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O teste do pezinho
O que é o teste do pezinho? 
O teste do pezinho é um exame realizado no bebê nos primeiros 
dias de vida e consiste na coleta de algumas gotas de sangue, 
geralmente tiradas do seu calcanhar. È um exame simples e pode 
diagnosticar algumas doenças congênitas como fenilcetonúria e 
hipotireodismo congênito.

Como é realizado o teste do pezinho?
O teste do pezinho como é popularmente conhecido é um teste 
de triagem neonatal e é realizado por profissionais de saúde que 
furam o pezinho do bebê e encostam um papel especial (um tipo 
de filtro) no local da picada, deixando o sangue secar. Essa amos-
tra é enviada ao laboratório para o processamento dos exames.

Todas as crianças devem fazer o teste?
O teste do pezinho é obrigatório por lei e toda mãe deve exigir 
a realização dele em seu filho. É importante que todos os bebês 
realizem esse exame nas primeiras semanas de vida, pois se não 
forem descobertas nem tratadas a tempo, algumas doenças po-
dem afetar o desenvolvimento físico e mental dessas crianças, 
prejudicando sua qualidade de vida.

Quais doenças o teste detecta?
Existem três formas do teste do pezinho: 
• o básico (fenilcetonúria e hipertireoidismo);
• o mais (fenilcetonúria e outras aminoacidopatias, hipertireoidis-

mo congênito, hiperplasia adrenal congênita e fibrose cística)
• o ampliado (fenilcetonúria e outras aminoacidopatias, hi-

pertireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita e 
fibrose cística, galactosemia, deficiência de biotinidase e to-
xoplasmose congênita)

Hipotireoidismo congênito
O hipotireoidismo é causado pela deficiência na produção da 
tiroxina (T4) pela glândula tiróide, um hormônio imprescin-
dível para o desenvolvimento normal de todo os órgãos do 
corpo, inclusive do cérebro. O tratamento é simples e consiste 
na reposição desse hormônio por meio de medicação especí-
fica. Se não tratada precocemente, a falta desses hormônios 
provoca alterações irreversíveis no desenvolvimento físico e 
mental da criança.

Importante
Não confundir o teste do pezinho (coleta de sangue) com a impressão (à tinta) do pezinho da criança, utilizada para a identificação da criança em carteiras de saúde ou em maternidades.
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Aviso Importante: A informação contida neste material não deve ser 
utilizada para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir nenhuma enfermida-
de sem a opinião de um médico qualificado. As alterações patológicas cau-
sadas pela deficiência do hormônio do crescimento devem ser diagnos-
ticas e tratadas por um profissional de saúde especializado nesta área. 
Não se deve iniciar qualquer tratamento sem antes consultar um médico. 

Fenilcetonúria
É uma doença genética, causada pela deficiência da enzima 
responsável pelo metabolismo da fenilalanina (FA), um ami-
noácido presente em muitos alimentos (carne, leite, ovos), le-
vando ao seu acúmulo no sangue. Esse acúmulo provoca le-
sões graves e irreversíveis no sistema nervoso central levando 
a criança  a apresentar sinais que incluem retardo mental. O 
tratamento consiste em uma dieta alimentar especial (baixos 
teores de FA) fazendo com que a criança tenha possibilidades 
de se desenvolver normalmente.

 Anemia falciforme
No Brasil, a anemia falciforme é uma das doenças genéticas mais 
comuns. É chamada assim porque os glóbulos vermelhos apresen-
tam forma de foice, quando em baixa presença de oxigênio. Esta 
alteração no formato hemácias, provoca dificuldades de circulação 
e de oxigenação do sangue. A doença não causa diretamente a 
deficiência mental, mas os portadores apresentam complicações 
no funcionamento de quase todos os órgãos, além de uma maior 
predisposição às desidratações e infecções graves. Além disso, é 
causa do aumento significativo da mortalidade infantil no país.

Deficiência de G6PD
A deficiência da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) 
acarreta a instabilidade da membrana dos glóbulos vermelhos, 
causando seu rompimento. Causa também quadros hemolíticos, 
com anemias de intensidade variável que podem surgir durante 
as infecções ou em contado com certas substâncias presentes 
em alguns medicamentos e alimentos. 

Fibrose cística
A fibrose cística é causada pela deficiência na síntese da prote-
ína CFTR (do inglês: cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator) que transporta sais pelas membranas epiteliais das 
células. Esta doença é caracterizada pelo aumento da viscosi-
dade das secreções, inclusive do pulmão em que há diminuição 
da passagem do ar e retenção de bactérias permitindo quadros 
infecciosos. Ocorrem também problemas gastrointestinais como 
dificuldade na absorção dos alimentos e diarréia crônica.

Galactosemia
A galactosemia é um distúrbio provocado pela ausência das 
enzimas responsáveis pelo metabolismo da galactose, um açú-
car encontrado no leite e em seus derivados. A galactosemia 
provoca lesões irreversíveis no aparelho digestivo, no fígado e 
no sistema nervoso.

Leucinose
A leucinose é uma doença caracterizada pela falta da enzima 
desidrogenase alfa-ceto ácida, responsável pelo metabolismo da 
leucina. Na forma clássica, provoca convulsões, vômitos e falta de 
ar. Na forma intermitente, causa ataxia (falta de coordenação dos 
movimentos voluntários) sonolência e irritabilidade. E na forma 
timina responsiva, leva ao atraso motor e à deficiência mental.

Outras doenças detectadas pelo teste do pezinho

Deficiência de biotinidase
A falta de biotinidade impede que a vitamina biotina, presente 
nos alimentos, seja liberada. A biotina é importante para o fun-
cionamento do organismo e para a atividade de diversas enzi-
mas. Nas formas mais graves podem ocorrer hipotonia (atrofia), 
convulsões, deficiência mental, problemas oftalmológicos e der-
matológicos.

Hiperplasia adrenal congênita
A hiperplasia adrenal congênita (HCA) é causada pela defi-
ciência da enzima 21-hidroxilase responsável pela produção 
de vários hormônios da glândula supra-renal. O diagnóstico 
precoce é extremamente importante para evitar a masculini-
zação dos órgãos genitais das meninas e nos meninos evitar 
a puberdade precoce.

Toxoplasmose congênita
Esse distúrbio ocorre quando a gestante foi infectada pelo pro-
tozoário Toxoplasma gondii. Os afetados podem apresentar 
calcificações cerebrais, deficiência mental, convulsões, corior-
rentinite e microcefalia. A melhor forma de prevenção é evitar 
a ingestão de carnes cruas ou mal-cozidas, comer apenas ve-
getais e frutas lavadas em água corrente e evitar contato com 
as fezes de gato.


