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Introdução: A Triagem Neonatal, conhecida populamente como “Teste do Pezinho” é uma 

ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas, de herança 

dominante ou recessiva, assintomáticas no período neonatal, a tempo de se aplicar medidas de 

interferência no desenvolvimento da doença, permitindo, desse modo, a instituição do 

tratamento precoce especifico e a diminuição ou eliminação das sequelas associadas à cada 

doença¹. O teste do pezinho é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue do calcanhar 

do bebê colhida em papel filtro especial. O tempo ideal para a realização do teste de triagem 

neonatal é entre o terceiro ao sétimo dia de vida após o nascimento, o teste do pezinho não 

pode ser realizado no período inferior a quarenta e oito horas de amamentação e não é 

recomendado a sua realização após o tempo superior de trinta dias de vida³. As doenças de 

origem genéticas diagnosticáveis pelo teste do pezinho são: Fibrose cística, Hiperplasia 

Adrenal Congênita, Hipotiroidismo Congênito, Doença Falciforme, Deficiência de biotinidase 

e fenilcetonúria. Entretanto, o estado do Pará realiza o diagnóstico de apenas quatro das 

doenças citadas anteriormente. A Organização Mundial da Saúde preconiza que uma doença 

rara é aquela que afeta até sessenta e cinco pessoas a cada cem mil indivíduos, sendo assim, 

doenças raras ou órfãs são aquelas que afetam um pequeno número de pessoas quando 

comparado com a população geral, são naturalmente pouco conhecidas entre a população em 

geral e também entre a comunidade acadêmica². A triagem neonatal tem o objetivo de 

apresentar o diagnóstico de forma precoce ao portador, sendo dessa forma importante por, 

reduzir o sofrimento da busca pelo diagnóstico, prevenção do agravamento do quadro clínico 

do paciente, elaboração de plano de tratamento mais adequado, orientação familiar sobre o 

prognóstico, aconselhamento genético e obtenção de dados epidemiológicos². O teste do 

pezinho é realizado de forma gratuita, para todos os recém-nascido brasileiros, desde 2001, 

quando foi instituído no Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN). A Liga Acadêmica de Doenças Raras (LADORA), vinculado ao Laboratório de 

Erros Inatos do Metabolismo (LEIM), localizado no Instituto de Ciências Biológica (ICB) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da prática de extensão promoveu a ação de 

educação em saúde sobre a valorização da Triagem Neonatal na praça Batista Campos no 

bairro Batista Campos, em Belém do Pará. Objetivos: Apresentar a experiência desenvolvida 

por acadêmicos da Liga Acadêmica de Doenças Raras (LADORA) com abordagem 

multiprofissional em uma praça pública localizada em Belém do Pará, durante o turno da 

manhã. Descrição da Experiência: A ação aconteceu no domingo, dia 16 de junho de 2019, 

durante o turno da manhã, na Praça Batista Campos no bairro Batista Campos em Belém do 

Pará. Os acadêmicos iniciaram a ação educativa no espaço público da praça Batista Campos, a 

ação contou com a participação de aproximadamente 30 pessoas no total, sendo eles casais, 

jovens, adultos e idosos. A ação apresentou dois períodos. No primeiro período foi 

questionado ao público sobre os seguintes tópicos: O que era triagem neonatal, quais doenças 

podem ser diagnosticadas pelo teste do pezinho, onde pode ser realizado o exame de triagem 

neonatal, com quantos anos ou dias de vida pode ser realizado o teste do pezinho, quais as 
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complicações de cada doença, e se conhecem alguém que tenha feito o exame e pego o 

resultado. No segundo período, cada tópico da etapa anterior era respondido pelos acadêmicos 

da Liga Acadêmica de Doenças Raras (LADORA). Os ligantes utilizaram um folder como 

material educativo e ilustrativo para facilitar o entendimento do assunto explicado por 

explanação oral que durava de 10 a 15 minutos. Os assuntos referente as doenças raras 

diagnosticadas no Pará, sendo estas, Fibrose Cística, Hipotireoidismo Congênito, Anemia 

Falciforme e Fenilcetonúria foram todas explicadas e juntamente foram sinalizados os 

respectivos centros de Referências de tratamento, sendo eles, o Hospital João de Barros 

Barreto (HUJBB), Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (HEMOPA), 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual do Pará (UEPA – 

CCBS). A ação de educação em saúde terminou quando todos os folders foram distribuídos. 

Resultados: Foi observado que os participantes já tinham ouvido falar sobre o teste do 

pezinho, mas foi observado também que os mesmos apresentaram desconhecimento sobre o 

que era a triagem neonatal, quais doenças eram diagnosticadas pelo teste do pezinho, muitos 

disseram que o teste do pezinho era realizado no momento do parto, sendo assim, os 

participantes também não souberam responder sobre o tempo ideal de realização do exame e 

disseram não ter conhecimento se realizaram o teste do pezinho e ninguém afirmou já ter visto 

o resultado de um exame do teste do pezinho. Conclusão: Portanto, com o trabalho da Liga 

Acadêmica de Doenças Raras (LADORA) de educação em saúde na praça Batista Campos no 

Bairro Batista Campos em Belém do Pará ratifica-se que a educação em saúde é uma 

estratégia importante para informar a população acerca de aspectos essenciais da triagem 

neonatal além de melhorar o conhecimento sobre o tempo ideal de realização do teste, quais 

as doenças podem ser diagnosticadas, melhorar a compreensão acerca das doenças raras e 

estimular a coleta do resultado após a realização do teste do pezinho. 
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