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CONHECIMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO
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Resumo
O Teste do Pezinho (TP) tem a finalidade de detectar algumas doenças, sua adesão dependerá das
informações recebidas no pré-natal e puerpério. O objetivo do estudo é analisar o conhecimento
das gestantes e puérperas sobre a importância de realizar a teste do pezinho. Trata-se de um estudo
quanti-qualitativo, descritivo e de caráter transversal com amostra de 40 mulheres no Hospital
Municipal Materno Infantil na cidade de Cacoal/RO. Utilizou-se um questionário adaptado com
questões sobre o perfil sociodemográfico e variáveis sobre o conhecimento do TP. Foi aprovado
pelo CEP/Conep da FACIMED, parecer n.º 1.602.655. Na caracterização das mulheres, 62,5%
encontravam-se no último trimestre da gestação e 37,5% estavam no período puerperal com
predomínio da faixa etária 19-35 representando 90%, prevaleceram as que tinham o ensino médio
completo com 42,5%, as que estavam ou concluíram o ensino superior somaram 25%, 42,5%
relataram estar em sua primeira gestação, 55% relataram não ter sido orientada sobre o teste na
gestação atual. Com relação ao conhecimento sobre o TP, 82,5% sabiam do objetivo do teste,
27,5% sabiam do tempo ideal para realiza-lo, 32,5% tinham conhecimento em relação às doenças
detectadas, 55% tinham conhecimento sobre as consequências em realizá-lo fora do período
recomendado. Observou-se que a maioria delas não receberam orientações sobre o TP na gestação
atual, embora muitas acertaram as questões e a escolaridade influenciou em seu nível de
conhecimento. Percebeu-se que os profissionais de saúde não estão orientando adequadamente as
gestantes nas unidades de saúde. Como intervenção, pode-se estimular uma rotina de orientações
à mãe em sua estadia na maternidade como forma de melhorar o que foi ou não informado durante
o pré-natal.
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