos pacientes
apresenta um odor adocicado, semelhante ao do xarope de bordo.

Um diagnóstico precoce é fundamental para o prognóstico segundo Rocha et
al. (2007) na medida em que a rápida implementação do tratamento, poderá impedir
a deterioração neurológica, caracterizada imagiologicamente por redução da
densidade da substância branca, com hipomielinização/desmielinização, atrofia e
edema cerebral. Na forma clássica a sintomatologia surge nos primeiros dias de
vida, com alterações neurológicas graves e cheiro açucarado característico na urina,
bem como nos restantes fluidos orgânicos.
O tratamento da Leucinose consiste basicamente em realizar uma dieta
pobre em AACR. Exclui-se da dieta todos os alimentos ricos em proteínas
(como carnes de qualquer espécie, leite e derivados, ovos, leguminosas,
determinados cereais) e alimentos industrializados de composição
desconhecida ou com ingredientes não permitidos (RODRIGUES, 2002,
p.17).

Assim, os princípios gerais do tratamento consistem no controlo do aporte de
proteína natural, na diminuição do catabolismo proteico e na promoção do
anabolismo.

Como

objetivos

mais

concretos

temos

a

normalização

das
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concentrações plasmáticas dos Aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) e dos
seus metabolitos, mantendo o seu aporte adequado bem como de outros nutrientes
necessários e fundamentais para um bom desenvolvimento e maturação.
Paralelamente, pretende-se prevenir ou minimizar a disfunção cerebral, já que há
indícios de que o bom controle metabólico se relaciona favoravelmente com um bom
desenvolvimento intelectual (ROCHA et al., 2007).
1.7.5 Sífilis Congênita
A sífilis congênita segundo CTN (2019g) é uma infecção causada pela
disseminação hematológica do Treponema pallidum da gestante para o feto via
transplacentária, ou durante o parto através de contato com lesões vaginais. A
transmissão materna segundo o autor pode ocorrer em qualquer fase gestacional. A
transmissão vertical da sífilis em mulheres não tratadas é de 70% a 100% durante os
primeiros 4 anos em que a doença é adquirida, e ocorre morte perinatal em 40% das
crianças infectadas.
“O contato sexual é a principal via de transmissão, seguido pela transmissão
vertical para o feto durante gestação de uma mãe com sífilis não adequadamente
tratada” (ACM, 2017, p. 195).
Afirma (CTN, 2019g, p. 1) que:
Quando a mulher adquire sífilis durante a gestação, esta pode evoluir para
aborto, morte fetal, prematuridade, feto hidrópico, recém-nascidos
sintomáticos (manifestação clássica), recém-nascidos assintomáticos
(apenas sorologia positiva). A contaminação do feto está na dependência do
estágio da doença na gestante: quanto mais recente a infecção materna,
mais treponemas estarão circulantes e, portanto, mais severo será o
comprometimento fetal.

“A sífilis congênita pode ocorrer devido à transmissão vertical, por via
transplancentária, do Treponema pallidum para o concepto, e também durante o
parto e a amamentação, se houver o contato do recém-nascido (RN) com lesões
maternas” (ACM, 2017, p. 195).
O agente etiológico da sífilis é o Treponema pallidum, o qual é delgado,
espiralado e unicelular (CTN, 2019g). Descrito pelo autor que ele possui uma
camada mucóide que, presumivelmente, o protege contra a resposta imune do
hospedeiro. Os órgãos de predileção do T. pallidum são a pele, os ossos, os órgãos
hematopoiéticos, os rins e o fígado
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“Em geral, os sinais clínicos da sífilis congênita são inespecíficos e discretos.
Além disso, os testes podem apresentar falhas e mais de 50% dos casos podem ser
assintomáticos. Em razão disso, é difícil de fazer um diagnóstico preciso em recémnascidos” (ACM, 2017, p. 195).
O diagnóstico sorológico da sífilis pode ser dividido em testes nãotreponêmicos e testes treponêmicos (CTN, 2019g). Aponta o autor nos testes nãotreponêmicos, nos quais as reações têm por base o uso de cardiolipina como
antígeno, detectam-se anticorpos denominados reaginas. A cardiolipina é de
especifidade limitada, porém apresenta alta sensibilidade, custo reduzido e
simplicidade de execução dos testes. Os testes reagínicos são considerados como
os melhores exames de triagem na população geral e na suspeita de sífilis primária
ou secundária. Dentre os testes não-treponêmicos clássicos, podemos citar o VDRL
e o RPR. O autor afirma que para determinação e quantificação de anticorpos
antitreponema, os testes treponêmicos são indicados por apresentarem elevados
níveis de sensibilidade e especificidade.
Os testes não treponêmicos, VDRL e reação de Wassermann, são úteis
para o rastreamento em áreas de alta prevalência de sífilis e para
monitorizar resposta ao tratamento clínico. Já os testes treponêmicos, FTAAbs, hemaglutinação e imunofluorescência, detectam antígenos específicos
do T. pallidum e são úteis para verificar a positividade do teste não
treponêmico. Quando ambos os testes são positivos a probabilidade de
doença ativa é alta.

O fármaco de escolha para o tratamento da sífilis é a penicilina Brasil,
(2016a). O autor CTN (2019g) afirma que as pessoas alérgicas podem ser
dessensibilizadas, ou então, tratadas com eritromicina. As tetraciclinas e o estolato
de eritromicina não devem ser empregados na gestação. É considerado tratamento
inadequado para sífilis materna à aplicação de qualquer terapia não penicilínica ou
penicilínica incompleta, ou instituição do tratamento dentro dos 30 dias anteriores ao
parto. Caso o tratamento seja interrompido um dia, o mesmo deve ser reinicializado.
(BRASIL, 2016a).
1.7.6 Hipermetioninemia
Segundo, INSDRJ (2019a) a enzima Metionina Adenosiltransferase (MAT) é
uma enzima hepática envolvida no metabolismo do aminoácido metionina e havendo
deficiência assim origina um aumento persistente da concentração sanguínea de
metionina. O autor afirma que em alguns casos a deficiência em MAT pode resultar
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de um aparecimento e ausência de sintomatologia clínica, associada à elevada
concentração de metionina ou à deficiência em S-Adenosilmetionina. Esta
substância, que se forma por ação da MAT, é indispensável para que ocorram outras
reações metabólicas no organismo. Poderá também ser recomendada uma dieta
restrita em metionina.
Tipicamente, os portadores desta afecção são assintomáticos. Contudo, há
relatos de pacientes com hipermetioninemia que apresentam mal hálito, urina ou
suor que exalam mau odor, problemas hepáticos, retardo no desenvolvimento
neurológico, atraso no desenvolvimento das habilidades motoras, fraqueza muscular
e características faciais peculiares. O diagnóstico desta desordem pode ser feito
durante a TN. Após o nascimento é necessário que o diagnóstico seja confirmado,
feito através da verificação da quantidade de metionina na corrente sanguínea do
bebê (INSDRJ, 2019a).
1.7.7 Homocistinúria Clássica
A Homocistinúria Clássica é uma doença hereditária que acontece no
metabolismo, formando uma transmissão autossómica recessiva, deve-se à
deficiência na enzima cistationina beta-sintetase (CBS). Esta enzima atua no
metabolismo do aminoácido metionina e na sua ausência a atividade acumula
compostos derivados deste aminoácido que se podem tornar tóxicos para o
organismo (FERREIRA et al., 2016).
Visto por Allen et al. (2019)
incluem

alta

estatura,

deficiência

que os sinais e sintomas da Homocistinúria
intelectual,

cifose,

cristalino

ectópico

e

aterosclerose. Homocistinúria foi relacionada a maiores riscos de Acidente Vascular
Cerebral (AVC), doença arterial periférica e doença coronariana. As manifestações
clínicas da homocistinúria clássica não tratada são multissistêmicas, incluindo
deficiência intelectual, um hábito morfanoide, osteoporose, ectopia lentis e miopia
grave, bem como fenômenos tromboembólicos.
Aponta Ferreira et al. (2016, 41-46) Homocistinúria clássica que:
É uma doença multissistémica, caracterizada pela acumulação de metionina
e homocisteína no plasma e homocistina na urina, e que quando não
tratada origina perturbações ao nível dos sistemas ocular, ósseo, nervoso
central e vascular. Sem tratamento, 50% dos doentes morre antes da idade
dos 30 anos, regra geral em resultado de tromboembolismos arteriais.

Demostrado no guia Homocistinúria Clássica para pais, doentes e família da
organização E-hod (2019) “European Network and Registry for Homocystinurias and
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Methylation Defects” a homocistinúria clássica é uma doença genética. Isto significa
que é transmitida através dos genes e não acontece devido a problemas que
possam ocorrer durante a gravidez. As doenças genéticas são hereditárias e existem
diferentes padrões de hereditariedade. O padrão de hereditariedade para a
homocistinúria é denominado de autossómico recessivo, o que significa que um
defeito genético é herdado do pai e outro da mãe. Por outras palavras, ambos os
pais são portadores para a homocistinúria (EHOD, 2019).
Segundo o autor “as pessoas que têm um gene CBS normal e um gene CBS
mutado (homocistinúria), são chamadas “portadoras“”. Normalmente, os portadores
são saudáveis e não manifestam qualquer sintoma da doença. Continuando com
EHOD, (2019) “Quando ambos os pais são portadores, a probabilidade de em cada
gravidez o bebé ter homocistinúria é de 1 em 4 (25%)”. Existe também uma
probabilidade de 1 em 2 (50%) de que o bebé seja portador tal como os pais, e uma
probabilidade de 1 em 4 (25%) de que o bebé tenha herdado dois genes normais.
A seguir demonstrado a incidência da Homocistinúria Clássica nos países da
Europa por Allen et al. (2019, 41-46).
A verdadeira incidência da homocistinúria clássica é desconhecida, mas
varia em todo o mundo entre 1 em 1800 e 1 em 900 000. No entanto, na
Irlanda, a introdução da triagem neonatal para homocistinúria clássica em
1971 mostrou uma incidência de 1:65 000.

O tratamento desta doença difere numa dieta hipoproteica restrita em
metionina e, em alguns casos suplementada com piridoxina, cistina, ácido fólico,
vitamina B12, B6 ou betaína. O Diagnóstico é feito através de exames laboratoriais
através dos níveis elevados de metionina e homocisteína (INSDRJ, 2019c).
1.7.8 Deficiência da Ornitina Transcarbamilase (OTC)
O estudo de Ulhôa e Barrett (1999) mostra que a Deficiência da Ornitina
Transcarbamilase (OTC) é a deficiência mais comum no ciclo da ureia. A deficiência
dessa enzima acarretará um aumento do nível da ureia plasmática, podendo
provocar danos irreversíveis ao recém-nascido, se este não for diagnosticado e
tratado a tempo. Essa patologia afeta recém-nascidos inicialmente hígidos e está
relacionada com a intolerância proteica, iniciando sua sintomatologia entre 48 horas
e uma semana de vida (ULHÔA; BARRETT, 1999).
A seguir dados do Diagnósticos Laboratoriais Especializados, DLE (2019, p.
1) a incidência de casos de Deficiência da Ornitina Transcarbamilase (OTC).
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Estima-se que os distúrbios do ciclo da uréia ocorram em 1 em 30.000
nascidos vivos. Todos são herdados como traços autossômicos recessivos
à exceção da deficiência da ornitina transcarbamilase (OTC), que é herdada
como um traço ligado ao X.

Após a introdução da dieta, seguindo com os autores Ulhôa e Barrett (1999)
os recém-nascidos apresentarão sintomas de letargia, sonolência acentuada,
hipotonia, vômito e instabilidade térmica. Com o quadro descrito acima, o primeiro
diagnóstico clínico a ser pensado é o de sepsis neonatal, porém o recém-nascido
não apresentará nenhuma resposta ao tratamento com antibioticoterapia (ULHÔA,
BARRETT, 1999). Neste caso deve ser solicitada dosagem sérica da amônia para se
excluir ou confirmar o diagnóstico de patologias do ciclo da uréia.
1.7.9 Tirosinemia (tipos I, II III e transitório)
É uma doença rara causada pela mutação em um dos genes, assim descrito
por Jorge (2006) A tirosinemia codificam as enzimas responsáveis pela
metabolização da tirosina, tendo assim uma deficiência na produção da enzima não
sendo suficiente para a sua função. Segundo o autor ocorre o acúmulo da tirosina ou
de seus metabólitos tóxicos nos órgãos como fígado, rins e sistema nervoso central,
levando a lesão desses órgãos. Essa mutação é hereditária, transmitida pelos pais
através de herança autossômica recessiva.
A seguir figura 3 demonstra a herança autossômica recessiva descrita por
Jorge (2006).
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Figura 3 – Herança autossômica recessiva

Fonte: hepcentro (2006)

Como demonstrado na tabela 2 a seguir, destacado por Jorge (2006) existem
três tipos de tirosinemia, dependendo da enzima afetada pela mutação, cada uma
com suas características.
Tabela 2 – Os três tipos de Tirosinemia
Tirosinemia

Enzima

Local da
mutação

Incidência

Órgãos mais
acometidos

Tipo I

Fumarilacetoacetato
Hidrolase

Gene FAH
(cromossomo 15)

1:100.000

Fígado, rins e
sistema nervoso
central

Tipo II

Tirosina
Aminotransferase

Gene TAT

1:250.000

Olhos, pele e
sistema nervoso
central

Tipo III

4-hidroxifenilperuvato
Dioxigenase

Gene HPD

Poucos casos
descritos

Sistema nervoso
central

Fonte: hepcentro (2006)

Descrito por Neto et al. (1998, p. 448) a seguir veja os tipos de Tirosinemia:
Atirosinemia tipo I ou hepatorrenal, de quadro clínico mais severo, pode
manifestar-se já no período neonatal por falência hepática aguda, cirrose,
carcinoma hepatocelular, síndrome de Fanconi, glomeruloesclerose e crises
neuropáticas periféricas; e seu diagnóstico definitivo é realizado através de
ensaios enzimáticos específicos ou pela detecção de mutações no gene que
codifica a enzima fumarilacetoacetato hidrolase. A tirosinemia tipo II está

48
associada a retardo mental, hiperqueratose palmar e úlcerações na córnea. A
tirosinemia tipo III, a moderado retardo mental, mas sem comprometimentos
oftalmológicos ou manifestações dermatológicas. Embora a maioria das
crianças com TNT seja assintomática, efeitos adversos no desenvolvimento
não devem ser completamente desconsiderado. A tirosinemia neonatal
transitória (TNT) é devida à imaturidade da enzima p-hidroxifenilpiruvato
oxidase hepática, ao elevado consumo de fenilalanina e tirosina e à relativa
deficiência de ascorbato. Em neonatos com TNT nascidos a termo, os níveis
séricos costumam serem baixos nos primeiros dois dias pós-parto e alcançam
picos máximos na segunda semana de vida, podendo ocorrer em até 30%
dos prematuros.

A tirosinemia neonatal transitória (TNT) se diferencia dos erros inatos do
metabolismo associados ao aumento sérico da tirosina por não estar vinculada à
herança genética e por apresentar atividade normal das enzimas deficientes nas
tirosinemias tipo I (fumarilacetoacetato hidrolase), tipo II (tirosina aminotransferase),
tipo III (4-hidroxifenilpiruvato dioxigenase) (NETO et al., 1998).
Em alguns locais, a frequência é mais alta pela grande característica de
genes nos habitantes. Como exemplo: Na região de Quebec, Canadá, chega a
1:1.856. O tratamento da tirosinemia tem inicio com base em uma dieta com
restrição de proteína animal e vegetal (fontes da tirosina) e a base de medicamento,
sendo estes específicos, além das medidas de suporte (para insuficiência de órgãos)
e da possibilidade de transplante hepático. Uma boa perspectiva futura é o
tratamento através de terapia gênica10(JORGE, 2006).
Segundo Orpha (2019, n.p) criado na França pelo Instituto Nacional Francês
de Saúde e Investigação Médica (INSERM) “a prevalência é desconhecida, mas até
ao momento foram descritos na literatura menos de 150 casos”. A doença parece
ser mais comum nas populações árabes e do Mediterrâneo. Segundo o autor Orpha
(2019) “as lesões cutâneas ocorrem em 80% dos casos, o envolvimento ocular em
75% dos casos e os achados neurológicos e algum grau de défice cognitivo em até
60% dos casos”.
1.7.10 Acidúria Argininosuccínica
Descrito por Orpha (2019) a acidúria argininosuccínica é uma doença
hereditária autossómica recessiva por deficiência de argininosuccinato liase, uma
enzima envolvida no ciclo da ureia. Esta deficiência provoca hiperamonémia e
deficiência de arginina. O início da doença ocorre pouco depois do nascimento com
coma hiperamonémico grave que é frequentemente fatal ou durante a infância com
10

Transferência de material genético exógeno para dentro de células
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hipotonia, atraso de crescimento, anorexia e vómitos crónicos ou alterações
comportamentais. Segundo o autor o início pode também ser mais tardio com coma
hiperamonémico

ou

alterações

comportamentais

que

mimetizam

doenças

psiquiátricas. É comum ocorrer hepatomegalia significativa e trichorrhexis nodosa.
O diagnóstico descrito por Orpha (2019) é feito com base na existência de
hiperamonémia e em cromatografias de ácidos orgânicos plasmáticos e urinários
que demonstrem a acumulação de ácido argininosuccínico (AAS) e acidúria orótica.
Os doentes são tratados com uma dieta vitalícia rigorosa, pobre em proteínas,
associada a suplementação com arginina e por vezes benzoato de sódio ou
fenilbutirato de sódio. O diagnóstico pré-natal é possível através do doseamento
directo de citrulina e AAS no líquido amniótico ou por ensaio.
1.7.11 Argininemia
Argininemia, apontada por, GHR (2019a) é uma deficiência de arginase,
sendo um distúrbio hereditário que faz com que o aminoácido arginina (um bloco de
construção de proteínas) e a amônia se acumulem gradualmente no sangue. A
amônia, que é formada quando as proteínas são decompostas no corpo, é tóxica se
os níveis se tornarem muito altos. O sistema nervoso é especialmente sensível aos
efeitos do excesso de amônia.
Segundo o autor a Argininemia geralmente torna-se evidente em cerca de 3
anos de idade. Na maioria das vezes aparece como rigidez, especialmente nas
pernas, causada pelo estiramento anormal dos músculos. Outros sintomas podem
incluir mais lento do que o crescimento normal, atraso no desenvolvimento e
eventual perda de marcos de desenvolvimento, deficiência mental, convulsões,
tremores e dificuldade de equilíbrio e coordenação. Ocasionalmente, as refeições de
alta proteína ou estresse causado pela doença ou períodos sem comida (jejum)
pode causar amônia para acumular mais rapidamente no sangue. Este rápido
aumento da amônia pode levar a episódios de irritabilidade, recusa alimentar e
vômitos. Segundo o autor Matos e Loreiro (2018) “a deficiência de argininemia é um
distúrbio muito raro; estima-se que ocorra uma vez a cada 300.000 a 1.000.000 de
indivíduos”.
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1.7.12 Citrulinemia Clássica
A Citrulinemia Clássica segundo, GHR (2019b) é um distúrbio hereditário que
faz com que a amônia e outras substâncias tóxicas se acumulem no sangue.
Geralmente se torna evidente nos primeiros dias de vida. Os bebês afetados
geralmente parecem normais ao nascimento, mas à medida que a amônia se
acumula, eles experimentam uma progressiva falta de energia (letargia), má
alimentação, vômitos, convulsões e perda de consciência. Alguns indivíduos
afetados desenvolvem sérios problemas no fígado.
A doença manifesta-se geralmente pouco depois do nascimento com coma
hiperamonémico grave que pode estar associado à acidose láctica, assim descrita
por Orpha (2019) os problemas de saúde associados diz, GHR (2019b) à
citrulinemia são potencialmente letais em muitos casos. Uma forma mais branda de
citrulinemia pode se desenvolver mais tarde na infância ou na idade adulta. Essa
forma de início tardio está associada a dores de cabeça intensas, pontos cegos
(escotomas), problemas de equilíbrio e coordenação muscular (ataxia) e letargia.
Algumas pessoas com mutações genéticas que causam citrulinemia nunca
experimentam sinais e sintomas da doença. Afeta cerca de 1 em 57.000 pessoas em
todo o mundo.
1.7.13 Hiperglicemia Não Cetótica (NKH)
Descrito na pesquisa realizada por Gonçalves, Moraes e Farias (2008) a
Hiperglicinemia não Cetótica é uma doença metabólica, de caráter hereditário
autossômico recessivo cuja forma mais grave é a neonatal. Esse distúrbio clínico é
causado pela deficiência genética do sistema enzimático de clivagem da glicina11no
fígado e no cérebro, composto pelas proteínas P, H, T e L, a qual leva ao acúmulo
de glicina nos líquidos corporais, o que prejudica o sistema nervoso central devido à
maior estimulação de receptores de glicina, inibitórios no cérebro e medula espinhal
e excitatórios no cérebro.
As manifestações neurológicas citadas pelo autor são precoces entre seis
horas e oito dias após o nascimento e incluem hipotonia, letargia, incapacidade de
sucção e dificuldade alimentar, movimentos anormais como mioclonias, convulsões,
distúrbios respiratórios e pode evoluir para coma, apnéia e morte.

11

Que catalisa a oxidação descarboxilativa da glicina.
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Relatado por, Gonçalves, Moraes e Farias (2008) sendo que o diagnóstico é
confirmado por achados laboratoriais, hiperglicinemia moderada a intensa,
hiperglicinúria, elevação da glicina no líquido cefalorraquidiano, alta proporção entre
a concentração no líquor e no plasma e pH sérico normal. Embora não tenha cura, o
rápido e correto diagnóstico, a história familiar e o aconselhamento genético são
importantes para alertar a investigação pré-natal em gestações subsequentes e
contribuir para estabelecer a prevalência da doença, que até o momento é estimada
em 1:250.000, já que muitos casos não são. A evolução da doença culmina com
óbito na maioria dos casos nas primeiras semanas de vida e 30% na lactância,
mesmo com tratamento adequado. Os que sobrevivem permanecem com
convulsões intratáveis e retardo neuropsicomotor.
O tratamento relatado pelo autor é baseado na dieta com restrição de glicina
e serina, rico em vitaminas e minerais, administração de benzoato de sódio, Lcarnitina e exsanguíneotransfusão, que não altera a evolução neurológica. A
estricnina, dextrometorfano e diazepínicos contrabalançam o efeito da glicina nas
células neuronais, mostrando alguns efeitos benéficos somente nos casos leves
(GONÇALVES; MORAES; FARIAS, 2008).
1.7.14 Deficiência de Serina
A Deficiência de Serina segundo Metabólicas (2019) inclui um grupo de erros
congénitos do metabolismo em que há um defeito deste aminoácido por alteração da
sua síntese, com afetação preferencial do sistema nervoso. A Serina é um
aminoácido constituinte das proteínas (cadeias de aminoácidos), que não é
essencial na dieta humana, uma vez que pode ser sintetizado a partir de outros
compostos.
O autor cita também que quando existe uma alteração (erro) no metabolismo
(conjunto de reações enzimáticas que permitem a vida), o processo metabólico não
se produz com a devida eficácia, podendo ocorrer deficiência de algum composto
que não se tenha formado convenientemente e que seja essencial para o nosso
organismo, tal como a serina. Estas alterações têm consequências patológicas, o
diagnóstico citado por ele é efetuado através da analise dos aminoácidos do plasma
e do liquido cefalorraquidiano do doente, nos quais se detecta a deficiência da
Serina, e em alguns casos de glicina. É essencial tratar o doente o mais
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precocemente possível, prevenir e ameniza-las, melhorando assim a qualidade de
vida destes doentes (METABÓLICAS, 2019).
1.7.15 Acidemia Propiónica
A Acidemia Propiónica é descrito pela Orpha (2004a) sendo uma doença
autossômica recessiva frequente, causada pela deficiência de propionil-CoA
carboxilase. Os genes causadores da doença codificam para duas subunidades alfa
ou beta da enzima. Alguns casos respondem ao tratamento com biotina, um cofator
da propionil-CoA carboxilase.
As manifestações clínicas semelhantes às observadas na acidemia
metilmalónica surgem logo após o nascimento e incluem coma cetoacidótico,
hiperamonémia e convulsões. O aparecimento pode ser mais tardio com coma
recorrente ou hipotonia, alterações digestivas e atraso mental. Para além de
compensação metabólica aguda, as principais complicações consistem em
alterações neurológicas (núcleos da base), cardiomiopatia e pancreatite aguda. O
diagnóstico é feito através de análise cromatográfica dos ácidos orgânicos urinários
e acilcarnitinas plasmáticas que mostra a presença de ácido propiónico e outros
derivados. Os doentes devem seguir uma dieta muito rígida com uma ingestão
limitada de proteínas. O tratamento inclui segundo o autor, suplementação com
carnitina e regimes alternados de antibióticos para destruir bactérias intestinais
produtoras de ácido propiónico. O tratamento através de transplante hepático está
apenas reservado para os casos muito graves. O diagnóstico no pré-natal é possível
(ORPHA, 2004a).
1.7.16 Acidemia Isovalérica
A Acidemia Isovalérica descrito por Orpha (1998) é causada por uma
deficiência de isovaleri-CoA desidrogenase que afecta o metabolismo da leucina. A
doença tem um modo de transmissão autossómico recessivo. Os recém-nascidos
apresentam logo nos primeiros dias de vida vómitos, desidratação, coma e
movimentos anormais. O diagnóstico laboratorial demonstra a presença de acidose
metabólica

com

cetose,

hiperamonémia,

neutropenia,

trombocitopenia

e

hipocalcémia. O tratamento é baseado numa dieta com restrição moderada de
proteínas e administração oral de glicina e carnitina, que asseguram a excreção
eficiente de isovaleril-CoA.
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1.7.17 Acidemia Metilmalónica
A acidemia metilmalónica é uma doença hereditária do metabolismo da
vitamina B12 descrito pela Orpha (2012) caracterizada por manifestações
gastrointestinais e neurometabólicas resultantes da diminuição da função da enzima
mitocondrial metilmalonil-CoA mutase.
Relatado no estudo feito por Nóra, Trindade e Soejima (2017) a Acidemia
Metilmalônica, um erro inato do metabolismo, provém de uma herança autossômica
recessiva e apresenta incidência de 1:50.000 recém-nascidos. Clinicamente,
destaca-se a presença de cetoacidose, hipotonia muscular e atraso no
desenvolvimento. Apresenta-se principalmente por crises de descompensação,
precipitadas pela ingesta de proteínas e aminoácidos.
1.7.18 Acidúria Glutárica tipo I (AGI)
A acidúria glutárica tipo 1 (AGI), descrita pela primeira vez em 1975, é um
distúrbio do metabolismo da lisina, hidroxilisina e triptofano segundo relatado na
pesquisa realizada por Casella et al. (1988) causado pela deficiência da glutaril-CoA
desidrogenase. Caracteriza-se pelo aparecimento na infância, de modo súbito, de
distúrbios do movimento com caráter extrapiramidal, podendo ocorrer deterioração
neurológica e crises convulsivas; geralmente está associado a macrocrania212
(CASELLA et al. (1988).

Observa-se elevação da excreção urinária do ácido

glutárico, 3-OH-glutárico e glutacônico, e ainda alterações sugestivas na tomografia
computatorizada (TC) ou na ressonância nuclear magnética (RNM) de crânio,
caracterizadas por atrofia temporal bilateral e/ou lesões nos gânglios da base.
Alguns pacientes se mantêm assintomáticos, podendo apresentar apenas
macrocrania ou antecedentes de crises convulsivas aparentemente benignas e
outros desenvolvem quadro de atraso do desenvolvimento, sem episódios agudos
de descompensação (CASELLA et al. (1988).
1.7.19 Acidúria Malónica
A Acidúria Malónica descrita por INSDRJ (2019b) é uma doença do
metabolismo sendo hereditária dos ácidos gordos, com transmissão autossómica
recessiva. Esta patologia acontece devido à deficiência na enzima malonil-CoA
12

Criança com o crânio com tamanho maior do que o esperado para sua idade.
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descarboxilase (MCD), que desempenha um papel fundamental na regulação da
síntese e quebra dos ácidos gordos. O tratamento difere numa dieta restrita em
ácidos gordos e enriquecida com carboidratos, podendo também ser recomendado o
suplemento com carnitina.
1.7.20 Acidemia Hidroximetilglutárica
A Acidemia Hidroximetilglutárica é uma doença genética autossómica
recessiva por deficiência de hidroximetilglutaril-CoA liase, segundo Orpha (2004b)
uma enzima chave na cetogénese e no metabolismo da leucina. O início da doença
ocorre na infância com acidúria transitória e hipoglicemia, hipotonia e vómitos
provocados por períodos de jejum ou infecções. O teste do ácido aceto acético é
negativo e a amonêmia e função hepática são frequentemente afetadas, podendo
esta patologia ser confundida com a síndrome de Reye.
O diagnóstico formal relatado por ORPHA (2004) baseia-se na cromatografia
dos ácidos orgânicos urinários e perfil de acil-carnitinas plasmáticas que evidenciem
a ausência de corpos cetônicos e a presença de compostos orgânicos
característicos. As medidas profiláticas consistem no evitar períodos de jejum
prolongados e na adopção de uma dieta moderadamente restrita em proteínas. Nos
episódios agudos é necessária a administração de glucose. A suplementação com 3hidroxibutirato apenas teve sucesso em um caso.
1.7.21 3-Metilcrotonilglicinúria
A 3-Metilcrotonilglicinúria descrita por, INSDRJ (2019d) sendo uma doença
hereditária do metabolismo do aminoácido leucina, com transmissão autossómica
recessiva, que resulta da deficiência na enzima 3-metilcrotonil-CoA carboxilase (3MCC). Sendo uma enzima mitocondrial é dependente da biotina e responsável pela
metabolização da 3-metilcrotonil-CoA. A acumulação deste composto resulta na
formação de grandes quantidades de ácido 3-hidroxi-isovalérico e de 3metilcrotonilglicina sendo excretados na urina.
Segundo Orpha (2005a, n.p) “a maioria dos doentes sintomáticos apresenta
crescimento e desenvolvimento normais até apresentarem uma crise metabólica
aguda entre os 2 e os 33 meses de idade”. Estes episódios surgem em geral após
uma pequena infecção ou a introdução de uma dieta rica em proteínas. Os sintomas
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incluem vómitos, opistótono13, movimentos involuntários, convulsões, coma e
apneia. O tratamento desta deficiência pode-se consistir numa dieta hipoproteica
suplementada com carnitina.
1.7.22 Deficiência de acetoacetil-CoA Tiolase Mitocondrial
A deficiência de beta-cetotiolase Segundo Orpha (2001) é uma anomalia da
acetoacetil-CoA tiolase mitocondrial envolvendo o metabolismo dos corpos cetónicos
e o catabolismo da isoleucina. Esta doença caracteriza-se por episódios de
cetoacidose, não se verificando, no entanto, quaisquer sintomas entre eles. São
geralmente graves, por vezes acompanhados por letargia/coma. Alguns doentes
podem ter sequelas neurológicas como resultado destes episódios. A deficiência de
T2 é caracterizada pela excreção urinária de 2-metilacetoacetato, 2-metil-3hidroxibutirato e tiglilglicina em quantidades variáveis. A análise das acilcarnitinas
também é útil para o diagnóstico que, no entanto, deve ser confirmado por ensaio
enzimático.
O tratamento dos episódios agudos referido por Orpha (2001) inclui a
perfusão com glucose em quantidades suficientes e correção da acidose. No
seguimento é fundamental uma discreta restrição proteica e a perfusão profilática de
glucose quando surgem sintomas ligeiros. Esta doença tem em geral um prognóstico
favorável. As consequências clínicas podem ser evitadas através de diagnóstico
precoce, seguimento apropriado da cetoacidose e restrição proteica moderada.
1.7.23 Deficiência Multipla-coA Carboxilase
“Deficiência da enzima holocarboxilase sintetase. Sintomas: problemas
respiratórios, hipotonia, convulsões e letargia” (APAE, p 24, 2014).
1.7.24 Deficiencia de 2-Metilbutiril Glicinúria
“Doença causada pela deficiência de 2-metilbutiril-CoA desidrogenase. Os
principais sintomas são: vômitos, letargia, hipotonia e convulsões” (APAE, p 23,
2014).

13

É um tipo de posição anormal causada por fortes espasmos musculares, a pessoa fica rígida, com
as costas arqueadas e a cabeça jogada para trás.
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1.7.25 Acidúria Isobutírica
“Doença causada pela deficiência da enzima isobutiril-CoA desidrogenase. Os
principais sintomas são: atraso do desenvolvimento, miocardiopatia, convulsões e
anemia” (APAE, p 69, 2014).
1.7.26 Deficiência de 3-Metilglutaconil-CoA Hidratase
Doença causada pela deficiência da enzima 3-metilglutaconil-CoA hidratase
segundo INSDRJ, (201d9) as principais manifestações clínicas geralmente
aparecem no período neonatal ou no primeiro ano de vida, mas o diagnóstico só
pode ser feito um pouco mais tarde na infância. Alguns dos pacientes registrados
também mostraram hipoglicemia, tetraplegia espástica, microcefalia, déficits
neurológicos progressivos, convulsões, vómitos, atrofia do gânglio basal, hipotonia
grave e hepatomegalia, atraso global do desenvolvimento e distúrbios neurológicos.
1.7.27 Deficiência da Carnitina-Palmitoil Transferase I e II (CPT)
Segundo INSDRJ (2019e) as Carnitina-Palmitoil Transferases I e II são
enzimas que se localizam na membrana da mitocôndria e cujas deficiências estão na
origem de duas patologias metabólicas e hereditárias com transmissão autossómica
recessiva, a deficiência em carnitina-palmitoil transferase I e a deficiência em
carnitina-palmitoil transferase II, respectivamente. Estas enzimas são essenciais
para a entrada dos ácidos gordos de

cadeia longa na mitocôndria e

consequentemente para a ss-oxidação mitocondrial dos mesmos.
A ss-oxidação mitocondrial dos ácidos gordos é uma importante fonte de
energia celular, principalmente em casos de jejum, e por essa razão, o tratamento
destes doentes consiste fundamentalmente em evitar o jejum prolongado para que o
organismo não tenha que recorrer à oxidação de ácidos gordos para obter energia.
Deve também ser efetuada assim uma dieta restrita em ácidos gordos (INSDRJ,
2019e).
1.7.28 Deficiência Primária em Carnitina
Deficiência Primária em Carnitina descrita por INSDRJ (2019f) é uma doença
metabólica hereditária da ß-oxidação mitocondrial dos ácidos gordos, com
transmissão autossómica recessiva. Esta patologia caracteriza-se por uma baixa
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concentração sanguínea e intracelular de carnitina devido à deficiência no seu
transportador plasmático. A deficiência deste transportador a nível renal que afeta a
reabsorção da carnitina originando a sua excreção massiva na urina e consequente
depleção intracelular. Na ausência dos altos níveis intracelulares de carnitina
essenciais ao transporte dos ácidos gordos de cadeia longa para o interior da
mitocôndria, a ß-oxidação mitocondrial dos ácidos gordos, que é uma das principais
formas de obtenção de energia pelo nosso organismo, fica comprometida.
Segundo o autor o tratamento destes doentes consiste essencialmente na
administração de carnitina.
1.7.29 Deficiência da Desidrogenase de Acetil-coA de Cadeia Muito Longa
(VLCAD)
A deficiência de Acil-CoA desidrogenase de cadeias muito longas (VLCAD)
segundo Orpha (2004) é uma patologia inata da oxidação mitocondrial de ácidos
gordos de cadeia longa, com um modo de hereditariedade autossómico recessivo. A
VLCAD é uma enzima dependente da flavoproteína de transferência de elétrons
(ETF) e está localizada na matriz mitocondrial interna. A forma grave da doença
caracteriza-se

por

episódios

recorrentes

de

hipoglicemia

hipocetótica,

frequentemente associados à cardiopatia hipertrófica com derrame pericárdico ou
arritmia, que pode levar a paragem cardiorrespiratória. Estes sintomas podem
ocorrer durante período neonatal e, em todos os casos, antes do segundo ano de
idade.
O tratamento segundo Orpha (2004c) envolve perfusão com glucose, dieta
hipercalórica com triglicerídeos de cadeia média de forma a impedir a lipólise e
suplementação com L-carnitina (50 a 100 mg/kg/dia). Segundo o autor pode
apresentar-se com intolerância ao exercício, dores musculares e episódios
frequentes de rabdomiólise induzida pelo jejum, frio, febre ou exercício prolongado,
durante o final da infância e na idade adulta. O perfil de ácidos orgânicos na urina é
pouco informativo. Contrariamente, os perfis de ácidos gordos de cadeia longa
(C14:1) e acilcarnitinas plasmáticos permitem suspeitar do diagnóstico. Este é
confirmado

pela

determinação

da

atividade

da

VLCAD

em

culturas

de

fibroblastos/linfócitos ou em biópsias teciduais. O diagnóstico no pré-natal é possível
através da determinação da atividade enzimática em células trofoblásticas (biópsia
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ou cultura celular) ou em amniócitos. O estudo molecular mostrou um grande
número de mutações.
1.7.30 Deficiência aa Desidrogenase de 3-Hidroxi-Acil-coA de Cadeia Longa
(LCHAD) Deficiência da Proteína Trifuncional Mitocondrial
Aponta Orpha (2004d) que é uma deficiência isolada da atividade de LCHAD
é uma doença autossómica recessiva, caracterizada por hipotonia, hipoglicemia
hipocetótica durante o jejum prolongado ou infecções, ao que se associa c
geralmente cardiomiopatia hipertrófica, de aparecimento antes dos 2 anos de idade.
A maioria dos doentes desenvolve retinopatia e neuropatia periférica. As mães
heterozigóticas podem desenvolver a síndrome HELLP (hemólise, enzimas
hepáticas elevadas, trombocitopenia) durante o último trimestre da gravidez quando
o feto é afetado. A mutação G1528C é muito frequente (90% dos alelos mutantes)
nos doentes com deficiência de LCHAD. O estudo dos ácidos orgânicos na urina e
das acilcarnitinas plasmáticas permite suspeitar do diagnóstico, mas não é capaz de
distinguir a deficiência de LCHAD da deficiência de proteína trifuncional.
O diagnóstico só pode ser confirmado pela identificação da mutação G1528C
ou pela determinação da atividade enzimática. O diagnóstico no pré-natal é possível
e envolve a medição da atividade da LCHAD e identificação da mutação G1528C em
vilosidades coriónicas (direta ou em cultura) ou em amniócitos cultivados. Relata
também que a Proteína Trifuncional Mitocondrial (MTP) é um complexo
multienzimático associado à membrana mitocondrial interna que participa da
oxidação de ácidos graxos de cadeia longa. A MTP possui as atividades catalíticas
de 2-enoil-CoA hidratase, 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase (LCHAD) e 3-cetoacilCoA tiolase (ORPHA, 2004d).
1.7.31 Deficiência da 2,4-Dienoil-coA-Redutase
A deficiência da 2,4-Dienoill-coA-Redutase é um erro inato autossômico
recessivo raro do metabolismo que resulta em disfunção mitocondrial. Indivíduos
afetados têm uma encefalopatia grave com disfunção neurológica e metabólica que
começa no início da infância (HOUTEN et al,. 2014).
Deficiência de 2,4-Dienoyl-CoA Redutase é uma doença causada pela
deficiência da enzima 2,4 dienoil-CoA-redutase. Os principais sintomas envolvem
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cardiomiopatia, distúrbios hepáticos e musculares. A verdadeira incidência é
desconhecida (APAE, 2014).
1.7.32 Deficiência da Desidrogenase de Múltiplas Acil-CoA (MADD) ou
Acidemia Glutárica tipo II
A Deficiência da Desidrogenase de Múltiplas Acil-CoA (MADD) ou Acidemia
Glutárica tipo II (GA II) relatada por INSDRJ (2019g) é uma doença metabólica e
hereditária em transmissão autossómica recessiva, que se pode incluir no grupo das
acidúrias orgânicas ou das doenças hereditárias da ß-oxidação mitocondrial dos
ácidos gordos. Esta patologia pode ser devida à deficiência na flavoproteína de
transferência de elétrons (ETF) ou na sua desidrogenase (ETF-ubiquinona
oxidoreductase, ETF-QO), ambas as enzimas mitocondriais envolvidas na
transferência de elétrons de várias acil-CoA desidrogenases para a cadeia
respiratória. Assim, a deficiência numa destas duas enzimas (ETF ou ETF-QO)
interfere com os diferentes metabolismos em que participam as acil-CoA
desidrogenases dadoras de elétrons à ETF: ß-oxidação mitocondrial dos ácidos
gordos, metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada, da lisina e da colina.
Segundo o autor INSDRJ (2019g) os sintomas são: “hipoglicemia, acidose
metabólica, alteração neurológica e hepática”.
O

tratamento

destes

doentes

consiste

essencialmente

numa

dieta

hipoprotéica, restrita em ácidos gordos e com alto teor de carboidratos. Devem
fazer-se refeições frequentes e é muito importante evitar o jejum prolongado para
que o organismo não tenha que recorrer à ß-oxidação mitocondrial dos ácidos
gordos para obter energia. A administração de Riboflavina é também recomendada
nos casos em que se verifica uma resposta a este cofator (INSDRJ, 2019g).
1.7.33 Deficiência de Carnitina Palmitoil Transferase
A deficiência de Carnitina Palmitoil Transferase 1 (CPT-1) segundo Orpha
(2011) é uma doença metabólica congénita que afeta a oxidação mitocondrial dos
ácidos gordos de cadeia longa (AGCL) no fígado e rins, e é caracterizada por
ataques recorrentes de hipoglicemia hipocetótica induzida pelo jejum e risco de
insuficiência hepática.
Seguindo com o relato do autor manifesta-se entre o nascimento e os 18
meses de idade, com crises recorrentes de hipoglicemia hipocetótica de gravidade
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variável, desencadeadas pelo jejum ou doença intercorrente, que podem levar a
sequelas neurológicas graves. Os doentes com défice de (CPT-1) também podem
apresentar-se com encefalopatia hepática com perda de consciência, convulsões,
coma, ou até mesmo morte súbita. Pode existir um risco de progressão para
insuficiência hepática. Os doentes com deficiência de CPT-1A grave também podem
ter acidose renal tubular. “Desde a descrição da doença em 1981 foram descritos
menos de 50 casos” (ORPHA, 2011, p. 1).
1.7.34 Deficiência de Carnitina-Acetilcarnitina Translocase (CACT)
A Deficiência de Carnitina-Acilcarnitina Translocase (CACT) segundo Orpha
(2004e) é uma doença autossómica recessiva da oxidação dos ácidos gordos de
cadeia longa. O transportador de Carnitina-Acilcarnitina é uma proteína da
membrana mitocondrial interna que catalisa a troca equimolar entre a Carnitina
interna e as Acilcarnitinas externas. O CACT humano foi clonado e a estrutura e
organização do gene esclarecido. A deficiência de CACT é uma doença grave que
provoca morte súbita neonatal ou infantil. Foram descritos cerca de 30 casos desta
doença. Na maioria dos doentes verificaram-se anomalias neurológicas neonatais
(letargia, dificuldades de alimentação), disritmias e hipoglicemia hipocetótica com
hiperamonemia.

Secundariamente,

podem

desenvolver

hepatomegalia

e

cardiomiopatia hipertrófica. Os ácidos orgânicos na urina são relativamente
informativos para o diagnóstico. A determinação do perfil de Acilcarnitinas no sangue
e estudos in-vivo14 da oxidação de ácidos gordos em linfócitos ou fibroblastos são as
duas principais formas de estabelecer o diagnóstico, que pode ser definitivamente
confirmado através da determinação das trocas carnitina-acilcarnitina em células
permeabilizadas com digitonina (ORPHA, 2004e).
O tratamento envolve fundamentalmente o bloqueio da lipólise e o evitar do
jejum através de infusão de glicose ou refeições frequentes e alimentação
nasogástrica noturna com uma dieta rica em hidratos de carbono e pobre em
lipídios. A suplementação com L-carnitina também é atualmente considerada
benéfica. A ingestão de ácidos gordos de cadeia longa tem de ser restringida
devendo ser substituída por triglicerídeos de cadeia média. O diagnóstico no prénatal é possível através de análise enzimática ou molecular.

14

Que ocorre dentro de um organismo ou em tecido vivo.
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1.7.35 Deficiência da Desidrogenase de Hidroxiacil-CoA de Cadeia Média e
Curta (M/SCHAD)
Doença causada por deficiência da enzima hidroxiacil-Co Adesidrogenase de
cadeia média e curta. Os principais sintomas envolvem cardiomiopatia, alteração
hepática e muscular (APAE, 2014, p. 22).
1.7.36 Deficiência da Desidrogenase de Acil-CoA de Cadeia Média (MCAD)
A Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeias Médias (MCAD)
segundo Orpha (2004f) patologia inata da oxidação mitocondrial dos ácidos gordos,
com um modo de hereditariedade autossómico recessivo. A MCAD é uma enzima
dependente da flavoproteína de transferência de elétrons (ETF) e está localizada na
matriz mitocondrial interna. Clinicamente a doença caracteriza-se por episódios
agudos de hipoglicemia hipocetótica com hepatomegalia (síndrome pseudo-Reye)
desencadeados pelo jejum ou infecções, que ocorrem geralmente nos primeiros dois
anos de vida. Não se verifica envolvimento muscular ou cardíaco. O diagnóstico é
sugerido por um perfil característico de ácidos orgânicos urinários, ácidos gordos de
cadeia média e acilcarnitinas no plasma. Foi identificada uma mutação pontual
(A985G) prevalente (90% dos alelos15 mutados). A identificação desta mutação e/ou
a determinação da atividade da MCAD em fibroblastos cultivados permite a
confirmação do diagnóstico. O tratamento envolve a perfusão de grandes doses de
glucose e eventualmente a suplementação com L-carnitina. O prognóstico é bom,
desde que sejam evitados o jejum e os estados catabólicos.
1.7.37 Imunodeficiência Combinada Grave
Segundo Kanegae et al. (2016) as Imunodeficiências Combinada Grave
(SCID, do inglês Severe Combined Immunodeficiency) são um grupo de doenças
heterogêneas caracterizadas por anomalias graves no desenvolvimento e na função
de linfócitos T, B e NK. São reconhecidas como emergências pediátricas, pois levam
a infecções graves e de repetição e são fatais nos dois primeiros anos de vida se
não forem diagnosticadas e tratadas corretamente.

15

Formas alternativas, gerados por mutações, de um mesmo gene.
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Na maioria dos casos, a TN é o único meio de se detectarem as SCID antes
que as infecções se instalem, uma vez que mais de 80% dos casos não têm história
familiar positiva para imunodeficiência primária (KANEGAE et al., 2016)
Um número importante alterado após o desenvolvimento da TN foi o de
incidência da doença. Como muitas crianças vão a óbito antes que o
diagnóstico seja feito, estimava-se a incidência da SCID em 0,10/10.000.
Com a experiência americana, esse número hoje está próximo de
0,17/10.000 (1:58.000), ou seja, quase o dobro (KANEGAE et al., 2016, p.
2).

1.7.38 Agamaglobulinemia - AGAMA
A

agamaglobulinemia

ligada

ao

X

(XLA,

do

inglês

X-linked

agammaglobulinemia) ou a autossômica recessiva, doenças caracterizadas pela
deficiência de células B causadas por mutações nos genes que codificam
componentes do receptor de célula B (BCR) ou seu precursor (pré-BCR), levando à
redução dos níveis séricos de imunoglobulinas. Segundo o autor Kanegae et al.
(2016, p. 2) “o defeito predominante é a XLA, correspondendo a 85% dos casos”. Os
portadores dessa patologia são suscetíveis a infecções virais e bacterianas, sendo
as bactérias encapsuladas Haemophilus influenza e Streptococcus pneumonia as
causas mais comuns de infecções. Os sintomas da agamaglobulinemia começam a
aparecer entre três e seis meses de idade, quando caem os níveis de
imunoglobulinas maternas; quando não há antecedentes familiares, o diagnóstico
geralmente é realizado tardiamente. A identificação precoce de portadores de
agamaglobulinemias é muito vantajosa, uma vez que essas crianças são propensas
ao desenvolvimento de infecções respiratórias crônicas e debilitantes (KANEGAE et
al., 2017).
1.8 CRITÉRIOS PARA COLETA DE SANGUE DE CRIANÇAS QUE FARÃO O
TESTE PELA PRIMEIRA VEZ
“Estão incluídas neste critério todas as crianças que terão o material colhido
pela primeira vez e também as crianças cujo material foi devolvido pelo laboratório
por estar inadequado para o objetivo do teste” (APAE, 2019, p. 10). O Teste do
Pezinho é um exame gratuito e de fácil realização. É de extremamente importante
lembrar que o tempo crucial para realização do exame é de 48 horas e o 5º dia de
vida do RN. As amostras colhidas devem ser enviadas para o laboratório de analise
o mais rapidamente possível, em função de possibilitar o diagnóstico precoce.
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O RN deve ter o Teste do Pezinho coletado ainda na maternidade, porém se
acontecer alta precoce que seria anterior às 48 horas de vida, ou a criança for
transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ou mesmo removido para
outros serviços, o hospital deverá entregar ao responsável pela criança ou para o
serviço referenciado o formulário de coleta. É necessário preencher o formulário
corretamente, justificado e assinado, mantendo uma via no prontuário do RN,
informando o local e a data da coleta.
Se o RN for encaminhado para realizar o Teste do Pezinho na Rede de
Atenção Básica do município de moradia (UBS/ESF), o serviço deverá ser
informado sobre o encaminhamento da criança, e será transferida a
responsabilidade desta coleta para o serviço de destino em conformidade
com a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente, que dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente
e do Art.4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e a convivência familiar e comunitária (SÂO PAULO, 2019, p.10).

1.8.1 Coletas de Recém-Nascidos, Pré-Termo, Baixo Peso ao Nascer e
Gravemente Enfermo.
No Brasil nascem por ano em média 3 milhões, portanto mais de 12,4%
compõem partos prematuros e de RNs de baixo peso. Segundo o autor Brasil
(2016b, p. 10) “tendo estados que chegaram a mais de 16,8% de partos prematuros
e tendo RNs de baixo-peso em hospitais de referência Brasileira”. Esses dados
demostram o valor de se criar documentos específicos na triagem de RNs prétermos, baixo peso e excessivamente doentes relata o autor.
Define o autor Brasil (2016b, p.38-39):
Todos estes RNs deverão ser testados, portanto poderão ter mais
predisposição a diagnósticos falsos negativos e falsos positivos. Nestes
casos, sendo necessário fazer nova coleta a todos os casos especiais e
assim submetendo a protocolos específicos para cada patologia. É
importante garantir que o diagnóstico seja o mais precoce possível, evitando
assim atrasos no diagnóstico, que podem ser prejudiciais para o RN. RNs
pré-termos têm uma quantidade sanguínea pequena, entre 80 mL/kg e 90
mL/kg do total de peso corpóreo, sendo assim a eficiência da coleta dever
ser eficiente, reduzindo possível dano ao RN (20 µL a 100 µL são
suficientes para o teste). A punção no calcanhar deve se evitada, sendo
preconizada somente a coleta periférica, não utilizando o mesmo acesso
venoso em uso de nutrição parenteral ou infusão medicamentosa. Fazendo
triagem seriada que é obtida através de pelo menos três (03) coletas em
tempos diferenciados, é preconizada como padrão mais eficiente, podendo
chegar até quatro (04) a cinco (05) coletas, se necessário.
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1.8.2 Recomendações
Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2016b) o primeiro material deve ser
coletado através da punção venosa quando admitido o RN pré-termo na UTI
Neonatal, antes de administraras os seguintes tratamentos: nutrição parenteral,
transfusão de hemoderivados, esteroides, drogas vasoativos e antibióticos.
Recomenda Brasil (2016b, p. 40) que:
Segunda amostra deve ser feita entre 48 horas e o 5° dia após o
nascimento RN que se mantiver na UTI, através de punção venosa,
independente da condição clínica. A terceira amostra deve ser coletada
após a alta do RN ou aos 28 dias de vida se ainda estiver no hospital, assim
o que acontecer primeiro, a terceira coleta para o teste tem como objetivo
principal em RN pré-termos menor que 34 semanas de idade gestacional ou
peso menor que 2.000 gramas ao nascimento, pela maior imaturidade do
eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e correndo o risco do diagnostico dar falso
negativo. A mesma preocupação para ocorre na suspeita de hiperplasia
adrenal congênita (HAC). Se os resultados da primeira e da segunda
amostra coletada apresentarem suspeita no resultado de doença metabólica
hereditária, é recomendado continuar na investigação do diagnóstico para
confirmação e assim fazer o acompanhamento clinico igualmente como a
qualquer criança.

1.8.3 Coleta para Recém-Nascidos que Receberam Transfusão
Segundo recomendações apontadas por Brasil, (2016b) as coletas de RNs
que receberam transfusão são coletadas na UTI nos caso de dúvidas, sobre a coleta
deve ser ligado ao centro especializado em coleta do teste do pezinho referente ao
estado de origem. É imprescindível que todos os responsáveis pela Unidade
Neonatal saibam das possibilidades de pedido de nova coleta, que são acionados
pelo laboratório de triagem Neonatal, com relação às coletas de RNs transfundidos.
O autor Brasil (2016b) afirma que se o RN recebeu alta hospitalar, e assim
tendo a necessidade de nova coleta, o próprio laboratório entrará em contato com o
posto de coleta do município que fará a busca ativa do RN. Necessitando começar o
tratamento do RN mesmo internado, os Pontos de Atenção Especializados na
doença diagnosticada se encarregam das medidas a serem tomadas ao
atendimento a esse RN
Como demonstrado na tabela 3 é importante observar que dependendo da
situação o RN terá que realizar duas, três ou mais coletas:
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Tabela 3 – Coleta para recém-nascidos que receberam transfusão
Transfusão

Data da Coleta

Exames

Coleta antes da 1ª transfusão

1ª amostra: no máximo até 48
a 72 horas (se necessário
colher à admissão na UTI).
2ª amostra, se a 1ª amostra foi
coletada antes de 48 horas: no
máximo até 10 dias após a
transfusão

1° Amostra: TSH, PKU, IRT,
HB, HAC, DBT.
2ª Amostra: TSH, PKU, IRT,
HAC, DBT.

Coleta após transfusão

1ª Amostra: 10 dias após
Transfusão
2ª amostra: 120 Dias após a
ultima Transfusão

1ª amostra: TSH, PKU, IRT,
DBT, HAC.
2ª amostra: análise de HB.

Fonte: APAE (2019)

1.9

ATIVIDADES NO PONTO DE COLETA

1.9.1 Papel Filtro
Salienta Brasil (2016a) que o papel filtro é a parte que tem maior sensibilidade
no cartão de coleta, pois ele tem a função de absorção do sangue do RN. Este papel
filtro deve ter padrão internacional sendo assim um papel especial para a coleta,
permitindo assim a análise da amostra de forma correta.
O local de preenchimento de informações do RN e responsável, que serão de
estrema importância para o auxilio do diagnostico. Deve se preenchido todos os
campos solicitados com letra legível, dando preferência à letra de fôrma, evitando o
uso de abreviações. Relata o autor que para uma boa leitura deve se usar caneta
esferográfica. Sendo que campos incompletos, trocados ou ilegíveis atrasam e
acabem atrapalhando a realização do teste, e assim atrasando um possível
diagnóstico positivo, impactando na vida de uma criança (BRASIL, 2016a).
A distribuição do cartão de coleta devera ser distribuída pelos laboratórios
especializados em triagem neonatal, assim os mesmos tem controle de seus lotes
de fabricação do papel filtro anexados no cartão. Portanto evite a contaminação do
papel filtro, não manuseie o papel filtro no local dos círculos com mão, ou com
qualquer tipo de substância na área reservada ao sangue.
A seguir a figura 4 demonstra o cartão de preenchimento de dados e coleta
do teste do Pezinho:
Figura 4 – Cartão de coleta teste do pezinho Frente e verso
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Fonte: Fepe (2019)

1.9.2 Armazenagem do Cartão de Coleta
O recomendado por Brasil (2016b) é armazenar o cartão filtro com amostra
em caixa fechada, em local bem ventilado e fresco, longe da umidade e contato com
líquidos ou substancias químicas. Jamais guardar o cartão de coleta com papel filtro,
sem sangue, em refrigeradores, pois são locais de umidade podendo modificar o
papel filtro acabando com suas características de absorção na hora da coleta
1.9.3 Ambiente de Coleta
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA (2011) define que o local
de coleta do teste deve ser de preferencia em local ideal para sua finalidade e que
atenda a regulamentação da Vigilância Sanitária que dispõe sobre os Requisitos de
Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde sob a (Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº. 63 de 25 de novembro de 2011). Não sendo
necessário o uso de ar condicionado, pois deve resfriar dos pés do RN e assim
dificultando o sangramento para a coleta do material.
1.10 PROCEDIMENTO DE COLETA
1.10.1 Documentos Necessários
Os documentos necessários para realização do teste do pezinho são os
seguintes (APAE, 2019).
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·

Certidão de nascimento do RN;

·

Cartão do SUS da mãe do RN (caso seja feito na UBS);

·

Pedido médico (caso seja feito particular, em laboratório);

·

Peça ao responsável pela criança que assine o comprovante de coleta
(ANEXO A)

·

Caso haja recusa dos pais para realização do exame, orientar sobre a
importância do Teste do Pezinho, orientando os mesmos que é um
exame gratuito e exigido por lei, sendo um direito do RN (ANEXO B)

·

O responsável pelo RN deverá assinar um comprovante de entrega de
resultado (ANEXO C)

1.10.2 Luvas de procedimento
Segundo CTN (2019a) para iniciar à coleta do teste nos RNs, o responsável
pela coleta devera lavar as mãos com agua e sabão, apos isso calçar as luvas de
procedimento. Sendo necessário lavar as mãos depois da retirada das luvas e assim
a cada teste iniciado orienta o autor.
1.10.3 Materiais para a Coleta
Relatado pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, FEPE
(2019) antes de iniciar a coleta, o profissional deverá assegura-se de que todo
o material necessário, citado abaixo, esteja disponível na bancada de trabalho
que deve estar convenientemente limpas.
Segundo o autor, PMF (2018, p.1),
Cartão de coleta
Lanceta estéril
Envelope (papel cartão)
Lista nominal das mães
Caneta esferográfica azul ou preta
Álcool 70% - Algodão ou gaze
Luva de procedimento
Estante de secagem
Papel alumínio
Refrigerador para teste do pezinho.

1.10.4 Posição da criança
Salienta CTN, (2019i) para que aconteça uma boa circulação de sangue nos
pés do RN, com amostra suficiente, o calcanhar do RN deve sempre estar abaixo do
nível cardíaco. O autor define que deverá ficar em pé o responsável pelo RN,
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segurando a criança com a cabeça encostada em seu onbro. Quem irá executar a
coleta deverá estar sentado, ao lado da mesa com os objetos em uso, assim
estando de frente para quem está segurando a criança.
1.10.5 Passos da Coleta
As figuras a seguir demonstram como deve ser realizada a coleta do teste do
pezinho.
Figura 5 – Identificação da área de Coleta

Fonte: CTN (2019i)
Figura 6 – Assepsia do calcanhar

Fonte: CTN (2019i)
Figura 7 – Afluência de sangue no pé

Fonte: CTN (2019i)
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Figura 8 – Punção do calcanhar

Fonte: CTN (2019i)
Figura 9 – Gota de sangue

Fonte: CTN (2019i)
Figura 10 – Papel Filtro

Fonte: CTN (2019i)

Aponta o Brasil (2016b) é essencial encostar parte de traz do papel filtro na
gota de sangue dentro do círculo, fazendo movimentos circulares com o papel filtro
até preencher todos os círculos. Deixar o sangue sair naturalmente, deve se evitar
sobreposição de sangue. Não permitindo a coagulação no pé do RN e no papel filtro.
Não tem a necessidade de preencher até a borda do círculo, assim sem transbordar
sangue para fora dele. As margens estabelecidas servem de guia para a quantidade
de material ideal para o teste, assim evitando a sobreposição de material.
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Não se devem tocar os círculos do papel filtro com os dedos. Pois se
comprimido o papel filtro, assim podendo ocasionar menor quantidade se sangue
absorvido e assim comprometendo o resultado. Repetir os movimentos circulares até
o total preenchimento dos círculos. Não deve se retornar para o círculo antes
iniciado para completar áreas mal preenchidas. Sendo que a sobreposição de
sangue interfere nos resultados do teste.
Se acontecer de parar o sangramento, comece a massagear o calcanhar,
passando um algodão com firmeza no local da punção para tirar o sangue
coagulado que se formou, assim ativando novamente a circulação.
Se o método não demonstrar efeito, realizar outra punção, no mesmo local da
punção anterior. Pois aumentara o local da lesão e assim favorecera o aumento do
fluxo de sangue, pode também puncionar o outro calcanhar quando esse método
não der certo, assim conseguindo a quantidade ideal para o teste.
Figura 11 – Preencher os círculos do Cartão Filtro

Fonte: CTN (2019i)

Jamais deverá ser virado o papel filtro coletar dos dois lados. Sendo ideal que
o sangue atravesse, de um lado para o outro, ou seja, absorvido pelo papel filtro
somente do mesmo lado preenchendo todos os círculos. Dever ser observado se o
sangue ultrapassou para o outro ado do papel filtro, assim sendo o primeiro controle
de qualidade da amostra coletada.
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Figura 12 – Bandagem Antisséptica

Fonte: CTN (2019i)

1.10.6 Secagem da amostra
Descrito por Brasil (2016b) assim que realizado o termino da coleta e a
análise imediata da amostra adequada, os papel filtros deverão ser levadas para
secar à temperatura ambiente de (15° a 20°C por cerca de 3 horas), em aparato
próprio ou em superfície plana, a área que contem a amostra deve ficar livre de
contato com outras superfícies, na posição horizontal.
A seguir imagem demonstra como deve ser feito o processo de secagem do
material coletado.
Figura 13 – Secagem Correta do Material Coletado

Fonte: Müller (2012)

Fonte: CTN (2019i).

1.10.7 Amostras Inadequadas
Segundo Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado de Mato
Grosso Hospital Universitário Júlio Müller (2012) as amostras inadequadas acabam
por reduzir a excelência de toda a TN, porque geram atrasos nos resultados dos
RNs doentes assim dificultando o diagnóstico e tratamento, já que necessitam nova
coleta e esta é sempre mais tardia, sem falar no trabalho adicional de busca ativa.
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O papel filtro não deve ser tocado antes ou depois da coleta das amostras
sem luvas. Uso de cremes ou óleos nas mãos pode contaminar as amostras.
Na figura 17 demonstra que as amostras podem ser inadequadas como
vemos a seguir
Figura 14 – Amostras Inadequadas

Fonte: Fepe (2019i)

1.11 ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME NA TRIAGEM NEONATAL
Recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil (2016b) que devem ser
entregues as unidades de coletas e pais ou responsáveis pelo RN os resultados e
assim serem passados na caderneta do RN pelo pediatra.
Descrito pelo autor Brasil (2016b, p. 49) que “os resultados devem sinalizar
claramente os resultados, como exemplo: amostra insatisfatória, resultados
inconclusivos ou mesmo resultados dentro da faixa de referência”.
Recém-nascidos que deveram coletar nova amostra deverão ser localizados
imediatamente para confirmação do diagnóstico e encaminhado para começo de
tratamento imediato. O laboratório Especializado em Triagem Neonatal deverá
liberar uma lista correspondente a cada remessa de amostra enviada pelas unidades
de coletas, que deveram conter a identificação dos RNs e seu pertencente resultado
para serem arquivados, além dos resultados individuais de todos os RNs.
1.11.1 Resultados sem alterações
O Ministério da Saúde do Brasil (2016b) relata que os pais devem ser
orientados sobre os valores do resultado do exame, do mesmo modo que não tenha
alteração de resultado deve ser explicado aos pais, de forma clara e objetiva para o
melhor entendimento dos mesmos, assim pedindo para os mesmos assinarem o
comprovante de entrega de resultados (ANEXO C).
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Mesmo que os resultados tenham dado negativos para as patologias triadas
no teste deverão ser entregues aos pais ou responsáveis, assim que possível, logo
depois do recebimento no posto de coleta, seja ele informatizado ou físico (BRASIL,
2016b).
1.11.2 Resultados alterados
A comunicação aos pais sobre alterações no exame fica sob responsabilidade
do responsável pelo posto de coleta, devem ser comunicados via telefone, ou
fazendo busca ativa do RN, assim o mais rápido possível, explicando aos pais a
importância da urgência de realizar nova coleta (Brasil, 2016b).
Deve-se conduzir aos encaminhamentos segundo informação dada pelo
laboratório especializado em triagem neonatal de cada estado como exemplo a
seguir (SANTA CATARINA, 2018, p.1).
Realização de recoleta: o RN deverá comparecer a unidade de coleta com
encaminhamento para consulta especializada; em Santa Catarina é realizado
tratamento pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão de Florianópolis se
constitui no Serviço de Referência de Triagem Neonatal para tratamento e
acompanhamento das crianças com resultados do Teste do Pezinho alterado.
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2 METODOLOGIA
2.1 TIPOS DE PESQUISA!
Trata-se de um estudo quantitativo e exploratório. A pesquisa quantitativa
pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações,
utilizando-se técnicas estatísticas, dados numéricos, objetivando resultados que
evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior
margem de segurança.“No estudo quantitativo, o pesquisador parte do ponto inicial
de um estudo (a colocação da questão) para o ponto final (obtenção de uma
resposta) em uma sequência lógica de passos” (POLIT, 2004, p. 51).
No estudo exploratório Polit (2004) investiga-se a natureza do fenômeno,
complexa e outros fatores com os quais ele está relacionado. Como a pesquisa
descritiva a pesquisa exploratória começa com algum fenômeno de interesse; no
entanto, mais do que simplesmente observar e descreve-lô.
Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 98), os questionários são um
instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas
que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.
2.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA DA PESQUISA !
Foram avaliados 221 exames referentes ao teste do pezinho compondo a
amostra total da pesquisa. Que teve como instituição de serviço publico sendo
coletados dados nos meses de Outubro á Dezembro de 2019 tendo início da coleta
de dados a partir de 15 de janeiro a 20 de fevereiro de 2020. Foi pesquisada no
cadastro dos RNs que foram cadastrados no teste do Pezinho, na área pública
Unidade Básica de Saúde (UBS) Clínica Materno Infantil de uma cidade do meio
Oeste Catarinense.
2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Foram incluídos todos os testes realizados com os RNs de ,ães residentes em
Caçador SC, que procuraram na área pública ao teste do pezinho no período
estipulado da pesquisa Outubro á Dezembro de 2019 para assim definir o perfil do
teste aplicado na instituição.
Ressaltando a exclusão da pesquisa as coletas de recém-nascidos que
permanecem internados, ou são transferidos, pois nestes casos a coleta ocorre
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durante a internação hospitalar. Nesta pesquisa avaliamos o posto de saúde (UBS
central/Clinica Materno Infantil).
2.4 ASPECTOS ÉTICOS
A pesquisa foi realizada somente após aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e Comitê de Ética da
Prefeitura de Caçador indexado á plataforma Brasil salienta-se que a presente
pesquisa respeitou todas as normativas vigentes para aplicação e execução de
pesquisa utilizando seres humanos, conforme resolução n° 466 de dezembro de
2012, sob o número de protocolo: 26099019.2.0000.5593.
2.5 PROCEDIMENTOS
Os dados foram coletados e organizados por meio de uma planilha no Excel e
assim coletando os dados da instituição pesquisada (APÊNDICE A) que envolve a
caracterização dos RNs pesquisados, como a data de coleta do exame teste do
pezinho no recém-nascido, e assim identificar o perfil de todos os RNs como idade e
sexo e dias de vida e data de coleta, fazendo comparações de resultados do teste
com a data de coleta e verificar os resultados positivos com o dia da realização de
coleta, identificado também o número de recoletas a pedido do laboratório
especializado da instituição e definindo assim os casos e motivos de recoleta da
instituição pesquisada, os dados foram coletados após autorização previa da
instituição mediante termo assinado e anexado a esta pesquisa.
2.6 LOCAL DA PESQUISA
O local do estudo foi na Unidade Básica de Saúde Central, Clinica Materno
Infantil localizado no meio Oeste de Santa Catarina, Município de Caçador,
estabelecimento do tipo Clínica Médica, Centro de Especialidades Médicas, Prénatal/Parto e Nascimento, com funcionamento das 08:00hrs as 12:00hrs e das
13:00hrs as 17 horas de segunda a sexta feira.
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2.7 ANÁLISES DOS DADOS
Os dados foram analisados por meio estatístico e apresentado através de
tabelas e gráficos.
Após a realização do levantamento dos dados, foi realizada a comparação e
posteriormente a sua demonstração por meios de gráficos, os quais descrevem seus
resultados e analisaram as complicações e motivos dos presentes gráficos.
Ressaltando que os gráficos foram realizados com o auxilio do programa Microsoft
Office Excel, em sua versão 2010.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise dos resultados da amostragem que compõem a parte quantitativa
da pesquisa foi realizada utilizando o método de análise do conteúdo.
Primeiramente, realizou-se a leitura flutuante dos dados e após a exploração do
material obtido por intermédio do programa Microsoft Office Excel, em sua versão
2010. Com isso, organizaram-se as categorias propostas, atentando-se para o
referencial teórico, obtendo os dados gráficos que serão demonstrados a seguir.
No Gráfico 1 são apresentados os dados relacionados ao sexo dos recémnascidos (RNs).
Gráfico 1 – Sexo dos recém-nascidos (RNs) posto de coleta clinica materno infantil de Caçador no
ano de 2019.
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Com recoletas
Sem recoletas
86%

Fonte: A autora (2020)

Ao analisar os dados observou-se que 52% dos participantes, ou seja, (115)
recém-nascidos são do sexo masculino e 48% correspondente a (106) recémnascidos são do sexo feminino, visto então a predominância do sexo masculino.
Diferentemente dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), (2018) em Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD),
o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens, à população brasileira é
composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres.
O Gráfico 2 demostra a idade dos RNs pesquisados.
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Gráfico 2 – Idade dos recém-nascidos (RNs) no dia do teste do pezinho, posto de coleta coleta
clinica materno infantil de Caçador no ano de 2019.
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Fonte: A autora (2020)

Ao analisarmos o gráfico observa-se que dentre os 221 recém-nascidos (RNs)
submetidos ao teste do pezinho na primeira coleta evidenciou-se com 4 dias de vida
60 RNs (27,1%); com 3 dias de vida 55 RNs (24,9%); com 5 dias de vida 45 RNs
(20,4%); com 6 dias de vida 22 RNs (10%); com 7 dias de vida 14 RNs (6,3%); com
8 dias de vida 9 RNs (4,1%); com 9 dias de vida 4 RNs (1,85%); com 10 dias de vida
1 RNs (0,5%); com 11 dias de vida 2 RNs (0,9%); com 12 dias de vida 2 RNs (0,9%);
com 16 dias de vida 1 RN (0,5%); com 19 dias de vida 1 RN (0,5); com 21 dias de
vida 1 RN (0,5%); com 23 dias de vida 1 RN (0,5%); com 29 dias de vida 1 RN
(0,5%); com 32 dias de vida 1 RN (0,5%); com 37 dias de vida 1 RN (0,5%).
Os dados demonstrados à cima vão de encontro com o que preconiza o
Ministério da Saúde Brasil (2016a), no ano de 2016 no SUS, 45,5% das crianças
coletou o teste até o 5° dia de vida; seguido por 18% entre 6º e o 8º dia; e 11,8%
entre 9º e o 15º dia. Outras 8,1% coletaram entre o 15º e o 30º dia de vida; 9,6% até
o segundo dia de vida; e apenas 1,63% coletaram após 30 dias de vida.
Destacado por Brasil (2019) no ano de 2017 no SUS, 53,51% das crianças
coletou o teste até o 5° dia de vida; seguido por 18,27% entre o 6º e o 8º dia; e
12,77% entre 9º e o 15º dia. Outras 8,2% coletaram entre o 15º e o 30º dia de vida; e
4,53% coletaram após 30 dias de vida.
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A seguir, o Gráfico 3 apresenta os testes positivos na 1° coleta.
Gráfico 3 – Testes positivos na 1° coleta do teste do pezinho em recém-nascidos (RNs) posto de
coleta clinica materno infantil de Caçador no ano de 2019.
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Fonte: A autora (2020)

O gráfico nos demonstrou que os testes positivos na 1° coleta do teste do
pezinho obtiveram as seguintes alterações: Fibrose cística com 6 RNs (3%);
Hemoglobinopatias com 2 RNs (1%); e sem alterações no teste com 96% dos RNs
pesquisados totalizando 213 da amostra.
Destaca o Governo de Santa Catarina (2013) que o Hospital Infantil Joana de
Gusmão, serviço de referência em Triagem Neonatal (TN) no Estado de Santa
Catarina, credenciado pelo Ministério da Saúde. Até novembro de 2013, o hospital já
tratou 588 crianças com hipotireoidismo congênito, 127 com fenilcetonúria, 85 casos
de anemia falciforme, 170 com fibrose cística, 165 com hiperplasia adrenal
congênita, 101 crianças com deficiência de biotinidase e quatro com galactosemia.
No Gráfico 4 pode ser visualizado o resultado referente aos testes positivos
na 2° coleta. O gráfico demonstra que os testes positivos na 2° coleta do teste do
pezinho obtiveram as seguintes alterações: Fibrose cística com 4 RNs; (2%),
Hemoglobinopatias com 2 RNs; (1%), e sem alterações no teste com 97% (215) dos
RNs pesquisados.
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Gráfico 4 – Testes positivos na 2° coleta do teste do pezinho em recém-nascidos (RNs) posto de
coleta clinica materno infantil de Caçador no ano de 2019.
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Fonte: A autora (2020)

Como visto, na segunda coleta do teste do pezinho houve uma baixa de dois
exames positivos da 1° coleta, sendo que na 2° coleta deixou de ser positivo dois
exames para fibrose cística.
Determinado pelo ministério da Saúde Brasil, (2016b) que todas as crianças
com teste do pezinho com alteração deverão fazer exames específicos para a
confirmação diagnóstica.
Segundo Azevêdo (2016) o Tratamento Fora de Domicilio (TFD) é um
programa que visa tratamento de pacientes portadores de determinadas doenças
nas quais o município de origem não tem estrutura suficiente para o fim desejado,
nestes casos são custeados as despesas necessárias para o deslocamento destes
enquanto durar o tratamento.
Souza; Schwartz; Guidini (2002, p. 130) relata que:
Os resultados alterados são confirmados através de testes mais específicos
(em sua maioria quantitativa), preferencialmente realizados em amostras de
soro, sangue total ou urina (segunda amostra), os casos confirmados são
encaminhados para tratamento especifico e/ou investigações adicionais em
serviços de referência.

Seguindo com Souza Souza; Schwartz; Guidini (2002) se refere que o
seguimento clínico é um passo de extrema importância e que influência no
diagnóstico definitivo e no tratamento das crianças triadas pelo teste do pezinho. Por
isso, os profissionais devem estar atentos e realizar os devidos encaminhamentos,
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bem como orientar a família sobre todo o processo que irá ocorrer durante o
seguimento clínico dos casos alterados.
O Gráfico 5 demonstra a comparação da data dos exames alterados na 1°
coleta com a data ideal do teste.
Gráfico 5 – Verificação dos resultados positivos com o dia da realização da coleta em recémnascidos (RNs) posto de coleta clinica materno infantil de Caçador no ano de 2019.
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Fonte: O Autor (2020)

O gráfico acima nos demonstra que na comparação da data dos exames
alterados na 1° coleta com a data do teste nos dias ideais que seriam do 3° ao 5° dia
de vida do RN, nos mostra que: 3 dos RNs 5 dias de vida (40%); 1 dos RNs 3 dias
de vida (12%); 1 dos RNs 6 dias de vida (12%); 1 dos RNs 8 dias de vida (12%); 1
dos RNs

9 dias de vida (12%); 1 dos RNs

29 dias de vida (12%) dos RNs

pesquisados.
Segundo Brasil (2019) a data para a coleta do teste do pezinho foi
preconizada entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, principalmente por causa do início
muito rápido dos sinais e sintomas de três das seis doenças detectadas pelo
Programa, como o hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita e
fenilcetonúria.
O Gráfico 6 apresenta o número de recoletas a pedido do laboratório.
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Gráfico 6 – Números das amostras submetidas na 1° recoleta por solicitação do laboratório de apoio
em recém-nascidos (RNs) posto de coleta clinica materno infantil de Caçador no ano de 2019.
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Fonte: A autora (2020)

Como demonstrado no gráfico acima, o número de amostras submetidas na
1° recoleta por solicitação do laboratório foi: com recoletas 30 (14%) dos RNs, e sem
recoletas 191 (86%) dos RNs que compõe a amostra.
Em um estudo realizado por Stranier, Takano (2009) Foram feitos 66.337
testes de triagem neonatal, foram solicitados para uma nova coleta de amostras,
durante os anos de 2003 437 (1,4%) e 2004 com 741 (2,1%) RNs, respectivamente.
Outro estudo realizado por Marqui (2016) conduzido em Hospital Universitário
do Paraná das 222.366 amostras estudadas mostrou um número elevado de 2ª, 3ª e
4ª, recoletas de amostras do teste do pezinho, totalizando n=110 (11,3%).
Ao observar o gráfico 7 abaixo constatou-se que os motivos das recoletas
foram as seguintes: prematuridade com 22 (10%) dos RNs, alterações com 8 (4%)
dos RNs, e sem recoletas 191 (86%) dos RNs que compõe a amostra.
O número de recoletas por solicitação do laboratório mostrou-se baixa devido
à eficiência da coleta, as recoletas ocorreram por alterações no teste ou por
orientações segundo manual de coleta do teste do pezinho do Ministério da Saúde
do, Brasil (2016b) onde se teve recoletas somente por prematuridade e alterações,
isso nos mostra a eficiente coleta da unidade de coleta do município pesquisado,
mostra que o técnico de enfermagem que realiza a coleta tem preparo e
conhecimento sobre o procedimento, e assim não tendo números de recoletas por
falta de material, contaminadas ou hemolisada amostra insatisfatória, resultados
inconclusivos ou mesmo resultados dentro da faixa de referência.
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Gráfico 7 – Motivos da 1° recoleta em recém-nascidos (RNs) posto de coleta clinica materno infantil
de Caçador no ano de 2019.
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Fonte: A autora (2020)

Em um estudo realizado por Stranier e Takano (2009) durante os anos de
2003 e 2004, mostrou que a causa mais frequente de reconvocação pelo laboratório
para nova coleta foi de amostras inadequadas para análise como: amostra
insuficiente, hemolisada, em excesso, diluídas e com menos de 48 horas de vida. Os
dados analisados indicam dificuldades na execução da técnica de coleta e
armazenamento das amostras, que podem estar relacionadas à falta de treinamento
técnico, ao desconhecimento da importância pelo profissional que realiza a coleta
das amostras e à alta rotatividade de profissionais.
Apontado por Marqui (2016) apesar da coleta do teste do pezinho ser um
procedimento de competência do enfermeiro, estudos têm demonstrado falha na
atuação desses profissionais. Um deles mostrou que das 222.366 amostras de
sangue em papel filtro para o teste do pezinho no estado do Paraná, 2.787 (1,25%)
delas exibiram erros na coleta. Os principais motivos foram: 1198 exames por
sangue insuficientes, 500 exames por sangue envelhecido e 490 por sangue
ressecado. Esses dados chamam a atenção por mostrarem uma falta de
conhecimento técnico científico e desvalorização quanto à importância do exame
pelos profissionais de enfermagem.
Relatado por Brasil (2016b) que em casos de exames considerados alterados
na TN serão comunicados por telefone ao responsável pelo posto de coleta de
origem da amostra. Este deve entrar em contato com a família assim que notificado,
repassando a urgência de comparecimento na unidade de coleta.
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O Gráfico 8 demonstra qual profissional realiza a coleta do teste do pezinho
na UBS.
Gráfico 8 – Profissional que realiza a coleta do teste do pezinho em recém-nascidos (RNs) posto de
coleta clinica materno infantil de Caçador no ano de 2019.
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Fonte: A autora (2020)

O presente gráfico nos mostrou que o profissional que realiza a coleta do
teste do pezinho no local é o técnico de enfermagem totalizando 221 (100%) da
amostra dos RNs pesquisados.
Aponta o COREN-SC (2019) a coleta do Teste do Pezinho, é um
procedimento assistencial simples, quando praticado dentro dos preceitos técnicos
instituídos segundo Manual de Normas Técnicas, Brasil (2004) perante a legislação
vigente, não se trata de uma atribuição privativa do Enfermeiro, podendo ser
realizada igualmente pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sob a supervisão
do Enfermeiro. Ressalta o COREN-SC, que tanto os Enfermeiros, quanto os
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem necessitam de treinamento para executar tal
função, o procedimento abrange o preenchimento preciso do formulário de coleta e
orientação dos pais, coleta do material e o encaminhamento para análise.
Indo além dos aspectos éticos da profissão, o Ministério da Saúde, Brasil
(2016b) preconiza que é necessário oferecer capacitação permanente aos
profissionais de saúde e responsáveis pela coleta e os demais envolvidos no
processo da Triagem Neonatal. No entanto, realizar uma função técnica que envolve
não somente a punção e a manipulação de material biológico, mas o processo que
exige cuidados específicos no controle de qualidade das amostras coletados, sem o
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preparo necessário pode significar manejo inadequado, assim colocando em risco o
recém-nascido, fazendo com que aconteça a realização de uma nova coleta, sem
falar do atraso na confirmação diagnóstica.
O Gráfico 9 demonstrará a participação do profissional enfermeiro na entrega
do resultado do teste do pezinho
Gráfico 9 – Participação do profissional Enfermeiro na entrega do resultado do teste do pezinho em
recém-nascidos (RNs) posto de coleta clinica materno infantil de Caçador no ano de 2019.

0%

Outros profissionais
Enfermeiro

100%

Fonte: A autora (2020)

A entrega de resultados dos testes negativos fazem se por outros
profissionais segundo pesquisa não necessariamente pelo enfermeiro, pois no
momento em que são preenchidos os documentos para coleta do teste do pezinho é
emitido uma senha de acesso ao resultado aos pais, que podem entrar no site e
acessar os resultados, podendo também ser acessados por qualquer profissional
que conheça e saiba acessar os dados, tendo a senha de acesso em mãos,
podendo ser entregues por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de
enfermagem, recepcionistas das UBS, em casos de resultados positivos o próprio
laboratório entra em contato com os pais ou responsáveis pelo RN via telefone, caso
não consiga contato, o mesmo entra comunica a unidade de coleta para seguir com
busca ativa ao RN, e assim explicar a importância da urgência em realizar uma nova
coleta para o teste.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro da Triagem Neonatal, o teste do pezinho é um dos testes mais
importantes nos primeiros dias de vida do recém-nascido, pois com ele pode se
diagnosticar doenças precocemente e tratar o quanto antes, evitando e minimizando
sequelas e até mesmo evitando a morte do recém-nascido.
Posteriormente ao desenvolvimento do estudo, foi possível evidenciar que
diante do objetivo de avaliar a data de coleta do exame teste do pezinho no recémnascido no serviço público na Unidade Básica de Saúde Central, Clinica Materno
Infantil localizado no meio Oeste de Catarinense, com relação a coleta de dados
mostrou-se satisfatória devido ter todas as informações necessárias para realização
da pesquisa. Foi possível verificar que a partir da análise dos dados, obtivemos
dados positivos em relação a data de realização das coletas, tendo como a idade
dos recém-nascidos que se evidenciou no dia do teste do pezinho sendo como 3°, 4°
e 5° dias de vida dos recém-nascidos pesquisados, seguindo os dias ideais de
coleta preconizados pelo Ministério da Saúde. Tendo como as doenças mais
diagnosticadas no período do presente estudo sendo a Fibrose cística e as
Hemoglobinopatias, exames alterados na 1° coleta.
A equipe da instituição pesquisada me recebeu muito bem, muito atenciosos
e colaborativos.
O Profissional que realiza a coleta do teste do pezinho e entrega de
resultados evidenciou-se na pesquisa que é o profissional técnico de enfermagem.
Observa-se na pesquisa que o profissional que realiza a coleta tem preparo
técnico e conhecimento sobre o procedimento de coleta, que as alterações e motivos
de recoletas não foram por parte do coletador.
Deixo algumas sugestões uma delas que os enfermeiros façam parte junto
com os demais profissionais na entrega dos resultados dos testes positivos, tendo
seu conhecimento como aliado para um atendimento diferenciado aos recémnascidos e acolhimento aos pais.
E um Procedimento Operação Padrão (POP) (APÊNDICE B) sobre o
procedimento de coleta e um fluxograma (APÊNDICE C) de coleta para a equipe do
posto de Coleta.
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APÊNDICE A – TABELA NO EXCEL PARA COLETA DE DADOS
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APÊNDICE B – PROCEDIMENTO OPERAÇÃO PADRÃO (POP)

TITULO: TESTE DO PEZINHO - TRIAGEM NEONATAL
CONCEITO: Exame de rastreamento populacional utilizado para identificar
distúrbios e doenças no recém-nascido, em tempo oportuno, garantindo
tratamento e acompanhamento contínuo às pessoas com diagnóstico positivo
visando reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida (BRASIL,
2013).
1. OBJETIVO
O teste do Pezinho tem por objetivo identificar precocemente indivíduos com
doenças metabólicas, genéticas, enzimática e endocrinológica (fenilcetonúria;
doença falciforme; fibrose cística; hiperplasia adrenal congênita; deficiência de
biotinidase; hipotireoidismo congênito) após dia 4 de julho de 2020 será
obrigatória a realização pelo SUS, sob a Portaria nº 7, de 4 de Março de 2020,
inclui-se no teste do pezinho a detecção da toxoplasmose congênita, conforme
determina o art. 25 do Decreto nº 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a
oferta ao SUS é de cento e oitenta dias (UNIÃO, 2020). Para que possam ser
tratadas as doenças em tempo oportuno.

2. EXECUTANTE

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem da Secretaria Municipal de
Caçador/SC.
3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

·

AC: Acadêmica

·

ENFER: Enfermagem.

·

RN: Recém Nascido;

·

SUS: Sistema Único de Saúde.
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4. A QUEM SE DESTINA

Todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao teste. É recomendado
realizar o teste a partir de 48 horas de vida ao 5° dia, após este o mais breve
possível, “O exame pode ser realizado até o 30º dia de vida da criança, mas o
ideal que seja na data preconizada pelo Ministério da saúde”.

5. FINALIDADE

Identificar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, que
poderão causar lesões irreversíveis no bebê. Segundo o laboratório APAE-SP
referenciado pelo Ministério da Saúde, São Paulo (2019) são três tipos de teste
do pezinho, sendo eles: Básico, realizado no Sistema Publico de Saúde, é
gratuito, exigido e amparado por lei, e o Ampliado Mais e Ampliado Super,
realizado na área privada de saúde.

A seguir imagem explicativa com os tipos de doenças identificadas nos testes
Básico, Ampliado Mais e Ampliado Super, sendo coletado no serviço público o
teste Básico somente, Ampliado Mais e Ampliado Super na área privada
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Fonte: Fepe (2019)
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6.

DESCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Siga corretamente as instruções para a coleta de sangue, evitando a
necessidade de recoletas.

Recomendações anteriores a coleta:

Antes de iniciar a coleta, o profissional deverá se assegura-se de que todo o
material necessário, citado abaixo, esteja disponível na bancada de trabalho que
deve estar convenientemente limpa:

·

Luvas de procedimento;

·

Lanceta estéril descartável com ponta triangular de aproximadamente
2,0mm.

·

Recipiente com álcool a 70% para assepsia;

·

Algodão e/ou gaze pequena esterilizada;

·

Papel filtro;

Documentação:

Os documentos necessários para realização do teste do pezinho são os
seguintes:

·

Certidão de nascimento do RN;

·

Cartão do SUS da mãe do RN (caso seja feito na unidade de saúde)

·

Pedido médico (caso seja feito particular, em laboratório);

·

Peça ao responsável pela criança que assine o comprovante de coleta;
(ANEXO A - COMPROVANTE DE COLETA);
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·

Caso haja recusa dos pais para realização do exame, orientar sobre a
importância do Teste do Pezinho, orientando os mesmos que é um exame
gratuito e exigido por lei, sendo um direito do RN; (ANEXO B COMPROVANTE DE RECUSA POR PARTE DOS PAIS NA REALIZAÇÃO
DA COLETA)

·

O responsável pelo RN deverá assinar um comprovante de entrega de
resultado (ANEXO C – CONPROVANTE DE ENTREGA DE RESULTADO).

·

Após preenchimento do formulário com documentação com dados do RN,
segue para coleta do sangue;

·

Orientar pais de como é feita a coleta do exame, e esclarecer a
necessidade de uma segunda picada para a coleta do material, caso seja
necessário;

·

Caso seja necessário aquecer o pezinho do RN com uma bolsa de agua
quente para melhor resultado, pois se o pezinho estiver frio a chance de
mais picadas para obter o sangue aumenta.

·

Deve-se pedir a mãe quanto tempo faz que o amamentou, pois se faz
algum tempo ela deve amamentar antes do teste para melhor acalmar o
bebê;

·

Para melhor coleta o técnico deve estar sentado e outra pessoa segurar o
bebê em posição supino inclinado, com o pezinho na altura dos olhos do
coletador.

A seguir como deve proceder a coleta:
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A seguir como deve proceder a coleta:

Identifique a área da punção (conforme
figura ao lado). Faça a punção dentro
da área sombreada.

Massageie

o

calcanhar

do

bebê

suavemente. Limpe a área a ser
puncionada com um algodão embebido
em álcool, deixando evaporar o seu
excesso.

Friccione a perna para produzir uma
maior afluência de sangue no pé.

Puncione o calcanhar com um só
movimento contínuo e firme, num
sentido

quase

superfície da pele.

perpendicular

à
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Permita a formação de uma grande
gota de sangue.

Encoste a gota no centro do círculo do
papel

filtro

e

deixe

o

sangue

preencher o círculo completamente.
Observe o verso do papel para ter
certeza de que foi impregnado até a
parte posterior.

Espere uma nova gota e repita o
mesmo procedimento até preencher
os demais círculos. Necessidade de
preenchimento dos círculos

Uma vez concluída a coleta de
sangue, pressione a área puncionada
com um algodão limpo e/ou coloque
uma bandagem antisséptica.
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Na bancada deverá estar disponível dispositivo que permita a distribuição dos
papéis filtros já coletados, até a secagem total das amostras visto na imagem a
seguir;

Depois de secas, proteger a região dos
círculos com sangue com pedaço de
papel alumínio, empilhar os papéisfiltro.

As

amostras

podem

ser

empilhadas alternadamente, de modo
que a aba com sangue de um papel
filtro não fique uma em contato direto
com a de outro papel.

Ao final da coleta deve se orientar os pais sobre a data de entrega do resultado,
e que o local onde foi realizada a picada pode ficar com um pequeno hematoma,
sendo normal pela coleta do teste do pezinho.
7.

AMOSTRAS INADEQUADAS

Segundo Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado de Mato
Grosso Hospital Universitário Júlio Müller, (2012) as amostras inadequadas
acabam por reduzir a qualidade de toda a triagem neonatal, porque geram
atrasos na identificação das crianças doentes assim dificultando o diagnóstico e
tratamento, já que obrigam a nova coleta e esta é sempre mais tardia, sem falar
no trabalho adicional de busca ativa.
O papel filtro não deve ser tocado antes ou depois da coleta das amostras sem
luvas. Uso de cremes ou óleos nas mãos pode contaminar as amostras.
As

amostras

podem

demonstrações a seguir:

ser

consideradas

inadequadas

pelas

seguintes
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(A) Amostra com material insuficiente.
(B) Amostra com material insuficiente,
manchada e com papel amassado.
(C) Amostra concentrada e manchada
(D) Amostra concentrada, com
material insuficiente e coagulada.
(E) Amostra contaminada.
(F) Amostra com hemólise.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Fonte: Renata R. Q. Fernandes.

8.

RESULTADOS SEM ALTERAÇÃO.

Se o resultado do teste estiver dentro dos valores de referência, informe
claramente aos pais que o RN não apresenta alteração de resultados para as
doenças testadas e peça ao responsável para assinar o comprovante de entrega
de resultados (ANEXO C)
Todos os resultados deverão ser entregues às famílias, o mais breve possível,
assim que a Unidade de Coleta os receba do Laboratório Especializado,
fisicamente ou por solução informatizada (BRASIL, 2016).
9.

RESULTADOS COM ALTERAÇÃO.

Os resultados considerados alterados na triagem neonatal serão comunicados
por telefone ao responsável pela ação no ponto de coleta de origem da amostra.
Este deve comunicar a família o mais rápido possível, informando ao
responsável a necessidade da urgência de comparecimento na unidade para
uma nova coleta do teste do pezinho (Brasil, 2016).
Deve-se proceder aos encaminhamentos segundo a necessidade informada
pelo laboratório especializado em triagem neonatal de cada estado como
exemplo a seguir:
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·

Realização de exame de confirmação: para isso, a criança deverá
comparecer ao local para uma nova coleta;

·

Encaminhamento para consulta especializada;

·

Em Santa Catarina é realizado tratamento pelo Hospital Infantil Joana de
Gusmão de Florianópolis se constitui no Serviço de Referência de
Triagem Neonatal para tratamento e acompanhamento das crianças com
resultados do Teste do Pezinho alterado.

HISTORICO DE REVISÃO
Elaborado em 17/09/2019 por:
AC: ENFER: Luzia Portella
Orientadora: ENFER: Patrícia de Lima Riberio
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMA DA COLETA TESTE DO PEZINHO
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ANEXOS
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ANEXO A - COMPROVANTE DE COLETA PARA O TESTE DO PEZINHO
DECLARAÇÃO
Eu,_________________________________________________________________
(

)mãe, (

) pai, (

) responsável, do/pelo menor __________________________

nascido em ____/____/______, prontuário n.º ________________________, declaro
que

o___________

_______________________________________________

(nome da Instituição) efetuou a coleta de material (sangue) para exames do
Programa Nacional de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), em conformidade com
a Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e Portaria GM/MS n.º 822, de 6 de junho de 2001. Declaro ainda que
me comprometo a retirar o resultado do teste acima citado, no prazo de ______ dias,
assim como trazer o menor acima, para que seja feita nova coleta de material
quando solicitado, e/ou tomar conhecimento das providências que deverão ser
tomadas por mim.

Cidade de ____________________________

______________________________________
(Assinatura Responsável RN)

Data____________________

_____________________
(RG)
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ANEXO B - COMPROVANTE DE RECUSA POR PARTE DOS PAIS REALIZAÇÃO
DA COLETA
DECLARAÇÃO

Senhor(a)___________________________________________________________
() mãe, pai, () responsável, do/pelo menor__________________________________
nascido em ____/____/______, prontuário n.º _________________________. Pelo
presente informamos que declaro que, pelos motivos abaixo indicados:__________
___________________________________________________________________
nome da Instituição:___________________________________________________
não pode efetuar a coleta de material (sangue) para exames do Programa Nacional
de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho).

Fica assim ciente sob as penalidades e com conformidade com a Lei Federal n.º
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Portaria
GM/MS n.º 822, de 6 de junho de 2001, o dever e realização do Teste do Pezinho.

Cidade de __________________________

____________________

Data__________________

________________________

(n.º no Conselho Profissional)

(Assinatura)

______________________________

________________________

(Assinatura Responsável RN)

(RG)
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ANEXO C - COMPROVANTE DE ENTREGA DE RESULTADOS
DECLARAÇÃO
Eu, ________________________________________________________________
(nome completo) ( ) mãe, ( ) pai, ( ) responsável, do/pelo menor______________
___________________________________________nascido em____/____/______,
prontuário n.º ________________________, declaro que o ____________________
________________________________________ (nome da Instituição) entregou o
resultado dos exames do Programa Nacional de Triagem Neonatal (Teste do
Pezinho), em conformidade com a Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e Portaria GM/MS n.º 822, de 6 de junho de
2001.
Alteração no teste: ( ) Não ( ) Sim Qual:_________________________________
Encaminhada para: __________________________________________________

Cidade de ____________________________

______________________________________
(Assinatura Responsável RN)

Data____________________

_____________________
(RG)
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO E – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

ANEXO F – RELATÓRIO COPYSPYDER

