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VERIFICAR A COR DAS FEZES DO SEU BEBÊ
DIARIAMENTE NO PRIMEIRO MÊS APÓS O NASCIMENTO
PARA DETECTAR LOGO CEDO A ATRESIA BILIAR

Se, em algum momento, notar que o bebê tem fezes
de cor anormal (Fezes de cores anormais - número
1, 2, 3, 4, 5 ou 6 conforme imagens acima), contate os
Serviços Perinatais da BC:
Discagem gratuita: 1-877-5-TEST-4-BA (1-877-583-7842)
E-mail:

psbc@phsa.ca

Inclua as seguintes informações:
• Seu nome e número de telefone.
• Data de nascimento do seu bebê.
• Nome do hospital onde seu bebê nasceu.
• Nome e sobrenome da mãe e nome de solteira.
Se você optar também por ir para um médico, leve este cartão
consigo. Peça ao médico para solicitar um exame de sangue para
bilirrubina se sua criança tiver mais de duas semanas de idade e
continua com icterícia.
Para maiores informações sobre atresia biliar, veja o verso deste cartão.
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O que é atresia biliar?

Atresia biliar começa a afetar recém-nascidos no primeiro mês de vida.
É uma doença de fígado séria, porém rara, que resulta na obstrução
das vias biliares. Ela impede a bílis de sair do fígado. Se não for logo
tratado, o estrago do fígado e a cicatrização podem levar à morte aos
dois anos de idade. Atresia biliar é o motivo mais comum porque as
crianças necessitam de um transplante de fígado.

Quais os sinais de alerta de atresia biliar?

É muito normal ver uma cor amarela na pele ou nos olhos do seu
bebê (uma condição conhecida por icterícia) nos primeiros dias após
o nascimento. Entretanto, alguns bebês podem ter icterícia que dura
mais de duas semanas.
Se o seu bebê tiver icterícia por mais de duas semanas e também
fezes de cor amarela clara, branca como giz ou de cor de argila, são
sinais de alerta que seu bebê pode estar com atresia biliar.

Como os pais podem ajudar a fazer uma detecção
precoce da atresia biliar?

Você deve verificar a cor das fezes do seu bebê diariamente no
primeiro mês após o nascimento, usando as cores e as instruções
que estão na frente deste cartão.

Subscreva para um lembrete semanal

Você pode subscrever para receber um e-mail semanal ou texto
para um lembrete escaneando este código com seu smartphone.

Você pode também subscrever para lembretes no site
www.tiny.cc/PSBC_BAreminder.
As informações neste cartão se encontram em outras línguas
As instruções neste cartão estão disponíveis em árabe, chinês
simplificado, chinês tradicional, francês, japonês, coreano, persa,
português, punjabi, espanhol e vietnamita.
Visite www.tiny.cc/PSBC_BA.
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