DEFICIÊNCIA DE G6PD:
TIRE SUAS DÚVIDAS!
1 | Meu filho está com o teste do pezinho alterado para Deficiência de
G6PD. Devo me preocupar?

Não. A Deficiência de G6PD não é uma doença grave. Você precisará
repetir os exames e seguir algumas orientações.

2 | Apenas 1 exame é suficiente para ter certeza da doença?

Não. Você precisa comparecer ao Hospital de Apoio na data agendada para
repetir o teste do pezinho e com 2 anos de idade para um novo exame.

3 | Onde pego o resultado do exame?

Na Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal mais próxima da sua casa
ou no Hospital de Apoio de Brasília.

4 | A Deficiência de G6PD é para sempre?
Sim. Após confirmada pelos 2 exames.

5 | Posso ter outro filho com Deficiência de G6PD?
Sim, pois trata-se de doença genética.

6 | Como posso saber se meu filho mais velho, ou outro adulto
da minha família tem a doença?

Através de um exame de sangue. A dosagem da G6PD no sangue.
Converse com seu médico.

7 | Agora que sei que meu filho tem Deficiência de G6PD, que
médico devo procurar?

Na próxima consulta na Unidade Básica de Saúde avise que seu bebê tem

Deficiência de G6PD mas você não precisa procurar atendimento só por isso.
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8 | Quando será a consulta do bebê no Hospital de Apoio? Eu preciso
agendar?
Seu filho não precisa de médico especialista. O acompanhamento dele
deve ser na Unidade Básica de Saúde.
9 | Meu filho é doente?
Não. Ele possui uma propensão a anemia hemolítica mas se as orientações
forem seguidas ele ficará sem sintomas para a vida toda.

10 | Meu filho é deficiente? Tenho direito a algum benefício assistencial?
Não. Ele terá um desenvolvimento completamente normal. Não tem
deficiência física ou mental portanto não tem direito a benefícios.
11 | Ele pode tomar vacinas?
Sim.
12 | Ele terá muitas infecções durante a infância?
Não.
13 | A deficiência de G6PD pode dar baixo ganho de peso?
Não.
14 | A Deficiência de G6PD pode causar anemia por falta de ferro ou a
anemia falciforme?
Não.

15 | A anemia da Deficiência de G6PD pode levar a leucemia?
Não.
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16 | A Deficiência de G6PD pode piorar a cólica do meu bebê?
Não.

17 | A Deficiência de G6PD pode causar doenças na pele?
Não.

18 | Que remédios preciso evitar?

Os medicamentos da “ Lista de substâncias contraindicadas para
portadores de Deficiência de G6PD “.
19 | Ele pode tomar sulfato ferroso?
Sim.

20 | Ele pode tomar qualquer vitamina?

Não. Qualquer vitamina deve ser prescrita pelo médico.
21 | O que devo fazer com a “lista de medicamentos que devem ser
contraindicados para os portadores de Deficiência de G6PD “?
Guardar uma cópia em casa e deixar outra na Caderneta da Criança e
levar a todas as consultas.
22 | Que corantes devem ser evitados?
Os artificiais.

23 | Os leites possuem corantes?

Não. Nenhum leite possui corantes. Nem os leites em pó.
24 | Os corantes dos remédios fazem mal?

Os corantes dos remédios são em pequena quantidade. Se seu médico
passar um remédio que possui corante você deve utilizá-lo.
25 | Qual a quantidade segura de corantes artificiais que posso dar para
o meu filho?
Não existe essa quantidade determinada.
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26 | Os corantes artificiais presentes nos shampoos, cremes, ou seja, em
produtos de uso externo fazem mal?
Não.
27 | Meu filho pode usar pasta de dente com corante?
Existem pastas de dente sem corantes, são ideais para as crianças que
engolem a pasta de dente. As crianças maiores, que não engolem, podem
utilizar as pastas com corante.
28 | Como saber se um alimento industrializado tem corante?
Lendo o rótulo, se possuir corantes sempre estará escrito.
29 | Meu filho pode comer feijão?
Sim.
30 | Eu estou amamentando meu bebê exclusivamente ao seio, posso
tomar qualquer tipo de remédio?
Não, você deve seguir as mesmas restrições do seu bebê.
31 | Meu bebê já tem 9 meses, já come bem e mama no peito. Eu ainda
preciso evitar os corantes?
Não. Você deve manter as restrições apenas para o seu bebê.

COMO CHEGAR AO HOSPITAL DE APOIO:
Endereço: AENW 03 Lote A Setor Noroeste
Ônibus na plataforma inferior do Plano Piloto – linha 153, terminal 7.
De carro siga pela EPIA sentido Sul-Norte e, após o viaduto Ayrton
Senna observe as placas a sua direita.
O localizador para GPS está no descritivo dessa conta de Whatsapp.
Contatos: 2017-1251, 99169-5012.

