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Olá, leitor!

Você sabia que no Aché nós trabalhamos para melhorar a qualidade de
vida das pessoas? Desenvolver medicamentos é uma das formas de
aumentar nossa possibilidade de viver mais e melhor!

Mas essa não é a única maneira.

Por isso, investimos também na educação voltada à saúde, em
informações que ajudem as pessoas a conhecer seus direitos e deveres,
a tomar decisões e fazer escolhas.

Assim, surgiu este gibi, que é uma edição extra de um programa do Aché
denominado Coleção Aché de Educação para a Saúde.

Quando a equipe do Aché começou a desenvolver um medicamento para
tratar de disfunções da tireóide, entre elas o Hipotireoidismo Congênito,
pensou como seria bom se todos pudessem saber mais sobre essa
doença, pois, quanto mais cedo ela é detectada e tratada, maiores são as
chances de a criança crescer saudável.

O Hipotireoidismo Congênito é uma doença causada pela falta de função
da glândula tireóide desde o nascimento. Os seus sintomas, muitas
vezes, passam despercebidos, mas suas conseqüências não!

O Hipotireoidismo Congênito é a causa mais comum de retardo mental
evitável.
Sim, evitável! Com um exame muito simples (o teste do pezinho) a
doença pode ser descoberta bem cedo, e, assim, é possível começar o
tratamento imediatamente.

No Brasil, esse teste é obrigatório para todos os recém-nascidos em
todas as maternidades.

Nosso objetivo é divulgar essas informações por meio de uma história em
quadrinhos, colocando à disposição dos médicos um agradável
instrumento para orientar as famílias.

Acreditamos que a prevenção e o tratamento precoce de doenças
começa no conhecimento e continua nas ações que cada um de nós pode
realizar.

Boa leitura!

ACHÉ Laboratórios Farmacêuticos S.A.



... na casa da família silva, tudo é alegria!

lila! júnior! temos
uma novidade! vocês vão
ganhar um irmãozinho!

tomara que
seja menino!

sem brigas! menino ou
menina será amado do
mesmo jeito, certo?!

nada disso! vai
ser menina!

O SEGREDO DO PEZINHO!



senhor
valdo?menino!

menina!

a gravidez de lucília prossegue
tranqüila...

sim,
enfermeira!

seu filho nasceu...
e é um meninão! e a lucília? está ótima! foi

parto normal!

ele é lindo, mamãe! é
o menino mais bonito

que eu já vi!

assim... ele vai se chamar
rafael!

moço,
quando
vamos
levar
o bebê

pra
casa?

sua mãe e seu irmãozinho
precisam de cuidados,
por isso vão ficar um

 até que chega o grande dia!

tempo aqui
no hospital!



o que
é isso,
mamãe?

o bebê ainda
precisa fazer o

teste do pezinho...

é um teste para saber se o bebê é
saudável, e precisa ser feito entre
o segundo e o sétimo dia de vida!

a gente
também

fez
quando
nasceu?

claro que sim!

 e
como
ele é
feito?

eu posso explicar! o teste
é feito com uma picadinha no
pezinho do bebê, para colher

uma gota de sangue!

“ com o exame dessa gotinha,
podemos saber, o mais rápido

possível, se a tireóide do recém-
nascido está funcionando direito...”

gota de
sangue

coleta para
envio ao

laboratório

punção

ai...
e

isso
dói?

dói menos que uma vacina! e é
para o bem do seu irmãozinho!



mas
o que
é uma
tirói?

é tireóide...
eh, eh!

“a tireóide é uma glândula
que fica no pescoço e parece

uma borboleta!”

borboleta?
que linda!

o teste do pezinho é um exame
tão importante que se tornou
obrigatório em todo o país!

e ele serve também para
detectar outras doenças, além
do hipotireoidismo congênito!

que bom que
existe o teste
do pezinho!

obrigada pela
atenção, doutor!

foi um prazer!
até logo!

rafael faz o exame do pezinho, e,
depois, ele e sua mãe vão para casa...



quando
vai

brincar
com a
gente?

ele
só fica

mamando e
dormindo!

calma,
crianças!
primeiro

ele precisa
crescer!

deixem que
eu atendo!

alô?
dona lucília? aqui é kátia,

assistente social do hospital
onde o rafael nasceu!

estou ligando porque
o resultado do teste do
pezinho revelou que a
tireóide de seu filho

está funcionando pouco!

 como?
e o

que nós
devemos
fazer?

vocês precisam levar
o rafael para uma

consulta, o mais rápido
possíveL, e fazer um

novo exame de sangue!
o médico explicará

                  tudo!

valdo e lucília não
perdem tempo...

o próximo!



a assistente social disse
que a tireóide do nosso
filho não funciona bem...

exato! vamos repetir o exame, mas
acredito que ele tenha o que chamamos

de hipotireoidismo congênito!

nos primeiros meses de vida,
a tireóide normal trabalha
bastante, pois seu hormônio

regula o crescimento e
desenvolve o cérebro e
a inteligência do bebê!

e o
que isso
significa,
doutor?

 quando isso não acontece,
o desenvolvimento da criança é
prejudicado! ela pode até ficar

com retardo mental, o
chamado cretinismo!

oh! meu
deus!

 calma, dona lucília! por isso o exame
do pezinho é realizado nos primeiros

dias de vida do bebê... mas não podemos
perder tempo! com o tratamento
imediato e correto evitaremos

que isso aconteça!

e como é o
tratamento,

doutor?

o rafael vai
tomar um remédio
que substitui o

hormônio da
tireóide...



o remédio é este aqui! ele é
bem fácil de diluir na água!

o rafael precisará tomar esse
remédio todo dia e sem falha!

pode
deixar,
doutor!

as doses serão modificadas conforme
ele for crescendo, por isso é

importante fazer o acompanhamento
médico e todos os exames solicitados!

mas essa doença
tem cura?

inclusive, ele pode e deve
tomar todas as vacinas e até
antibióticos quando precisar...

infelizmente, não!
mas tomando o

remédio, seu filho
terá uma vida

saudável!

vocês vão notar que o bebê já vai ficar mais
esperto e ativo com o remédio!

eu
acredito
nisso,

doutor!
mas meu
coração
continua
apertado!

TIROXINA

Venda sob

prescrição médica



então, acho melhor que conheçam a
dra. clara! ela é psicóloga!

olá! vamos
conversar?

por favor, me
acompanhem até

minha sala!

 luizinhooo!

oi,
doutora!

oi, luizinho! como
você cresceu!

mas quero
crescer mais
ainda pra ser
jogador de
basquete!

praticar esportes
é muito bom!

tchau, doutora,
minha mãe está

chamando!

tchau,
luizinho!



 com o
tratamento
correto, ele

está crescendo
uma criança
saudável e

cheia de
vida!

vocês viram o luizinho lá fora?

garoto
esperto!

pois ele tem
hipotireoidisno

congênito,
como o
rafael!

isso mesmo, doutora!
ah, estou mais aliviada!

agradecemos muito!

vimos,
sim!

bem... senhor valdo e dona  lucília,
já tenho a ficha do rafael aqui!

sobre o que gostariam de
conversar?

e... essa
doença é

hereditária?

o doutor explicou tudo... mas
estamos muito preocupados

com o futuro do nosso filho!

existe um tipo que
é hereditário, mas é
raro, e não é o caso
de vocês! os irmãos
do rafael não têm
essa disfunção,

certo?

voltem
sempre que
quiserem

conversar!



tome o seu remédio,
filho! mas só depois de
meia hora você poderá

beber seu leite!

lucília e valdo seguem as
recomendações do médico...

e rafael cresce feliz...

muito bem... quem quebrou
                  a janela?

essas crianças
só pensam em

brincar!

S

então vou brincar
com a lila e o

júnior!

foi o
rafael!

foi a
lila!

foi o
júnior!

bom, não importa quem foi!
agora tomem cuidado para não

quebrarem mais nada, pois
vocês podem se machucar!

C
R
Á
!



mas, se ele
está bem, é

porque seguimos
o tratamento

à risca!

que bom, lucília! o rafael
cresceu e está esperto

como os irmãos!

com três anos de idade, são feitos
novos exames para saber a causa exata

do hipotireoidismo congênito...

por
falar nisso,
tenho uma
consulta
hoje! com
licença,

dona fifi!

nem me
fale!

nada substitui o remédio!
eu confio no meu médico!

tchau,
lucília!

como são
esses

exames,
doutor?

são de imagem e não doem...
mas vai ser necessário

um jejum!

o importante é vocês
tratarem o rafael com muito
carinho, para que ele se sinta
tranqüilo durante os exames!

pode
deixar!



fim

quando entrou na escola, rafael
adorou aprender a ler e escrever!

o resultado do exame mostrou
que os pais do rafael poderiam
continuar com o tratamento de

rotina que já conheciam...

não é segredo nenhum! agora, todos sabem... graças ao simples
teste do pezinho, eles ganharam uma corrida contra o tempo!
e... na casa da família silva, tudo é alegria!

veja,
mamãe...
fiz pra
você!

vamos
medir sua
altura! quero

alcançar
o júnior!

que
lindo,
filho!

cada ano que passa, os pais têm
muito o que comemorar!

atenção!!!
todo mundo

dizendo
xis!

... e o menino continuou crescendo!



SINTOMAS E SINAIS DE

HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO

Geralmente, a criança nasce com aspecto normal, pois, durante a
gestação, os hormônios fornecidos pela mãe são suficientes para
o seu desenvolvimento.
Por esse motivo, é muito importante estar atento para a
ocorrência destes sintomas e sinais de hipotireoidismo
congênito no recém-nascido até o primeiro mês de vida!

# Choro rouco e raro.

# Letargia (poucos movimentos, sonolência).

# Demora na excreção do mecônio (primeiras fezes).

# Hérnia umbilical.

# Icterícia prolongada (pele amarela).

# Hipotermia (pés e mãos frios).

# Obstrução nasal.

# Sucção débil (dificuldade para mamar).

# Dificuldade para respirar.

# Macroglossia (língua grande).

# Hipotonia (criança molinha, demora para levantar a cabeça).

# Edemas (inchaço nos olhos, etc.).

# Fontanelas amplas (moleira grande).

# Constipação intestinal (intestino preso).

# Distensão abdominal (barriga grande, inchada).

# Demora para sorrir e engatinhar.

No caso de dúvidas, procure sempre um médico.

No Brasil, a triagem para hipotireoidismo
congênito é obrigatória em todas as maternidades,
e regulamentada em todos os estados através da
Portaria GM/MS nº 822, de 06 de junho de 2001.

O TESTE DO PEZINHO É UM DIREITO
DA CRIANÇA GARANTIDO POR LEI!
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