DEFICIÊNCIA DE G6PD
Seu filho está em investigação de Deficiência de G6PD,
por apresentar alteração no TESTE DO PEZINHO.

FIQUE ATENTO:
Ele deve refazer o exame na data agendada! O resultado sai em 20 dias e
você pode pegá-lo na Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal mais
próxima da sua residência ou no Hospital de Apoio de Brasília.

Você ainda deve procurar novamente o Hospital de Apoio quando seu filho
completar 2 anos para uma nova coleta de sangue.

Mostre os resultados para o médico da Unidade Básica de Saúde.
Não fique preocupado, assista a videoaula e siga as orientações. Dessa
forma seu bebê ficará sempre saudável.

A G6PD é uma enzima presente em todas as células, e sua função é auxiliar

na produção de substâncias que protegem estas células de fatores

oxidantes. Os glóbulos vermelhos dependem exclusivamente da G6PD
para esta finalidade.

A deficiência de G6PD é uma doença genética muito comum, mas as

pessoas com a deficiência de G6PD, em sua maioria, permanecem sem

sintomas por toda a vida, não necessitando de acompanhamento com
especialista ou tratamento medicamentoso.

Os sinais e sintomas de deficiência de G6PD são: hiperbilirrubinemia

(icterícia – pele e olhos amarelados), sinais de anemia como palidez da
pele e das mucosas, colúria (urina escura). Esses são os sintomas que
você pode perceber em casa e são sinais de hemólise.

Em caso de suspeita de hemólise procure o Hospital próximo de sua
residência.

É possível evitar esses sintomas com medidas preventivas simples

que incluem: evitar o uso excessivo de alguns medicamentos ou

outras substâncias que induzem a hemólise, também, evitar a
ingestão de feijão de fava - Ver lista de substâncias contraindicadas
para pacientes com deficiência de G6PD.

Se seu filho ficar doente não se preocupe, a hemólise aguda é

passageira e raramente a anemia pode ser importante. Pode ser que

ele necessite ser internado e receber transfusão sanguínea, mas isso
é bastante raro principalmente se as medidas de prevenção forem
tomadas adequadamente.

Seu filho deve comparecer as consultas da Unidade Básica de Saúde.

Em caso de hemólise ele poderá ser encaminhado ao Hematologista.
Assista a videoaula quantas vezes achar necessário!

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.

