Medicina Personalizada

Teste do Pezinho

TESTE DO PEZINHO

Tecnologia e precisão na detecção precoce de doenças no recém-nascido.
A Triagem Neonatal, também conhecida como Teste do Pezinho, é um conjunto de exames realizado a
partir de gotas de sangue do bebê colhidas em papel filtro especial. Como recomendação geral, e para
maior efetividade do teste, deve-se realizar a coleta da amostra de sangue do bebê a partir de 48h após
o nascimento e até o 5º dia de vida.

Por que fazer o Teste do Pezinho?
O teste permite o diagnóstico precoce de diversas doenças que se apresentam geralmente assintomáticas
no período neonatal. Desta forma, é possível promover o tratamento específico, diminuição ou eliminação
de lesões irreversíveis como deficiência mental, deficiências físicas e até mesmo a morte.

Diversidade de exames?
Estão disponíveis diferentes tipos de Teste do Pezinho, compostos por grupos de exames distintos.
No Brasil, o teste básico deve ser realizado em todo recém-nascido de forma obrigatória, conforme
determinação do Ministério da Saúde. Outros tipos abrangem um número maior de exames, sendo
cobertos pelos principais planos de saúde.

Outra diferença significativa entre os exames está na tecnologia utilizada para análise. A Espectrometria
de Massas em Tandem (EMT) é uma metodologia de última geração e de consenso mundial para
utilização em exames da triagem neonatal. Através do emprego desta tecnologia, o Grupo Pardini
disponibiliza diferentes tipos de Teste do Pezinho capazes de identificar mais de 100 condições e
doenças, conforme quadro da página seguinte.

TESTE DO PEZINHO

TRIAGEM NEONATAL / TESTES DOS PEZINHO
Doenças e exames correlacionados
Doenças
Fenilcetonúria
e outras hiperfenilalaninemias

Fenilalanina
(MS/MS)

Hipotireoidismo congênito

TSH

Anemia Falciforme e outras
Hemoglobinopatias

Avaliação das
Hemoglobinas

Fibrose Cística

Tripsina Imunorreativa

Hiperplasia congênita da
Suprarrenal

17 OH Progesterona

Deﬁciência de Biotinidase

Atividade de Biotinidase

Hipotireoidismo congênito e
Deﬁciência de TBG (Globulina
Ligadora da Tiroxina T4)

TSH e T4

Aminoacidopatias e
Distúrbio do Ciclo da Ureia

Análise qualitativa
dos Aminoácidos
(MS/MS)

Tirosinemias

Tirosina
(MS/MS)

Distúrbios da Beta Oxidação
dos Ácidos Graxos e
das Acidemias Orgânicas

Acilcarnitinas
(MS/MS)

Deﬁciência de Acil-CoA
Desidrogenase de Cadeia Média

Acilcarnitinas para
deﬁciência de MCAD
(MS/MS)
Perﬁl Bioquímico para
Doenças Lisossômicas
(MS/MS)

Doenças Lisossômicas

(Doença de Gaucher, Pompe, Fabry e MPS I)

Master

Plus

Ampliado

+ de 100 Doenças

60 Doenças

38 Doenças

33 Doenças

30 Doenças

12 Doenças























































































Completo

Exames

Galactosemias

Galactose total

Deﬁciência de G6PD

Atividade de G6PD

SCID, AGAMA
e outras Imunodeﬁciências congênitas

Detecção de cópias de
TREC e KREC

Toxoplasmose congênita

IgM Anti-Toxoplasma gondii

Síﬁlis congênita

IgM Anti-Treponema
Pallidum

Doença de Chagas

IgG Anti-Trypanossoma
cruzi

Citomegalovirose

IgM Anti-Citomegalovírus

Rubéola congênita

IgM Anti-Rubéola

Soropositivo para HIV

Anticorpo Anti HIV 1 e 2

Surdez congênita

Pesquisa da
Mutação 35 del G

MAIS FLEXIBILIDADE

PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL

Todos os exames podem ser solicitados de
forma isolada, acrescentados a qualquer
um dos testes já existentes ou agrupados
para formar um novo teste conforme a
necessidade do cliente.

Os testes de triagem neonatal disponibilizados
pelo Laboratório DLE contemplam todos os
exames exigidos pelo Programa Nacional de
Triagem Neonatal (PNTN) do Ministério da Saúde.

Vantagens do teste

Básico

(Triagem mínima)

A realização do Teste do Pezinho em parceria com o Grupo Pardini assegura inúmeras vantagens,
dentre as quais podemos destacar:
• Maior quantidade de exames realizados e doenças analisadas em uma única amostra;
• Utilização de metodologia de última geração: Espectrometria de Massas em Tandem (EMT);
• Testes realizados com maior sensibilidade e especificidade;
• Possibilidade de complementar e/ou customizar o teste com qualquer um dos testes disponíveis no menu;
• Reanálise ou realização de novos exames na mesma amostra de sangue em papel filtro (sempre que possível);
• Testes confirmatórios para rápido diagnóstico definitivo e início do tratamento, quando necessário;
• Laudos de fácil interpretação;
• Possuímos equipe de assessoria científica e assessoria técnica-comercial formada por especialistas altamente
qualificados e médicos para auxiliar os prescritores e laboratórios conveniados;
• Logística própria.
Responsável Técnico: Dr. Armando A. Fonseca CRM-RJ 34485-5/CRM-SP 119.633

Exames exclusivos DLE.
Canal do Cliente DLE: 4020-8080
Conte com a gente. Fale com o Customer Service.
4020-2175 - clienteapoio@hermespardini.com.br

Esse material é propriedade intelectual do Grupo Pardini.
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