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O Programa de Triagem Neonatal de Minas Gerais foi implantado pelas resoluções
nº 789 de 22/09/1993 e nº 982 de 11/03/1994 da Secretaria do Estado da Saúde, 
e  vinculou-se  em 2001 ao Programa Nacional de Triagem Neonatal por meio da
Portaria 822 do Ministério da Saúde.

O Governo Estadual, respeitando recomendação do  SUS para priorizar convênios nesta área 
com instituições públicas, credenciou a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – 
como seu órgão executor. 

Estas ações estão vinculadas ao Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério
da Saúde e compõem o rol de ações da Rede Viva Vida da Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais.

SAÚDE
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A ação do Governo, cumprindo determinações legais, garante a todas as crianças 
nascidas no estado, independente de sua condição social, a realização gratuita 
do teste de triagem neonatal, popularmente conhecido como “teste do pezinho”.

Esta ação preventiva permite diagnosticar diversas doenças congênitas, em geral 
assintomáticas no período neonatal. Desta forma busca-se interferir no curso da doença, 
pela instituição do tratamento precoce, levando à diminuição das sequelas associadas
à cada doença e evitando óbitos.

O Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico - Nupad - criado em 1993, é órgão 
complementar da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais,
e credenciado em 2001 pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal do estado.
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O DVD contém importantes documentos com modifi cações nas 
normas técnicas do PTN-MG, objetivando agilizar o resultado do 
exame, evitar coletas inadequadas e iniciar o tratamento o mais 
precocemente possível.
 
Os conteúdos principais são:

Normas Técnicas para Triagem Neonatal:
Coleta, Armazenamento e Envio de Amostras;

Vídeo instrucional produzido em parceria com o Canal Minas 
Saúde (SES-MG).
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PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Call Center NUPAD: 0800-722-6500

Chamada direta pelo telefone: (31) 3409-8900 
E-mail: sct@nupad.medicina.ufmg.br
Site do NUPAD www.nupad.medicina.ufmg.br

Ligue gratuitamente de um telefone fixo. A linha está disponível 
para profissionais da saúde, nos dias úteis, de 8h às 17h.


