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DEFINIÇÃO
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É um programa de rastreamento populacional que tem
como objetivo geral identificar distúrbios e doenças no
recém-nascido, em tempo oportuno, para intervenção
adequada, garantindo tratamento e acompanhamento
contínuo às pessoas com diagnóstico positivo, com vistas a
reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida
das pessoas;



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.
(BRASIL, 2016)

LEGISLAÇÕES
➢
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PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL (PNTN)

➢

Portaria GM/MS n.º 822, de 06 de junho de 2001 – Institui no âmbito do SUS o Programa
Nacional de Triagem Neonatal;

➢

Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente – Art. 10 Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: III - proceder a exames visando ao
diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem
como prestar orientação aos pais;

➢

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de
Atenção Especializada e Temática. TRIAGEM NEONATAL BIOLÓGICA: MANUAL TÉCNICO
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção
Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
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Alteração

O pedido de recoleta é enviado automaticamente para o e-mail cadastrada da unidade de
saúde/município que encaminhou a amostra para início imediato da convocação do
recém-nascido para recoleta

Importante ter um responsável para olhar o e-mail diariamente
➢

Além do envio do pedido para a unidade de saúde realizamos contato direto com os pais
e/ou responsáveis legais para sensibilização sobre a importância de recoleta o mais breve
possível

Informo o motivo da recoleta/sensibilizo sobre a necessidade da recoleta
urgente/envio o pedido de recoleta por whatsapp para facilitar
➢

Nos casos de confirmação de diagnóstico realizamos contato com a família e com o
responsável pela triagem neonatal do município para agendamento da 1ª consulta no
ambulatório do IPED/APAE com a equipe médica e multiprofissional.

IMPORTANTE
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➢

Preenchimento completo dos dados no papel filtro - Telefones de
contato/Cartão Nacional do SUS;

➢

Contato imediato com os pais ou responsável legal para recoleta;

➢

Quando não localizar a criança informar o setor de busca ativa do
IPED/APAE (via e-mail ou telefone) – “Manter registro das solicitações de
busca-ativa dos casos reconvocados” (Manual técnico);

➢

Informar o IPED/APAE em caso de mudança de e-mail e/ou responsável
pelas recoletas da unidade/município;

➢

NÃO agendar coleta e recoleta de teste do pezinho (livre demanda);

IMPORTANTE
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➢

Caso a família opte por realizar a recoleta particular, nos informar e
enviar o resultado;

➢

ORIENTAR a família buscar o resultado;

➢

se houver recusa por parte dos familiares para a coleta do “teste do
pezinho”, o responsável pela ação no ponto de coleta deve orientá-los
sobre os riscos da não realização do exame. O fato deve ser
documentado com a assinatura dos pais ou responsáveis (termo de
recusa);

➢

Acolhimento humanizado durante a coleta/recoleta;

➢

Em caso de dúvida, ligar no IPED (não dispensar criança)
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CONTATOS
(67) 4042-2250 – Opção 2 - Ramal 1223
(67) 99273-4498
EMAIL
buscaativa.iped@apaecg.org.br
priscilla.fernandes@apaecg.org.br

