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Introdução: A Triagem Neonatal (TN) na Saúde Pública do Brasil auxilia no serviço primário de abordagem ao 
paciente recém-nascido, possibilitando a detecção de patologias em indivíduos por meio de um rastreamento. 
Objetivos: Caracterizar o conhecimento dos responsáveis pelos recém-nascidos sobre a importância do Teste 
do Pezinho e promover conhecimento na área da saúde de uma maneira didática e educativa, de forma a chegar 
à população com linguagem clara e objetiva. Métodos: Composto por 300 responsáveis que levaram os neo-
natos para a realização do Teste do Pezinho. Os critérios de inclusão foram responsáveis que se dirigiram até 
o estabelecimento da realização da TN, a variável dependente se constituiu do desconhecimento referente ao 
teste e as variáveis independentes foram faixa etária, sexo, convênio, renda familiar e nível de escolaridade. Foi 
elaborado material didático em formato de vídeo, de maneira clara e objetiva, para todas as idades. Resultados: 
O vídeo intitulado “Você sabe o que é o Teste do Pezinho?” alcançou mais de 20 mil visualizações na página do 
concurso e centenas de compartilhamentos digitais. O material recebeu premiação em disputa de pesquisa em 
universidade pública que abrange três estados do Brasil. Os questionários preenchidos por pais ou responsáveis 
dos neonatos, ainda estão em análise de dados e posteriormente serão divulgados. Conclusão: Demonstrou-se 
um alcance considerável de pessoas para ensinamento referente ao Teste do Pezinho fornecido pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), alcançando o objetivo de divulgar a importância do rastreamento para a população.
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Introdução: O Hipotireoidismo Congênito (HC) é a doença endócrina mais comum da infância, sendo considerada 
a causa de maior ocorrência do retardo mental passível de prevenção. A triagem neonatal mudou a evolução 
natural dessa enfermidade. Objetivo: Determinar a incidência de HC entre janeiro de 2015 e julho de 2018 na 
Atenção Primária de Saúde. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, observacional, transversal e descri-
tivo, analisado de forma não probabilística, por conveniência. Realizado em instituição pública, de caráter de 
imunização. Foi utilizada uma amostragem não probabilísticas selecionada por conveniência, constituída de 
12.251 coletas em rede pública. Tornaram-se critérios de inclusão para o estudo as crianças recém-nascidas 
em hospitais da rede pública do município. Foram admitidas como critérios de exclusão as crianças recém-
nascidas que faleceram antes da realização da Triagem Neonatal no Sistema Único de Saúde e a coleta de pais 
ou mães, que foram submetidos à coleta após resultado positivo de patologias genéticas triadas em seu filho. 
Ao fim, houve uma amostra de 12.111 recém-nascidos. Resultados: Houve predominância de testes realizados 
em crianças do sexo masculino (5.923), e o ano com maiores dados coletados foi de 2015, com 3.481 coletas 
no setor Sistema Único de Saúde (SUS) do município. As recoletas são feitas em indivíduos que tiveram sua 
primeira coleta alterada, aproximadamente 74,14% da população neonatal. Houve a incidência de HC para a 
rede pública de 1:396 nascido vivo. Foi analisada a presença de dois recém-nascidos do sexo feminino e qua-
tro do sexo masculino. Conclusões: Torna-se de extrema importância saber a prevalência de casos de HC em 
diferentes regiões brasileiras, visto que o tratamento deve ser instituído de forma precoce, para evitar sequelas 
neurocognitivas. Ademais, é importante ressaltar a importância de estudos retrospectivos e prospectivos para 
uma conhecer a incidência de casos de HC no Brasil.


