Para receber mais informações sobre o programa de triagem de recém-nascidos
de seu estado, inclusive as condições médicas específicas para as quais os
testes serão realizados, entre em contato com:
Connecticut
State of Connecticut, Public Health Laboratory
10 Clinton Street, P.O. Box 1689
Hartford, CT 06144
(860) 509-8081
www.ct.gov/dph

Portuguese

Testes de Triagem para Recém-Nascidos
Podem Salvar a Vida de seu Bebê

Maine
Newborn Screening Program, Dept. of Health & Human Services
Key Bank Plaza - 7th Floor, 286 Water Street
Augusta, ME 04333
(207) 287-5357
www.maine.gov/dhhs/boh/cshn/bloodspot_screening/index.html
Massachusetts
New England Newborn Screening Program
University of Massachusetts Medical School
305 South Street
Jamaica Plain, MA 02130-3515
(617) 983-6300
www.umassmed.edu/nbs
New Hampshire
Maternal & Child Health Section
29 Hazen Drive
Concord, NH 03301-6504
(603) 271-4225
www.dhhs.state.nh.us/dhhs/mch.htm
Rhode Island
Rhode Island Department of Health
3 Capitol Hill, Room 302
Providence, RI 02908-5097
(800) 942-7434
www.health.ri.gov/genetics/newborn.php
Vermont
Vermont Department of Health, Children with Special Health Needs
108 Cherry Street, P.O. Box 70
Burlington, VT 05402
(802) 951-5180
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Por que meu bebê precisa fazer testes de triagem?
De acordo com a lei, todos os recém-nascidos são testados para verificar se
possuem alguma ou múltiplas condições médicas graves. Os bebês com estas
condições podem parecer saudáveis ao nascer. Se não forem tratadas, estas
condições podem causar problemas de saúde como redardamento mental,
crescimento lento, e até mesmo a morte. Estes problemas podem ser
prevenidos através de tratamento.
Como meu bebê será testado?
Um enfermeiro ou outro profissional de saúde irá recolher algumas gotas de
sangue do calcanhar de seu bebê. Esta amostra de sangue será enviada a um
laboratório de triagem de recém-nascidos.
Quando a amostra deverá ser coletada?
O sangue deverá ser coletado depois de 24 horas de vida de seu bebê, e antes
que saia do hospital.
Como receberei os resultados dos testes?
O médico de seu bebê entrará em contato caso os resultados indiquem que seu
bebê possa ter uma destas condições. O médico irá conversar com você sobre
os resultados e sobre o quê precisa ser feito em seguida.
Pergunte sobre os resultados dos testes quando visitar o médico de seu bebê.
E se meu bebê precisar ser testado novamente?
Algumas vezes um bebê precisa ser testado novamente. Isto não significa
necessariamente que seu bebê possui uma condição médica. A repetição de
exames pode ser necessária se:

Quais testes são realizados?
Os testes realizados dependem do estado onde você reside. A lista das
condições testadas varia um pouco de estado para estado. Em geral, as
condições para as quais os testes são realizados podem ser agrupadas em uma
das categorias abaixo:
Condições metabólicas, que afetam
como o bebê processa alimentos
Condições endócrinas, que afetam os
níveis dos hormônios importantes
Condições relacionadas a
hemoglobinas, que afetam o sangue e
causam anemia, infecções, e outros
problemas de saúde
Uma condição pulmonar, que afeta o
crescimento e os pulmões
Para receber uma lista das condições que são testadas em seu estado, entre
em contato com o programa de triagem de recém-nascidos de seu estado ou
pergunte ao médico de seu bebê.
É possível que a realização de testes para outras condições seja possível
mediante pagamento.

A amostra de sangue foi coletada antes das primeiras 24 horas de vida
de seu bebê

Como estas condições são tratadas?
Cada condição exige um tratamento diferente. O tratamento pode incluir uma
dieta especial, hormônios, e/ou medicamento.

Houve um problema com a maneira pela qual a amostra de sangue foi
coletada

Se seu bebê tiver uma destas condições, é muito importante que comece o
tratamento o mais rápido possível.

O primeiro teste indicou uma possível condição médica

O quê faço caso tiver mais perguntas?
Pergunte ao médico de seu bebê ou entre em contato com o programa de
triagem de recém-nascidos de seu estado. O verso deste folheto contém uma
lista dos programas de triagem da Nova Inglaterra.

O médico de seu bebê ou o programa de triagem de recém-nascidos de seu
estado entrará em contato caso seu bebê precise de mais testes. É importante
realizar estes testes imediatamente.

