
Pesquisas adicionais 
após o teste do pezinho 
A quem se destina esta informação?

Durante a primeira semana após o nascimento foi feito o teste do 
pezinho ao seu filho. Nessa altura foi recolhido algum sangue. Este 
sangue foi analisado a fim de detetar algumas doenças pouco 
frequentes, mas bastante graves.
O resultado desta análise indica que o seu filho poderá sofrer de 
uma destas doenças. O resultado ainda não é definitivo, primeiro 
é necessário fazer mais exames. Estes exames são feitos no 
hospital. Somente depois destes exames se sabe ao certo o que se 
passa com o seu filho. Pode ser que o resultado do exame indique 
que o seu filho não sofre de qualquer doença. Se o seu filho sofrer 
de uma destas doenças, é possível oferecer-lhe um tratamento 
adequado, fazendo uso de medicamentos ou de uma dieta. 

Os exames no Hospital

Para efetuar estes exames complementares o seu filho tem de se 
dirigir ao hospital. No hospital o seu filho pode ser bem examina-
do. Também é feita nova recolha de sangue para os exames 
complementares. No hospital dir-lhe-ão quando receberá os 
resultados dos exames. É possível que o seu filho tenha que 
permanecer algum tempo no hospital. 

O resultado

Os exames complementares podem apresentar dois resultados: o 
seu filho não sofre de nenhuma das doenças para as quais foi 
examinado ou o seu filho sofre de uma doença congénita.  

1  O seu filho não sofre de nenhuma das doenças para as quais 
foi examinado

Os exames complementares demonstram que o seu filho não 
sofre de nenhuma das doenças para as quais foi examinado. 
Embora o teste do pezinho tenha indicado que era possível que 
assim fosse. Isto pode ser devido a vários fatores. Esta divergência 
pode ser confusa para si como pai ou mãe. O seu filho foi bem 
examinado no hospital. Continua a ter dúvidas sobre a saúde do 
seu filho? Nesse caso deve dirigir-se ao seu médico de família. 

2  O seu filho sofre de uma doença congénita
Os exames efetuados revelam que o seu filho sofre de uma 
doença congénita. O médico pediatra informá-lo-á sobre esta 
doença. O médico dir-lhe-á também quais os possíveis tratamen-
tos. Todas as doenças detetáveis através do teste do pezinho não 
são curáveis, mas podem ser tratadas com medicamentos ou com 
uma dieta. O médico pediatra informá-lo-á sobre esta doença. 
Durante esta consulta poderá fazer todas as perguntas que 
desejar.

Informação para pais

Informação sobre o rastreio neonatal do teste do pezinho
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Alguns conselhos para a sua visita ao hospital 

•	 Anote as suas perguntas
•	 Pense todas as perguntas que considera absolutamente 

necessário obter uma resposta.
 - Qual é o diagnóstico?
 - Qual é o tratamento possível?
 - Quais são as perspetivas?
 - A que é que devo estar atento?
 - O que é que eu posso fazer?
•	 Peça para lhe darem uma explicação clara. É importante que 

compreenda bem a informação dada.
•	 Duas pessoas ouvem mais do que uma, por isso leve o seu 

partner ou uma pessoa da sua confiança consigo para o 
hospital.

Tem mais perguntas?

•	 Pode encontrar mais informações no sítio do RIVM:  
www.rivm.nl/hielprik

•	 Pode fazer as suas perguntas ao seu médico de família ou ao 
médico no hospital. 

Esta informação foi publicada por:
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Centro para Rastreio da Populacão

Este folheto informativo foi feito com a colaboração dos membros da 
comissão para o desenvolvimento profissional PNHS. O RIVM tem o 
máximo cuidado na divulgação de informação atualizada, acessível, 
correta e completa. Contudo, o conteúdo deste folheto não lhe confere 
qualquer direito.
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O que acontece com os dados do seu filho?

Na Holanda os dados das crianças que foram encaminhados para 
um pediatra a fim de fazerem exames complementares são 
guardados pelo TNO Kwaliteit van Leven (TNO-KvL). Este registo 
contém os resultados do teste do pezinho e os resultados dos 
exames feitos pelo médico pediatra.
A partir do dia 1 de novembro de 2011 os dados das crianças que 
apresentam um resultado anormal são também registados no 
Neorah, um sistema onde conselheiros médicos do RIVM- RCP e 
pediatras podem trocar informações digitalmente.
No caso de não querer que os dados do seu filho sejam registados 
deve fazer objeção ao seu registo junto do médico pediatra.
Pode encontrar mais informação sobre o registo dos dados do seu 
filho no sítio: www.rivm.nl/hielprik

Os programas de teste podem ser identificados através deste logótipo:

http://www.rivm.nl/hielprik

