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"Cada bebê tem sua própria história para 
contar... nosso trabalho é ajudá-los a 
compartilhar a história." - Heidi Forney, mãe 
de Sean

 
"Você tomou as melhores 

decisões que podia, com as 
informações que tinha, no 

momento em que as tomou." 
- Karen Myers, mãe de 

Kaleigh

"Cada bebê CDH é único e 

nenhum livro pode nos dizer 

o que eles podem ou não 

fazer." - Nicki Young, mãe de 

Anderson

"Espere o inesperado. 
CDH é uma montanha-

russa que nunca 
acaba" - Tara Hall, 

mãe de Brandon

"Quando tudo que você 
pode fazer, já foi feito, 
descanse nos braços 
de Deus." - Julie King, 
mãe de Caroline 

Aplicação

CDH

Informações de 
hérnia 
diafragmática 
congênita na ponta 
de seus dedo

CDH International na Apple Store e 
Google Play Store



O que é CDH? 

CDH significa Hérnia Diafragmática Congênita, que é um defeito congênito que ocorre quando o diafragma 
de um bebê (uma fina camada de músculo que separa o abdômen do tórax) não se forma completamente, 
permitindo que os órgãos abdominais entrem na cavidade torácica e impeçam o crescimento do pulmão. A 
CDH ocorre em aproximadamente 1 em 2.500 nascimentos, com mais de 1.600 bebês 
diagnosticados a cada ano somente nos Estados Unidos. Atualmente, não há causa 
conhecida, mas estudos sugerem que é provavelmente devido a uma série de fatores 
genéticos e ambientais.

O diafragma normalmente se forma durante as primeiras oito semanas de gravidez.
 Em pacientes com CDH, o tamanho do orifício no diafragma determinará o quanto 
os pulmões, coração e outros órgãos internos de um bebê serão afetados.

Existem dois tipos diferentes de CDH: do lado esquerdo e do lado direito (Bochdalek) 
e bilateral (Morgagni). A HDC do lado esquerdo é de longe a mais comum e pode 
afetar o intestino delgado e grosso, o estômago, o baço e o fígado. As hérnias do lado direito geralmente 
afetam apenas o intestino grosso e/ou o fígado. A HDC bilateral afeta ambos os lados do diafragma e é 
bastante incomum (2%).

Aproximadamente 40% dos casos de HDC estão associados a outros defeitos congênitos, mais comumente do 
coração. Estes são muitas vezes difíceis de diagnosticar e confirmar até depois do nascimento do bebê. Um 
diagnóstico de CDH também ocorre tipicamente ao lado de vários graus de hipoplasia pulmonar e 
hipertensão pulmonar.

O prognóstico para bebês diagnosticados com CDH  permanece estatisticamente em 50%. Infelizmente, não 
existe um indicador confiável para prever as perspectivas de cada caso. Às vezes, bebês sem diafragma e 
pulmões muito pequenos podem  sobreviver , enquanto às vezes bebês com dois pulmões cheios podem não 
sobreviver. Uma medida chamada razão pulmão-cabeça às vezes é usada para determinar se deve intervir no 
período pré-natal por meio de tratamentos intra-uterinos, mas não indica uma taxa de sobrevivência real. A 
função pulmonar também não é um indicador viável, pois muitos outros fatores determinam a saúde das 
crianças com CDH, como função renal, função cerebral, outros defeitos congênitos e outras possíveis 
complicações. Cada bebê com CDH é diferente - como um floco de neve, não  existem dois iguais.

Hérnia Diafragmática Congênita
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EU QUERO 

RESPOSTAS

Ainda não tem nenhuma causa conhecida para 
CDH, foi  associada a várias anomalias genéticas, 
como Síndrome de Fryns, Síndrome de Cornelia 
deLange e Trissomia 18, 21 e 22. O excesso de 
vitamina A e deficiência é conhecido por causar 
CDH em ratos de laboratório. Também foi 
sugerido em algumas revistas médicas (mas não 
definitivamente comprovado) que a talidomida, 
quinina, fenmetrazina e nitrofeno também 
podem causar CDH.

O QUE CAUSOU ISSO?

Sem histórico familiar de CDH ou anormalidades 
genéticas conhecidas no DNA de um bebê, as 
chances são de aproximadamente 2%. 
Incentivamos todos os nossos membros a 
procurar um conselheiro genético para discutir 
suas chances de ter outro bebê com CDH.

TODOS OS MEUS FILHOS TERÃO ISSO?

Essa é uma pergunta difícil de responder. Se o 
seu filho tiver anomalias genéticas associadas, 
as chances de ter complicações a longo prazo 
aumentam. Se o seu filho tem apenas CDH, pode 
haver muitos resultados. Cada caso é diferente e 
cada criança enfrentará circunstâncias únicas. 
No entanto, os problemas mais comuns 
experimentados por pacientes com CDH são 
asma, escoliose, refluxo ácido, atrasos no 
desenvolvimento, internações mais longas, 
aversões alimentares ou outros problemas de 
alimentação e cicatrizes físicas. Pode haver 
outros problemas que seu filho enfrenta e é 
melhor continuar acompanhando seu pediatra 
para monitorar quaisquer outros problemas que 
possam surgir. Confie na sua intuição de pai e 
pergunte aos seus médicos se tiver dúvidas.

MEU FILHO TERÁ COMPLICAÇÕES DE SAÚDE A LONGO 

PRAZO?
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Bem-vindo à Holanda

por  Emily Perl Kingsley

Muitas vezes me pedem para descrever a experiência de criar uma criança 
com incapacitada – para tentar ajudar as pessoas que não compartilharam 
essa experiência única a entendê-la, a imaginar como seria.É assim…… 
Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de 
férias – para a Itália.Você compra um monte de guias e faz seus planos 
maravilhosos.O Coliseu.O Davi de Michelangelo.As gôndolas em 
Veneza.Você pode aprender algumas frases úteis em italiano.É tudo muito 
emocionante.

Depois de meses de ansiosa expectativa, o dia finalmente chega. Você faz 
as malas e vai embora. Várias horas depois, o avião aterrissa. A aeromoça 
entra e diz: “Bem-vindo à Holanda”. "Holanda?!?" você diz. “O que você 
quer dizer com Holanda?? Eu me inscrevi para a Itália! Eu deveria estar na 
Itália. Toda a minha vida sonhei em ir para a Itália.” Mas houve uma 
mudança no plano de voo. Eles desembarcaram na Holanda e lá você deve 
ficar.

O importante é que não te levaram para um lugar horrível, nojento, 
imundo, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente.

Então você deve sair e comprar novos guias. E você deve aprender um 
idioma totalmente novo. E você conhecerá um novo grupo de pessoas 
que nunca  tivera conhecido.

É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento que a Itália, menos 
chamativo que a Itália. Mas depois de estar lá por um tempo e recuperar o 
fôlego, você olha em volta… e você começa a notar que a Holanda tem 
moinhos de vento... e a Holanda tem tulipas. A Holanda tem até 
Rembrandts.

Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e vindo da Itália... e 
todos estão se gabando dos momentos maravilhosos que passaram lá. E 
pelo resto de sua vida, você dirá “Sim, era para lá que eu deveria ir. Isso é o 
que eu tinha planejado.”

E a dor disso nunca, nunca, nunca, nunca vai embora... porque a perda 
desse sonho é uma perda muito, mais muito significativa. Mas… se você 
passar a vida lamentando o fato de não ter chegado à Itália, talvez nunca 
seja livre para desfrutar das coisas muito especiais, muito adoráveis… 
sobre a Holanda



O que esperar durante a gravidez

 

A HDC é tipicamente diagnosticada durante um ultrassom de rotina. Uma vez que seu bebê é
diagnosticado com CDH, você pode esperar ser monitorado mais de perto durante o restante de
sua gravidez. Abaixo estão algumas das coisas que você pode esperar:
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Um encaminhamento para especialistas materno-fetais para cuidados adicionais e avaliação da gravidez e do
desenvolvimento do seu bebê, que provavelmente incluirá consultas e exames adicionais.

Ultrassonografias mais detalhadas para examinar o defeito, uma ressonância magnética fetal para avaliar o
defeito do bebê, determinar quais órgãos estão na cavidade torácica e obter o tamanho e volume dos
pulmões do bebê e um ecocardiograma fetal para verificar a função e a estrutura do coração do bebê .

Testes genéticos e/ou amniocentese para verificar anormalidades cromossômicas, pois a CDH às vezes pode
estar associada a outras síndromes.

Várias medidas provavelmente serão tomadas para melhor antecipar a condição do bebê: relação pulmão-
cabeça (LHR), posição do fígado, volume pulmonar total e a resposta dos pulmões ao oxigênio.

A oportunidade de conhecer a equipe médica que cuidará de você e de seu bebê, que pode incluir um cirurgião
pediátrico, um geneticista, um radiologista, um neonatologista e um especialista em medicina fetal.

Sua gravidez deve progredir normalmente do ponto de vista físico e de saúde geral. Há uma pequena chance
de você desenvolver polidrâmnio durante a gravidez, que é um aumento no líquido amniótico ao redor do
bebê. Se isso ocorrer, sua condição será monitorada de perto pelo seu médico. Dependendo da gravidade,
intervenções como medicação ou drenagem do excesso de líquido podem ser tomadas para reduzir a chance
de ocorrência de complicações.

Um procedimento experimental no útero chamado FETO (Fetal Endoscopic Tracheal Occlusion)
pode ser oferecido em casos muito graves de CDH. Isso envolve a colocação de um balão nas vias
aéreas do bebê, o que permite que o fluido se construa e os pulmões cresçam. Seu médico poderá
fornecer mais informações sobre este procedimento, incluindo se seu bebê atende ou não aos
critérios de elegibilidade.

Plano de parto detalhado

Você e seu médico criarão um plano de parto detalhado com base na gravidade da CDH do seu bebê. O nível de
cuidado fornecido no momento do parto pode ser crítico para o resultado de um bebê. É essencial que o parto de
um bebê com CDH ocorra em um hospital bem preparado para lidar com os cuidados intensivos de um bebê com
CDH. O dia do parto será agendado com antecedência na maioria dos casos e provavelmente ocorrerá via
cesariana ou indução. Todos os funcionários necessários da UTIN, médicos e qualquer pessoal adicional
planejarão estar presentes para o nascimento. Seu médico poderá detalhar o que você pode esperar no dia do
parto e quais opções você terá para aliviar a dor, se desejar. Seu bebê pode decidir vir antes da data planejada ou
data de vencimento. Se isso acontecer, vá ao hospital mais próximo o mais rápido possível e eles ajudarão a
providenciar uma transferência para o hospital de sua escolha ou eles farão o parto e depois transferirão seu
bebê para um hospital equipado para cuidar de um bebê CDH. As transferências podem ser feitas por
ambulância, helicóptero ou avião.
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Escrito por Erma Bombeck in 1980

A maioria das mulheres se torna mãe por acidente, algumas por escolha, algumas por pressões sociais e 
algumas por hábito. Este ano, cerca de 100.000 mulheres se tornarão mães de crianças deficientes. Você já 
se perguntou como são escolhidas as mães de crianças deficientes? 

De alguma forma, visualizo Deus pairando sobre a Terra selecionando seus instrumentos para propagação 
com grande cuidado e deliberação. Enquanto observa, ele instrui seus anjos a fazer anotações em um livro 
gigante.

"Armstrong, Beth; filho; santo padroeiro, Mateo.

 "Forrest, Marjorie; filha; padroeira, Cecelia. 

"Rudege, Carrie; gêmeos; santos padroeiros... dê a ela Gerald. Ele está acostumado com palavrões." 

Finalmente, ele passa um nome para um anjo e sorri: "Dê a ela uma criança incapacitada". O anjo está 
curioso:

 "Por que essa, Deus? Ela está tão feliz."

"Exatamente", sorri Deus. "Eu poderia dar um filho incapacitado  para uma mãe que não conhece o riso? Isso 
seria cruel." 

"Mas ela tem paciência?" pergunta o anjo. 

"Eu não quero que ela tenha muita paciência ou ela vai se afogar em um mar de autopiedade e desespero. 
Assim que o choque e o ressentimento passarem, ela vai lidar com isso." Eu a observei hoje. Ela tem aquele 
sentimento de auto-estima e independência que é tão raro e necessário em uma mãe. Você vê, a criança que 
eu vou dar a ela tem seu próprio mundo. Ela tem que viver em seu mundo e isso não vai ser fácil."

"Mas, Senhor, eu acho que ela nem acredita em você."

Deus sorri. "Não importa. Eu posso consertar isso. Ela é perfeita. Ela tem egoísmo suficiente."

O anjo suspira: "Egoísmo? Isso é uma virtude?" Deus acena. "Se ela não puder se separar da criança 
ocasionalmente, ela nunca sobreviverá. Sim, há uma mulher que eu abençoarei com uma criança menos que 
perfeita. Ela ainda não percebeu isso, mas ela deve ser invejada. . Ela nunca dará por certo uma 'palavra dita'. 
Ela nunca considerará um 'passo' comum. Quando seu filho disser 'mamãe' pela primeira vez, ela apresentará 
um milagre e saberá disso! Quando ela descreve uma árvore ou um pôr do sol para seu filho cego, ela o verá 
como poucas pessoas vêem minhas criações. "Permitirei que ela veja claramente as coisas que vejo - 
ignorância, crueldade, preconceito - e permitirei que ela se eleve acima delas. Ela nunca estará sozinha. Eu 
vou estar ao lado dela a cada minuto de cada dia de sua vida, porque ela está fazendo meu trabalho com a 
mesma certeza que ela está aqui ao meu lado." 

"E o seu santo padroeiro?" pergunta o anjo, sua caneta no ar. 

Deus sorri, "Um espelho será suficiente."

Ganhando o verdadeiro presente da 

maternidade



Perguntas para fazer ao seu médico

Qual é o tempo médio de permanência de um bebê CDH em suas instalações? 
Quantos pacientes com CDH sua equipe médica trata em um ano? Quantos bebês sua equipe médica 
realmente opera anualmente (vs. o número que não sobrevive até a cirurgia)? 
Qual é a taxa de sobrevivência para bebês com CDH em seu hospital?
Quantos bebês CDH acabam em ECMO?
Quanto tempo o cirurgião gosta de esperar até a cirurgia? Se o bebê estiver em ECMO, os cirurgiões 
farão a cirurgia enquanto o bebê estiver em ECMO ou esperarão até que o bebê saia da ECMO?
O procedimento de saída para ECMO é uma opção em um caso grave de CDH?
O que você usa para determinar quando um paciente faz ECMO? Por quanto tempo um bebê pode 
permanecer em ECMO e pode voltar quando estiver fora?
Qual é a sua taxa de sobrevivência de bebês que precisaram de ECMO?
Se meu filho precisar de ECMO, ele ficará na UTIN ou terá que ir para outro lugar?
Como o cirurgião realiza a cirurgia de reparo da HDC? Procedimentos usados? Se um médico realiza a 
cirurgia usando o escopo e uma incisão menor, qual é a chance de reherniação?
Que tipo de material é normalmente usado no reparo cirúrgico do orifício do diafragma?
Qual é a sua taxa de re-hérnia? Se um patch foi usado durante o reparo, ele terá que ser substituído?
Qual é a taxa de infecção do hospital na UTIN? 
Qual é a taxa de erros/erros médicos do hospital na UTIN?
Qual é a posição dos hospitais em permitir o leite materno se você quiser usá-lo na alimentação do 
seu bebê?
O hospital permitirá que meus outros filhos visitem o bebê na UTIN? Como o(s) cirurgião(es), 
bolsistas, neonatologistas, especialistas, enfermeiros, etc., trabalham? É uma abordagem de equipe? 
Há deslocamento de cirurgiões assistentes ou há um cirurgião responsável por cada caso?
Posso visitar o hospital antes do nascimento do meu filho?
Posso conhecer a(s) equipe(s) que estará(ão) cuidando do meu filho/visitando a UTIN?
Como eu, como pai, poderei me comunicar com os médicos quando meu bebê estiver na UTIN e obter 
respostas para perguntas ou preocupações?
Meu bebê terá que ser transferido para cuidados ou receberá cuidados da UTIN nesta unidade?
O que acontecerá no dia do parto, minha gravidez será induzida ou uma cesariana será planejada? 
Posso dar à luz por via vaginal? Quais são as orientações do médico para decidir que cuidados de 
conforto devem ser dados em vez de estabilização? Como você trabalhará conosco como pais se não 
concordarmos com as decisões que estão sendo tomadas?
Qual é a abordagem da equipe médica com questões de alimentação e alta? Meu filho poderá ir para 
casa com um tubo NG ou G-Tube? O que pode ser feito em casos de refluxo grave?
Que tipo de programa de acompanhamento é fornecido aos bebês com CDH assim que saem do 
hospital?
Seu hospital participa de algum tipo de pesquisa de CDH?
Que tipo de instalações e apoio você oferece às mães que desejam bombear o leite materno e 
armazená-lo?
Qual é a taxa de readmissão hospitalar e/ou de médicos para pacientes com HDC dentro de 30 dias 
após a alta? 
Adicione suas perguntas adicionais abaixo:
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Lista de verificação do 

hospital 

 

1. Diário*
2. Papel, canetas e lápis 
3. Telefone celular, carregador de telefone e livro de endereços 
4. Desinfetante para as mãos* 
5. Loção de mão* 
�. Meias de bebê (para as mãos deixarem os IVs sozinhos)* 
7. Lanches saudáveis Garrafa de água e sucos - especialmente para mães que planejam 

amamentar 
�. Tylenol ou outros analgésicos de venda livre sem aspirina
9. Câmera e carregador de bateria

10. Câmera descartável a ser deixada ao lado da cama para uso dos funcionários 
11. Livros, revistas, ipad, etc... coisas para ajudar a passar o tempo
12. Troca de roupa extra para emergências Itens pessoais, como maquiagem, escova de 

cabelo, almofadas de enfermagem e produtos de higiene 
13. Gravações de pais e familiares cantando ou lendo para o bebê 
14. Bicho de pelúcia ou brinquedo para o bebê (verifique primeiro as regras do hospital)*
15. Bomba de mama portátil se você planeja amamentar (pergunte ao hospital se eles 

fornecem bombas)
1�. Identificação com foto, informações do seguro, formulários do hospital (se necessário) 
17. Chapstick / bálsamo labial*
1�. Meias / chinelos antiderrapantes e um par de sapatos confortáveis
19. Roupas para casa de descarga confortável
20. Sutiãs de maternidade e almofadas de amamentação (se não amamentar, são bons para 

suporte e vazamento)
21. Guia de Referência dos Pais CDH* 
22. Livro do bebê CDH* 
23. Pequeno quadro magnético de apagar a seco para deixar notas para a equipe 
24. Roupa de recém-nascido* e cobertor* - no caso de você ter que se despedir, você pode 

vestir seu bebê e envolvê-lo em um cobertor de casa
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Tuas notas :



Estabilização

O que esperar após o nascimento

As primeiras 24 horas na UTIN serão um momento crítico para o seu bebê, pois os médicos e enfermeiros 
trabalham para mantê-lo estabilizado. Seu bebê será entubado imediatamente. Os médicos preferem que o 
bebê não chore e use seus pulmões subdesenvolvidos. Alguns pais podem rapidamente segurar seu bebê, 
mas a maioria dos pais não consegue segurar seu bebê até dias, semanas ou meses depois. É aqui que seu 
bebê passará por exames de sangue, raios-X e será colocado em qualquer equipamento adicional para 
ventilação ou suporte à vida. Existem diferentes métodos de ventilação e tratamento que podem ser usados 
dependendo da condição do seu bebê. Alguns destes são:

Como o período de estabilização dedicado pode variar, pode levar algumas horas até que você 
possa ver seu bebê. A maioria dos hospitais permite que um familiar acompanhe o bebê, basta 
pedir. Isso pode ser angustiante, mas tenha certeza de que isso é do melhor interesse do seu 
bebê e você poderá vê-lo o mais rápido possível.

Ventilação Mecânica: Uma máquina de respiração que tira um pouco do estresse dos pulmões do 
seu bebê. Isso às vezes é chamado de “ventilação convencional”.
Ventilação suave: configurações iniciadas pelo paciente em um ventilador convencional que 
podem causar menos danos aos pulmões.
HVOF (Ventilação de Oscilação de Alta Frequência): Uma forma mais suave de ventilação que tem 
menos probabilidade de danificar o tecido pulmonar residual
Óxido Nítrico: Tratamento inalatório que auxilia no tratamento da insuficiência respiratória.
ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea): Uma máquina de bypass pulmão-coração para 
pacientes com falha na ventilação..
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Diagnóstica Procedimento 
Fetal

Espere e se 
estresse por 20 

semanas
Delivery Estábulo para 

bebês
Cirurgia de 

reparo
Estábulo para 

bebês

Recuperar  

Estábulo para 
bebês

Estábulo para 
bebês

Bebê 
extubado

O bebê come 
e ganha peso

Total 
unpredictable 

and unique 
course of 
medical 

treatments.

Ampla variedade de intervenções para salvar 
vidas para retornar ao estábulo, incluindo 
medicamentos, tubos, suporte de vida (ECMO), 
ventilação diferente e cirurgia. As 
complicações podem incluir:

*Obstrução intestinal 
* Má rotação intestinal
*Hipertensão pulmonar 
*DRGE ou refluxo 
*Atraso no Desenvolvimento 
* Doença pulmonar crônica 
*Falha de crescimento 
*Perda de audição 
*Aversão oral 
* Deformação musculoesquelética 
* Dependência de oxigênio * Doença 
reativa das vias aéreas *Reherniação do 
diafragma

Estábulo para 
bebês

Discharge!
O bebê é 

desmamado de 
todos/a 

maioria dos 
medicamentos 

e 
equipamentos

50% dos bebês CDH

50% dos bebês CDH

No

No

No

No

No

No

Yes

Sim Sim

Sim

Sim

Sim

Não Sobrevivência
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Fluxograma CDH

 
 
 
 
 

Suas notas:

O bebê é desmamado de todos/a 
maioria dos medicamentos e 
equipamentos



O reparo

 

Quando os médicos sentirem que seu bebê está totalmente estabilizado, ele será 
submetido a uma cirurgia para reparar a hérnia. Não existe um horário definido para 
isso e varia de paciente para paciente.

O procedimento de reparo geralmente é bastante simples. O cirurgião fará uma incisão 
no abdômen do bebê no lado da hérnia, moverá qualquer conteúdo abdominal de volta 
para seus locais apropriados e reparará o orifício no diafragma. 

O cirurgião decidirá com base no tamanho da hérnia se deve suturar o orifício ou usar 
um remendo para reparar o orifício. O material mais comumente usado para esses 
patches é chamado Gore-tex®, que é feito de um biomaterial especializado projetado 
para reparos de tecidos moles. O próprio tecido muscular do bebê também pode ser 
retirado de outra área para ser usado para reparar o buraco. O cirurgião também deve 
ser capaz de corrigir quaisquer outros problemas que encontrar durante esta cirurgia 
de reparo.

Seu bebê será devolvido à UTIN para ser monitorado de perto enquanto se recupera da 
operação, e você será totalmente informado sobre como foi a operação e se houve 
alguma complicação. Em alguns casos, a cirurgia de um bebê pode ocorrer na UTIN. Se 
um bebê estiver conectado à ECMO ou estiver muito frágil para se mover, a cirurgia 
ocorrerá na UTIN e não em uma sala de cirurgia.

Não é incomum que os bebês se deteriorem após a cirurgia de reparo, os médicos 
monitorarão de perto seu bebê quanto a complicações.
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A estadia hospitalar

Lidando com a equipe do hospital

Além de lidar com um defeito de nascença relativamente desconhecido em seu filho, muitos pais podem se sentir
mal educados e intimidados em torno de profissionais médicos. Você não precisa se sentir assim – não tenha
medo de falar e fazer perguntas. Você tem o direito de saber tudo sobre os cuidados com seu filho, desde a
escolha de médicos até a consulta de registros médicos.

Embora os tempos sejam difíceis, lembre-se de que os funcionários também são pessoas. Trate-os com o
mesmo respeito que você espera receber – pais que permanecem calmos sem perder a paciência ganham mais
respeito do que pais exigentes e excessivamente agressivos. Eduque-se sobre a terminologia médica e o
diagnóstico do seu filho. Isso melhorará o cuidado de seu filho e seu relacionamento com seus cuidadores.

A maioria dos hospitais atribui "enfermeiros primários" aos pacientes. Estas são enfermeiras que concordam em
cuidar de seu bebê toda vez que estão de plantão. Conheça seus enfermeiros primários, pois eles defenderão
seu bebê, torcerão por seu bebê e conhecerão seu bebê muito bem durante a permanência na UTIN.

A vida na UTIN é estressante, assistentes sociais muitas vezes serão designados para o caso do seu filho. Eles
são muito conhecedores dos recursos que você pode precisar para ter um filho na UTIN. Eles podem ajudar a
responder perguntas, reunir uma conferência de cuidados com sua equipe médica, se necessário, a qualquer
momento e ajudar a encontrar recursos para você durante e após uma internação na UTIN.

"Respeito e cortesia vão longe! Mas não tenha medo de falar se houver preocupações, às vezes os funcionários
fazem besteira, não estão tomando os devidos cuidados, e se você vir algo que o preocupa, não tenha medo de
perguntar sobre isso. Se necessário, dirija-se à enfermeira responsável para obter mais explicações ou
assistência." - Heidi Forney, mãe de Sean

Lidando com familiares e amigos

Você pode achar que muitos de seus familiares e amigos ficarão desconfortáveis com sua situação. Alguns
podem minimizar involuntariamente a gravidade da CDH. Isso não significa que eles não se importam, eles
simplesmente têm dificuldade em entender o que você está passando. Alguns podem se distanciar, enquanto
outros podem praticamente sufocá-lo. Alguns podem chorar, alguns podem fazer piadas e alguns com filhos
saudáveis podem se sentir culpados. Embora você possa não entender esses sentimentos, eles são todos
naturais e normais. 

Fale sobre seus sentimentos e mantenha sua família e amigos informados. A maneira mais fácil de fazer isso é
nomear uma pessoa de confiança como um "intermediário" para todos os outros membros da família e amigos.
Dessa forma, você só precisa atualizar uma pessoa e gastará menos tempo explicando e atualizando todos
separadamente. Com a tecnologia, muitos pais optaram por criar um blog, página ou grupo no Facebook ou site
CaringBridge para compartilhar atualizações com familiares e amigos.

Lidando com as mudanças físicas em seu filho

Pode ser difícil aceitar as mudanças físicas pelas quais seu filho passará. Após a cirurgia, o inchaço é
excepcionalmente difícil para muitos pais, mas seu filho retornará ao seu tamanho normal e o inchaço se
dissipará sem deixar estrias. As bandagens das cirurgias acabarão desaparecendo, junto com os IVs e outros
tubos. Haverá algumas cicatrizes, mas espero que algum dia seu filho exiba orgulhosamente seus "distintivos de
coragem", e você será abençoado por eles serem capazes de fazê-lo.
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ECMO significa Oxigenação por Membrana Extra Corporal

Você também pode ouvi-lo chamado ECLS, que significa Suporte
Extra Corporal de Vida. É um tratamento que usa um coração e um
pulmão feitos pelo homem para sustentar o corpo quando os próprios 
órgãos de uma pessoa estão muito doentes para fazer o trabalho. 
A ECMO pode sustentar o corpo por um longo período de tempo (dias a semanas) para
permitir que o coração e/ou os pulmões descansem. Embora a própria ECMO não cure seu ente 
querido, ela dá a ele o tempo necessário para se curar. A ECMO pode ser uma opção somente após
a equipe de atendimento ter tentado todos os outros tratamentos, como uma máquina de respiração 
(chamada de ventilador ou "ventilador"), medicamentos para apoiar o coração e os pulmões e/ou gases especiais para relaxar os vasos 
sanguíneos entre os coração e os pulmões.

Como funciona a ECMO?

Semelhante à máquina usada na cirurgia de coração aberto, a ECMO usa uma bomba para assumir o trabalho do coração e um 
oxigenador (pulmão artificial) para assumir o trabalho dos pulmões. Primeiro, uma ou duas cânulas (grandes tubos colocados em artérias 
ou veias) são colocadas no pescoço e/ou virilha(s) do paciente. Com base na doença do paciente, a equipe de ECMO decidirá que tipo 
de ECMO usar, o número de cânulas necessárias e onde elas serão colocadas. As cânulas são como IV's realmente grandes que 
permitem que o sangue seja retirado do corpo e empurrado através do circuito ECMO (tubulação). Uma vez que o sangue sai do corpo e 
entra na tubulação da ECMO, ele é bombeado através de um oxigenador, ou "pulmão" artificial, onde o oxigênio (ar bom) é adicionado ao 
sangue e o dióxido de carbono (ar ruim/desperdício) é removido. O sangue tratado é então aquecido antes de retornar ao corpo do 
paciente.

Este diagrama mostra um circuito típico de ECMO com sangue azul (sem oxigênio) tornando-se vermelho (oxigenado) pelo pulmão 
artificial fora do corpo. A bomba fornece o poder de mover o sangue ao redor. O hemofiltro pode atuar como um rim artificial, e a heparina
é a droga que ajuda a impedir que o sangue coagule quando está fora do corpo.

Tipos de ECMO

Existem dois tipos de ECMO. A ECMO venoarterial (VA) pode ser usada para suporte cardíaco e pulmonar, enquanto a ECMO 
venovenosa (VV) é usada apenas para suporte pulmonar. A equipe de ECMO decidirá qual tipo ajudará mais seu ente querido, com base 
em sua doença específica.

 A ECMO venoarterial (VA) fornece suporte para o coração e os pulmões do paciente, permitindo que a maior parte do sangue do 
paciente se mova pelo circuito sem passar pelo coração do paciente. Esse tipo de ECMO retira o sangue de uma grande veia e o retorna 
para uma grande artéria, permitindo que o sangue rico em oxigênio circule pelo corpo, mesmo que o coração esteja fraco demais para 
bombeá-lo. Portanto, duas cânulas devem ser colocadas no pescoço ou na(s) virilha(s).

A ECMO venovenosa (VV) fornece apenas suporte pulmonar, de modo que o coração do paciente ainda deve funcionar bem o suficiente 
para atender às necessidades do corpo. Duas cânulas são colocadas nas veias em pontos próximos ou dentro do coração. Com a ECMO
VV, o médico cirurgião canulador tem a opção de usar um tipo especial de cânula com dois lúmens (vias dentro do tubo). Isso permite 
que o sangue saia e retorne ao corpo em um só lugar, criando a necessidade de apenas um local de entrada em vez de dois. O sangue 
do sistema ECMO retorna ao corpo antes do coração, e o próprio coração do paciente bombeia o sangue por todo o corpo.

a) VV ECMO usando cânula especial de duplo lúmen 
b) VV ECMO usando duas cânulas regulares 
c) VA ECMO

ECMO
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Por que a CHERUBS foi fundada

Ajudar os pais a entender o que está acontecendo com seus filhos, eliminando todo o jargão médico que tantos médicos 
usam.
Para que os pais saibam que não estão sozinhos e que existem outras pessoas que sabem exatamente o que estão passando 
e como se sentem.
Defender o diagnóstico pré-natal de CDH e o National Birth Defects Monitoring. 
Para fornecer suporte em um momento de necessidade, através de nossos muitos serviços ou apenas prestando atenção. 
Para ajudar a prevenir complicações, informando os pais sobre possíveis problemas e efeitos colaterais.
 Para ajudar os médicos a se comunicarem melhor com os pais de seus pacientes.
 Incentivar a conscientização sobre um defeito congênito que recebe pouco financiamento de pesquisa e praticamente 
nenhuma atenção da mídia.

A CHERUBS foi fundada em 1995 por Dawn Torrence Ireland, mãe de Shane Torrence. Shane nasceu em
1993 com CDH do lado esquerdo e vários outros defeitos congênitos. "Quando meu filho nasceu, eu
ignorava o mundo da medicina e os termos que seus médicos usavam. Eu gostaria que alguém tivesse me
explicado as coisas e me apoiado emocionalmente da maneira que apenas um pai com experiência e
retrospectiva pode fazer. Embora eu tenha conhecido muitos pais de crianças nascidas com CDH e outros
problemas, e feito alguns amigos queridos, nenhum de nós entendia tudo ou podia oferecer conselhos uns
aos outros sobre o que esperar. Jurei que, se e quando nossas vidas atingissem algum grau de
normalidade, eu ajudaria outros pais. É disso que se trata o CHERUBS."

CHERUBS é uma organização internacional para famílias e cuidadores de crianças que nascem com Hérnia
Diafragmática Congênita (CDH). Nossa associação inclui mais de 6.000 famílias em todos os 50 estados e
mais de 70 países. Profissionais médicos também podem se juntar à nossa associação, e muitos se
juntaram. Somos uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) reconhecida pelo IRS. Não cobramos
taxas de associação dos pais, embora solicitemos uma doação anual de US$ 20,00, se acessível. As
doações são muito necessárias e apreciadas; e também são dedutíveis. Você pode fazer seu cheque ou
ordem de pagamento para: CDH International. 

As informações contidas neste guia e em todos os materiais e serviços publicados ou fornecidos pela
CHERUBS não devem, de forma alguma, ser usadas em substituição aos cuidados e conselhos médicos
adequados. Quaisquer opiniões pessoais representadas nos materiais e serviços da CHERUBS não
representam necessariamente as opiniões de todos os membros e/ou funcionários da CHERUBS. Lembre-
se de que você não pode comparar seu filho ou qualquer criança com outros pacientes com CDH. Todos
são diferentes e seguem caminhos diferentes. Sinta-se à vontade para compartilhar nossos materiais com
médicos e outras famílias.
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Como o CHERUBS é diferente do CDH International? 
CHERUBS é o departamento de apoio ao paciente da CDH International. Há também departamentos de Pesquisa e Conscientização.
Como CHERUBS era o nome original da instituição de caridade em 1995 e foi fundada para apoio a pacientes e familiares, o nome e
a história da instituição de caridade ainda são homenageados por esse departamento.

Como faço para me juntar ao CHERUBS?
Você pode participar juntando-se aos nossos fóruns em http://www.cdhboards.org

Quem pode aderir? 
Pais, avós, pais adotivos, pais adotivos e sobreviventes adultos podem se juntar à nossa associação familiar. Cirurgiões pediátricos,
enfermeiros, neonatologistas, epidemiologistas, pneumologistas, terapeutas respiratórios e assistentes sociais podem se juntar à
nossa associação profissional

Custa alguma coisa para aderir? 
A CHERUBS não cobra taxas de adesão às famílias. Se você puder, considere doar ou ingressar no Angel Club para nos ajudar a
continuar apoiando as famílias.

Se eu aderir, tenho que participar de todas as atividades? 
Você pode participar o quanto quiser ou o quanto quiser. Você não precisa participar de nenhuma atividade, ser voluntário ou ser
combinado com outras famílias e ainda participar. Sabemos que cada família e pai é diferente e seu estilo de vida ou emoções
podem dificultar o seu envolvimento em algumas ou todas as nossas atividades. Você sempre pode participar ou recuar em suas
atividades no CHERUBS.

Como faço para enviar a história do meu filho?
Você pode enviar sua história por e-mail digitando-a diretamente em um e-mail ou anexando-a como um documento para
cpab@cdhi.org. Você também pode enviá-lo pelo correio. Pedimos que você digite a história (às vezes temos problemas para
decifrar a caligrafia) e prefira que ela seja enviada por e-mail para nos poupar tempo na redigitação. Você também pode enviar por
e-mail a foto de seu filho ou enviá-la por correio normal.

Se eu fizer uma doação em honra/memória de um ente querido, é dedutível?
Sim, as doações são dedutíveis porque a CDH International tem status 501(c)(3) sob o IRS dos Estados Unidos. As doações na Itália
e no Reino Unido serão dedutíveis de impostos até 2020 e no Canadá até 2021.

Para onde vai minha doação?
Todas as doações vão para ajudar diretamente a causa. A CDH International tem uma sobrecarga de 6%, então 94 centavos de cada
dólar vão para pesquisa, projetos de conscientização, sacolas, eventos e serviços familiares. Somos totalmente transparentes e
nossos 990 formulários fiscais e auditorias independentes são publicados anualmente no Guidestar.com, onde somos uma
instituição de caridade 5 estrelas. Também publicamos relatórios financeiros anuais para que você possa ver de perto para onde vai
o financiamento. Se você deseja que sua doação vá para um fundo específico (pesquisa, conscientização, apoio, assistência
financeira ou bolsa de estudos), você pode alocar esse dinheiro por meio de cheque ou nota.

Posso ajudar?
Nós sempre amamos novos voluntários! Se você gostaria de ser voluntário, entre em contato conosco em Volunteer@cdhi.org.

O CHERUBS é Online?
Sim, estamos online desde 1997 e oferecemos diversos serviços online, como páginas e grupos do Facebook, fóruns, listas de
servidores, quadros de mensagens, salas de bate-papo e muito mais. Nosso endereço do site é www.cherubs.org. Nossa página no
Facebook é https://www.facebook.com/cdhsupport/

Você pode me dar informações sobre um determinado hospital ou médico? 
A CHERUBS / CDH International não pode fazer referências ou dar conselhos médicos sobre quem é o melhor hospital ou médico.
Você precisa fazer contato e julgá-los você mesmo, com base em sua quantidade de experiência, taxa de sucesso e quão
confortável você se sente confiando neles a vida de seu bebê.

O que é o Registro de Pacientes CDH? 
O Registro de Pacientes do CDH é a pesquisa de histórico do paciente agora online. Todas as famílias de não sobreviventes e
famílias de sobreviventes com mais de um ano de idade podem participar. Suas informações são totalmente confidenciais e
compatíveis com HIPAA. Dados desidentificados (com sua permissão) são compartilhados com outros pesquisadores para ajudar a
encontrar a causa, prevenção e melhores tratamentos para CDH. Embora muitos hospitais e organizações pesquisem CDH e outros
defeitos congênitos, ninguém mais está questionando os pais e revisando toda a história médica. Com a sua ajuda, podemos
oferecer essas informações à comunidade de pesquisa e levar a ajuda para essas crianças mais longe e mais rápido.

QUERUBS perguntas e respostas
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Os seguintes hospitais e organizações estão atualmente realizando estudos de pesquisa de CDH.

Cada um tem seu próprio conjunto de diretrizes. Alguns estudos incluem exames de sangue em todos os membros da 
família, alguns incluem swabs orais. Alguns estudos também incluem famílias em luto. Não há custo para as famílias 
participarem de pesquisas. Incentivamos os membros a participar do máximo de pesquisas possível para que possamos 
ajudar a salvar os bebês do futuro e suas famílias de sofrer de Hérnia Diafragmática Congênita.

Identificando genes que causam CDH 
Hospital Geral de Massachusetts
Boston, Massachusetts 
Patricia K. Donahoe, MD, Diretora de Projetos do Programa
Marshall K. Bartlett Professor de Cirurgia, 
Faculdade de Medicina de Harvard 
Mauro Longoni, MD, Investigador Principal 
Frances High, MD, PhD, Pesquisador Principal
Jennifer Lyu, MS - Coordenadora do Programa 
617-355-8780
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu 
Hospital Infantil de Boston 
300 Longwood Ave, Fegan 3 (caixa de correio CDH) 
Boston, MA 02115

Base Molecular Genética da CDH
Estudo DHREAMS 
Centro Médico da Universidade de Columbia 
Avenida St. Nicholas
1150 Nova York, NY
 10032 212-305-6987 
info@cdhgenetics. com

Universidade de Utah 
Diafragma: Desenvolvimento, CDH e Evolução
 Departamento de Genética Humana 
Universidade de Utah
 15 Norte 2030 Leste Salt Lake City, UT 84112
 Contato: Gabrielle Kardon
 801-585-6184 escritório 
801-585-7365 laboratório
 gkardon@genetics.utah.edu 
http://www.kardonlab.org/

Programa RESPIRE 
Terapia com células-tronco para pulmões CDH
O Hospital para Crianças Doentes
 Laboratórios Zani - Biologia do Desenvolvimento e Células-Tronco (DSCB) C
entro Peter Gilgan para Pesquisa e Aprendizagem 
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canadá

Estudos de Pesquisa CDH

Registro Internacional de Pacientes CDH 
CDH International 
Wake Forest, Carolina do Norte www.cdhresearch.org 
Informações completas do paciente e histórico familiar, 
desenvolvimento a longo prazo e complicações. Uma 
visão abrangente da Hérnia Diafragmática Congênita, o 
registro colabora com outros registros e universidades 
para pesquisar melhor a CDH.

Grupo de Estudo CDH 
Universidade do Texas, Houston 
Este estudo é a coleta e colaboração de hospitais e 
médicos do CDH. Nós encorajamos você a encorajar 
seu hospital a participar
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CDH Phone App - informações gratuitas 24 horas por dia, 7 dias por semana no seu bolso, mapa dos 
Hospitais CDH, links para suporte e muito mais
CDH Phone App - informações gratuitas 24 horas por dia, 7 dias por semana no seu bolso, mapa dos 
Hospitais CDH, links para suporte e muito mais
Nosso site – histórias de nossos membros, álbuns de fotos, blogs de membros, quadros de 
mensagens, salas de bate-papo, pesquisas médicas, informações e muito mais
Totebags CDH HOPE – pacotes de cuidados oferecidos a bebês CDH novos e expectantes
Guia de referência para pais – nosso guia para pais novos e futuros
CDH Baby Book – personalizado para bebês nascidos com CDH
Encontros Locais – realizados por representantes estaduais e internacionais em todo o país 
Conferência anual do CDH – palestrantes convidados, mesas redondas, informações e suporte
Salve os Querubins – nossa campanha internacional de conscientização sobre CDH 
Newsletters – histórias de querubins, atualizações médicas e atualizações sobre nossos projetos 
mais recentes
Mídias Sociais – CHERUBS apoia famílias através do Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
Google+, MySpace e outros sites de mídia social 
Blogs e Álbuns de Fotos gratuitos – incluídos em sua assinatura em nossos fóruns 
Fitas de conscientização CDH personalizadas gratuitas - com o nome do seu querubim nelas 
Registro de Pacientes CDH – nossa maneira de ajudar a encontrar a causa da CDH comparando 
semelhanças e "coincidências" entre nossos membros realizando uma Pesquisa de História Natural 
de CDH 
Embaixadores – pais prontos e dispostos a ouvir quando você mais precisa

Serviços oferecidos pela CHERUBS

Não se torne um mártir

  

Viva um dia por vez. Embora os estudos mostrem que os bebês respondem ao amor, ao toque e às vozes da 
mãe, isso não significa que você tenha que estar ao lado da cama do seu filho 24 horas por dia. Faça pausas e 
cuide de si para poder cuidar melhor do seu bebé. Grave sua voz para as enfermeiras tocarem para seu filho 
enquanto você sai para comer, dormir ou descansar. Ninguém espera que você se torne um santo, e você 
também não deve esperar isso de si mesmo. Se você estiver cansada, seu bebê sentirá isso, então faça turnos 
com outras pessoas para ficar ao lado da cama. Quando você está cansada, você não pode tomar decisões 
claras sobre os cuidados de saúde do seu bebê. Afinal, o que é um mártir? Um mártir é alguém que morre ou 
abre mão de algo insubstituível como sua saúde ou sanidade, e seu bebê precisa que você esteja 100%.
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1. Como isso aconteceu?
A CDH é causada pelo diafragma não fechar ou se formar em torno de oito semanas de gestação.Órgãos que deveriam estar na cavidade
abdominal então flutuam livremente na cavidade torácica, ocupando um valioso espaço pulmonar.Por que isso acontece não é conhecido.

2. Como isso aconteceu? 
A CDH é causada pelo diafragma não fechar ou se formar em torno de oito semanas de gestação. Órgãos que deveriam estar na cavidade
abdominal então flutuam livremente na cavidade torácica, ocupando um valioso espaço pulmonar. Por que isso acontece não é conhecido.
2. O que causou isso? A causa ainda não é conhecida. Sabemos que às vezes tende a ocorrer em famílias, principalmente com problemas
genéticos e outras anomalias. Estudos também mostram que certos fatores ambientais podem causar HDC; como a exposição a produtos
químicos como Nitrofeno ou pesticidas, Vitamina A desequilibrada e Ácido Fólico. Conduzimos nosso Registro de Pacientes de CDH para
ajudar a estudar esses fatores comuns para que talvez algum dia outros bebês sejam poupados desse defeito de nascença.

3. O que eu fiz? 
A menos que você tenha tomado banho com pesticidas ou ajudado a limpar um local de lixo tóxico, não há nada que você possa ter feito
para causar isso. Não podemos nos culpar por não prevenir algo que não tem causa conhecida.

 4. Isso poderia ter sido evitado? 
Até encontrarmos uma cura ou uma causa, isso não pode ser evitado. Tomar vitaminas pré-natais é uma vantagem, mas tomar demais
pode ser prejudicial. Simplesmente não há como saber como evitar que a CDH aconteça.

5. Com que frequência isso acontece?
CDH ocorre em cerca de 1 em cada 2.500 bebês - isso é mais comum do que ser atingido por um raio.

 6. Alguém perto de mim tive o mesmo problema? 
Juntando-se ao CHERUBS podemos ajudá-lo a encontrar outras famílias que passaram por isso e lhe daremos informações sobre famílias
próximas a você. Além disso, peça ao seu médico para colocá-lo em contato com alguns de seus ex-pacientes, essa é sua melhor aposta
para encontrar outra família em sua cidade.

7. Existe alguém com quem eu possa falar que saiba o que é isso? 
Todos na CHERUBS sabem exatamente como você se sente. Temos pais de plantão para ouvi-lo quando você precisar conversar. Você não
está mais sozinho.

8. Isso poderia acontecer novamente comigo? Todos os meus filhos terão isso? 
Sem histórico familiar de CDH ou anormalidade genética no bebê, as chances de ocorrência em outra criança são dadas como 2%.
Incentivamos todos os nossos membros a procurar um conselheiro genético para falar sobre suas chances de ter outro bebê com CDH.

9. Isso pode ter sido detectado? 
Com a tecnologia de hoje, o CDH está sendo detectado tão cedo quanto 16 semanas de gestação por ultra-som.

10. Os médicos/hospital fizeram algo errado? 
A CDH é um defeito congênito, causado durante o desenvolvimento fetal. Não há nada que os médicos/hospital fizeram que possa ter
causado a HDC.

11. Meu filho poderia ter sobrevivido com a cirurgia se soubéssemos? 
Cada criança é diferente. Bebês com pequenos defeitos às vezes não sobrevivem, enquanto bebês com grandes defeitos sobrevivem.
Mesmo após a cirurgia, alguns bebês não sobrevivem.

12. Como teria sido a vida se ele/ela tivesse sobrevivido? 
Novamente, cada criança é diferente. Cerca de 95% de nossos querubins têm problemas de alimentação, 75% têm asma, 75% têm refluxo -
embora muitos querubins tenham "vida normal", alguns têm complicações como problemas de audição, paralisia cerebral, atrasos no
desenvolvimento e alguns têm problemas mais graves. problemas.

Perguntas e fatos sobre o CDH
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13. Há algo que eu poderia ter feito durante a gravidez para ajudar meu bebê? 
Educar-se ajuda muito. Além disso, algumas mães estão recebendo esteróides para ajudar no desenvolvimento pulmonar e há 
a opção de cirurgia fetal. Descanso e uma boa dieta são as melhores coisas que você pode fazer pelo seu bebê.

14. As coisas teriam sido diferentes se eu tivesse dado à luz em um hospital maior? 
Se seu filho for diagnosticado no útero, recomendamos que você faça o parto em um hospital grande, com cirurgiões 
pediátricos experientes e uma máquina de ECMO disponível, no caso seja necessária a ECMO.

 
 
 
 
 

Suas notas:
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Ouça. Você não precisa dizer nada, apenas dê um ouvido e um ombro.
Aprenda sobre os problemas da criança e como ajudar a cuidar dela. Os pais precisarão de 
babás treinadas em quem possam confiar.
Evite dizer coisas como "Eu entendo", "É a vontade de Deus", "Você apenas tem que aceitar e 
seguir em frente", e outros clichês e "palavras de sabedoria". Mantenha-se positivo e respeite 
as decisões e sentimentos dos pais.
Ofereça caronas para o hospital, cuidando de irmãos, lavando roupas, cozinhando refeições, 
limpando, pegando correspondência, fazendo ligações, etc.
Incentive os pais a falar sobre como se sentem, mas não os force demais.
Perceba que os pais precisarão de apoio, conforto e ajuda por muitos anos, não semanas.
Faça perguntas, encontre informações, busque apoio para os pais, mas perceba que existem 
certos limites. 
Leve comida, livros e revistas para o hospital. 
Tire fotos, vídeos e ajude os pais a acumular lembranças. 
Faça chás de bebê, ajude a decorar o berçário, compre os presentes do bebê, assim como faria 
se o bebê fosse saudável.
Não tenha medo de chorar também. Os pais sabem que sua família e amigos também estão 
sofrendo. 
Não espere que tudo seja "normal" algum dia. Aceite a criança como ela é, um indivíduo
Chame o bebê pelo nome, não "bebê de João e Maria" ou outras referências semelhantes.
Converse com seus filhos sobre o bebê e sobre o que está acontecendo em palavras que eles 
possam entender para que não tenham medo do bebê. 
Deixe os pais sofrerem à sua maneira, mesmo os pais dos sobreviventes precisam sofrer.
Pergunte aos pais o que eles precisam e faça com que eles se sintam confortáveis o suficiente 
para que você saiba.
Não critique os pais se seu filho está atrasado no desenvolvimento ou não come com palavras 
como "Aquele bebê ainda não está comendo?", "Por que ele não está ganhando peso?", "Um 
ano de idade e ainda não engatinha ?". Essas crianças não podem ser comparadas a crianças 
saudáveis ou mesmo a outras crianças CDH. Eles têm seus próprios caminhos a seguir e 
lembrar aos pais que seu filho não é "normal" é muito doloroso.
Bebês com pulmões comprometidos, como pacientes com CDH, são muito suscetíveis a vírus. 
Os pais são incentivados a isolar seus filhos durante a temporada de gripes e resfriados. Por 
favor, respeite isso.
Por favor, mantenha-se longe dessas crianças, seus pais e irmãos, e do hospital se você estiver 
apresentando algum sinal de doença (erupções cutâneas, dores, febres, dores de garganta, 
tosse, chiado no peito, etc.).

Conselhos para familiares e amigos
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CDH International – Quando os fundos estão disponíveis, podemos conceder subsídios financeiros a famílias 
que estão em crise financeira para ajudar a cobrir as despesas de viagem de e para o hospital.

Ajuda Federal – Cheques de Invalidez da Previdência Social (SSI), Bolsas Katie Beckett e outras assistências 
financeiras. Contacte o seu Gabinete de Segurança Social e os Serviços Sociais locais.

Ronald McDonald Houses – Habitação para famílias de crianças criticamente doentes. Pergunte ao hospital se 
há um por perto.

Serviços de transporte – Muitos hospitais oferecem transporte gratuito de Ronald McDonald Houses e hotéis 
próximos. 

Igrejas – Sua igreja, sinagoga, templo ou outra casa de culto pode fornecer apoio religioso e possivelmente 
oferecer alguma assistência financeira. 

Programas Estaduais – Muitos estados oferecem assistência de seguro médico com programas como 
Medicaid/Medicare, The Crippled Children’s Fund e outros programas para crianças deficientes.

Fontes de ajuda financeira

Processo de Dor Crônica

Estágios
Choque 
Negação 
Tristeza, raiva, ansiedade 
Adaptação 
Reorganização

Sentimentos 
Entorpecido / Imóvel
Desamparado / Vôo 
Autopiedade / Agressão / Confusão 
Como vamos sobreviver? 
Aqui está como vamos sobreviver!

Embora diferentes, ambas as famílias de sobreviventes e não sobreviventes sofrem pela criança e pela vida que sonharam e isso é 
perfeitamente normal.



Glossário de termos médicos

ABG (gases sanguíneos arteriais) – Um gás sanguíneo retirado de uma artéria, geralmente do braço, perna ou linha central do paciente.
Teste AFP (Alfa-fetoproteína) – Um exame de sangue realizado em mulheres grávidas que pode identificar anormalidades fetais medindo o
nível sérico materno, geralmente realizado em 16-18 semanas de gestação.
Agenesia – Ausência.
Agenesia do Diafragma – Ausência completa do diafragma.
Amniocentese – Um procedimento médico realizado em mulheres grávidas para identificar possíveis anormalidades fetais através da
realização de exames laboratoriais no líquido amniótico.Envolve a inserção de uma agulha no abdômen da mulher e no saco amniótico para
remover o líquido amniótico para teste.
Analgésico – Comumente chamados de “analgésicos”, medicamentos que aliviam a dor e o desconforto (Tylenol, Acetaminofeno, Aspirina,
Tegretol, etc.).
Artéria – Um vaso sanguíneo que transporta sangue do coração para os órgãos do corpo.
Placenta Artificial – Um procedimento que remove o bebê do útero no segundo trimestre, repara sua hérnia e, em seguida, coloca o bebê
em um útero artificial durante a gestação. O bebê é então entregue por "cesariana artificial" do recipiente. Testes em humanos ainda não
estavam disponíveis no início de 2019
Bagging – Um procedimento que usa um Ambu Bag para bombear manualmente o ar para os pulmões de um paciente.
Gases no sangue – Uma medida da quantidade de dióxido de carbono, oxigênio e ácido no sangue de um paciente. Essas medições são
necessárias para determinar a quantidade de oxigênio e suporte ventilatório que um paciente precisa.
Saturação Sanguínea – A porcentagem de oxigênio contida no sangue de um paciente, 100% é ideal para uma pessoa saudável.
Transfusão de Sangue – Sangue cuidadosamente rastreado dado a um paciente para repor o sangue perdido durante um procedimento
cirúrgico.
Hérnia de Bochdalek (Forame de Bochdalek) – Uma abertura através do diafragma esquerdo entre a cavidade torácica e a cavidade
abdominal em direção à parte de trás do corpo. Esta é a forma mais comum de hérnia diafragmática e às vezes é chamada de CDH
Posterlateral.
Bradicardia – Frequência cardíaca anormalmente baixa.
Broviac – Um tipo mais permanente de IV colocado em uma artéria no peito do paciente.
Capilar – Um vaso sanguíneo que transporta sangue entre as artérias menores e as veias menores.
Dióxido de Carbono – Gás exalado pelos pulmões após a absorção do oxigênio. A troca insuficiente de oxigênio e dióxido de carbono pode
causar sérios problemas para o paciente.
CBG (Gase Sangue Capilar) – Um gás sanguíneo retirado de um vaso sanguíneo capilar, geralmente do dedo do pé ou do dedo do paciente.
CC – Medição de líquidos utilizada por muitos hospitais. 30cc = 1 onça.
Linha Central – Um tipo mais permanente de IV, colocado cirurgicamente em uma artéria ou veia, mas menos invasivo que um broviac.
Capelão – Pessoa treinada que pode lhe fornecer apoio religioso. A maioria dos hospitais tem ou pode encontrar um capelão dentro de sua
religião. Muitos podem realizar dedicações e batismos ao lado de um paciente.
Querubim - Um termo carinhoso para um paciente diagnosticado com CDH.
Peitoral – Fisioterapia que envolve “bater” no peito do paciente. Embora possa ser barulhento e alarmante para você, é uma parte essencial
do cuidado para ajudar a prevenir a pneumonia.
Tubo torácico – Um tubo de drenagem colocado cirurgicamente no tórax do paciente e conectado a um dispositivo de sucção para evitar
que o fluido se acumule na cavidade torácica.
Crônico – Qualquer problema médico de longo prazo.
Unidade de Cuidados Crônicos – Uma unidade que oferece cuidados de longo prazo para pacientes que não podem receber os cuidados
médicos necessários em suas próprias casas.
Anormalidade Congênita – Defeito presente no nascimento.
CPAP – Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas que ajuda o paciente a manter a pressão necessária para manter seus pulmões inflados.
Cultura – Uma amostra de sangue, secreções, fezes, urina ou outro material físico retirado do paciente e enviado a um laboratório para
triagem de doenças e infecções. Se a cultura for positiva, ela será tratada com diferentes medicamentos para descobrir quais podem matar
as bactérias presentes.
Diuréticos – Medicamentos para aumentar a quantidade de micção para evitar ou diminuir grandes quantidades de acúmulo de líquido ou
inchaço. Os pacientes podem precisar de cloreto de potássio extra durante o uso de diuréticos (Edecrine, Diurel, Lasix, espirolactona,
hidroclorotiazida etc.).
DNR (Não Ressuscitar) – Uma ordem dada à equipe médica por parentes próximos de um paciente se eles decidirem que seria do melhor
interesse do paciente deixá-lo morrer naturalmente.
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ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) – Uma máquina muito grande e complexa que assume o trabalho do coração e
dos pulmões do paciente. Um grande cateter é colocado em uma artéria no pescoço do paciente para remover o sangue, que é
então oxigenado e devolvido ao paciente.
SAÍDA para ECMO – Um procedimento que coloca o bebê em ECMO imediatamente após o nascimento, antes que o bebê possa
respirar por conta própria. Este procedimento utiliza o cordão umbilical do bebê para evitar a inserção mais invasiva do tubo de
ECMO através da artéria carótida.
Edema – Inchaço.
Tubo endotraqueal (tubo ET) - Um tubo colocado através do nariz ou da boca do paciente para ajudar a fornecer ventilação
mecânica ou manual
Epinefrina – Um medicamento que pode ser usado para restaurar o ritmo cardíaco durante a parada cardíaca. 
Extubação – Remoção de um tubo que foi colocado através do nariz ou da boca na traqueia.
FETO (Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion) - Um balão será colocado nas vias aéreas do feto. O balão bloqueia as vias
aéreas do bebê e permanece no local por algumas semanas. O líquido se acumula e os pulmões crescem. Pulmões maiores podem
melhorar a sobrevivência. Várias semanas depois, o balão será removido das vias aéreas do feto para que seus pulmões
amadureçam.
Anormalidades Familiares – Defeitos congênitos que ocorrem em dois ou mais membros da família.
Fellow – Um médico treinado para se tornar um especialista em um determinado campo da medicina.
Linha Femoral – Uma linha central colocada em uma artéria perto da virilha do paciente.
Cateter de Foley – Um tubo de plástico inserido na uretra de um paciente para ajudar na micção e na coleta de culturas de urina
limpas.
G-Tube (tubo de gastrostomia) – Um tubo inserido através do abdômen que fornece nutrição diretamente ao estômago. É uma das
maneiras pelas quais os médicos podem garantir que as crianças com problemas para comer recebam os líquidos e as calorias de
que precisam para crescer.
Refluxo Gastrointestinal – Uma doença que ocorre quando o conteúdo do estômago sobe para o esôfago, onde pode ser aspirado
(inalado) para os pulmões. Este é um problema comum para bebês nascidos com CDH que pode ser controlado com medicamentos
e/ou cirurgia (fundoplicatura de Nissen).
Gavage Feedings – Alimentações entregues por um pequeno tubo de plástico colocado através do nariz ou da boca e para baixo no
estômago quando o bebê está muito fraco ou muito prematuro para sugar e engolir.
Aconselhamento Genético – Aconselhamento que envolve fornecer informações a pais em risco que estão esperando um filho ou
planejando uma gravidez ou que têm um filho com defeitos congênitos ou anomalias cromossômicas. Isso informa os pais sobre os
riscos de anomalias fetais em gestações atuais ou futuras e é recomendado para casais mais velhos ou aqueles que têm histórico
familiar de defeitos congênitos ou anomalias cromossômicas.
Geneticista – Especialista no estudo de anomalias genéticas e defeitos congênitos.
Gramas (g) – 454 gramas = 1 libra.
HFV (ventilador de alta frequência) – Uma máquina que dá centenas de respirações minúsculas por minuto. Os ventiladores
oscilantes e a jato são exemplos de ventiladores de alta frequência.
Hérnia – Uma protrusão de um órgão ou tecido através de uma área fraca no músculo ou outro tecido que normalmente o conteria.
IMV (ventilação mandatória intermitente) – Uma maneira de ajudar os bebês a respirar usando um ventilador para fornecer um
número definido de respirações por minuto.
Intubação – Colocar um tubo endotraqueal na traqueia do bebê (traqueia). Consulte Tubo endotraqueal.
Reparo In-Utero – Um procedimento no qual o diafragma é reparado enquanto a mãe ainda está grávida.
Cateter IV – Um pequeno tubo de plástico oco e flexível inserido em uma veia por uma agulha. A agulha sai e o cateter fica. Bomba
IV – Uma máquina usada para dar fluidos IV.
Quilograma (kg) – 1kg = 2,2 libras. LHR (The Lung-To-Head-Ratio) - Uma estimativa numérica do tamanho dos pulmões fetais, com
base na medição da quantidade de pulmão visível. Valores altos de LHR superiores a 1,0 estão associados a melhores resultados em
pesquisas médicas, mas cada paciente é diferente e outras variáveis entram em jogo.
Hipoplasia pulmonar – Falha de um ou ambos os pulmões para se desenvolver completamente.
Ventilador Mecânico – Uma máquina que ajuda seu bebê a respirar ou respira por ele quando ele não está respirando sozinho. Ele
funciona empurrando ar quente e oxigênio para os pulmões através de um tubo de respiração chamado tubo endotraqueal. O
provedor define a quantidade de oxigênio.
Hérnia de Morgagni - tipo anteromedial (meio das costas) de CDH, ocorre em 2% dos casos
Óxido Nítrico - gás inalado que permite a expansão dos pulmões. Muitas vezes, um passo antes da ECMO.
Fisioterapeuta – Um indivíduo que ajuda os pacientes a recuperar o tônus   muscular perdido durante suas doenças.
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Pneumonia – Uma doença causada por bactérias, fungos ou vírus que causa acúmulo de líquido nos pulmões do paciente.
Polidrâmnio – Excesso de líquido amniótico, que geralmente é um indicador de possíveis problemas ou anormalidades
fetais. 
Hipertensão Pulmonar - Um tipo de pressão alta que afeta as artérias dos pulmões e o lado direito do coração. 
Oxímetro de pulso – Uma máquina que lê a frequência cardíaca do paciente e os níveis de saturação sanguínea através de
uma sonda colada no dedo do pé ou no dedo do paciente. 
Residente – Médico em formação sob orientação de um médico mais experiente. 
Terapeuta Respiratório – Indivíduo treinado que auxilia na operação de ventiladores e realiza procedimentos que auxiliam a
respiração e a ingestão de oxigênio do paciente.
Ar ambiente – Um termo usado para descrever que um paciente está respirando a mesma quantidade de oxigênio que
pessoas normais e saudáveis respiram (21%).
Sedativo – Medicamento que acalma e/ou faz o paciente dormir para que não sinta dor ou desconforto (Versed, Ativan,
Valium, Hidrato de Cloral, etc.).
Sepse – Infecção (infecção séptica).
Assistente Social – Um indivíduo que ajuda as famílias a lidar com suas reações ao ter um filho doente e as ajuda a fazer os
arranjos necessários de moradia, transporte e finanças.
Aspiração – Um procedimento durante o qual um pequeno cateter, conectado a uma máquina de sucção, é inserido na
traqueia ou tubo endotraqueal de um paciente para remover secreções que um paciente normalmente não conseguiria
tossir.
TSV – tacacardia supraventricular (frequência cardíaca alta).
TPN e Lipídios – Fluidos IV de alto teor calórico usados para nutrição a longo prazo.
Ligadura / Oclusão Traqueal – Um procedimento intra-uterino que prende a traqueia do bebê, fazendo com que os pulmões
cresçam e empurrando os órgãos de volta para a cavidade abdominal.
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Suas notas
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Intervalos normais de 

laboratório:

 

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    
 

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
não aplicável
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
não aplicável
0-2.3

 
pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
excesso de 
base:  
 

Os bebês nascidos com CDH geralmente não terão níveis normais de pCO2, mas os níveis 
aceitáveis podem variar de acordo com o hospital. Em geral, níveis de pCO2 de 50-70 são aceitos 
para bebês com CDH, e níveis de pH mais baixos, até 7,10, podem ser aceitos.
Diferentes hospitais têm diferentes parâmetros para gases sanguíneos. Muitos têm expectativas 
diferentes para bebês com CDH, dependendo de sua idade. Os parâmetros dos gases sanguíneos 
também podem ser afetados por outros fatores, como defeitos cardíacos. Pergunte à equipe de 
cuidados do seu bebê quais são suas expectativas para os gases sanguíneos desejados.

Perfil de coagulação:
Tempo de protrombina: 13,5-16,4 seg
Tempo de tromboplastina parcial: 30-42 seg 
INR: 1,1-1,4
Fibrinogênio: 283-401 mg/dl 
Antitrombina III: 60-89%
 
 
Hemograma completo (CBC): 
WBC: 8,1-14,6 
RBC: 3,32-4,8 
Hbg: 10,8-14,6 
Hct: 32-44,5 
MCT: 90,1-103 
MCH: 30,4-35,3 
MCHC: 33,2-35 
Plaquetas: 279-571 
Rdw: 14,4-16,2 
MPV: 10-12,2 
Neutrófilos: 16-70% 
Linfócitos: 17-59% 
Monófilos: 1-23% 
Eosinófilos: 0-8% 
Basófilos: 0-1%
 
Hemoglobina livre: 0-10 mg/dl 
 
CK (CPK):  29-168 U/L

Ácido lático: 0,52-2,25 mmol/L 
Proteína C reativa (PCR): <2
 
Teste de química:
Sódio: 137-145 mmol/L
Potássio: 3,5-5,1 mmol/L 
Cloreto: 98-107 mmol/L 
CO2: 22-30 
Fenda aniônica: <18 
BUN: 5-18 mg/dl 
Creatinina: 0,60-1,00 
BUN/creatinina: proporção 12-20 
Proteína total: 6,3-8,2 g/dl 
Cálcio: 9-11 mg/dl 
Cálcio ionizado: 1,13-1,32 
Glicose: 60-99 mg/dl 
Bilirrubina total: 0,2-1,2 mg/dl 
Bilirrubina direta: <0,3 mg.dl 
SGOT (AST): 5-34 U/L 
SGPT (ALT): 0-55 U/L 
Relação A/G: 1-2,2 
Triglicerídeos: <15020-140 UI/L 
Fosfatase Alcalina:        
0-14 dias: 83-248 UI/L        
15 dias <1 ano: 122-469 UI/L



Lidando com a turbulência emocional

 

Somos todos indivíduos que lidam com situações e emoções de maneira diferente, e não há 
maneira certa ou errada de você se sentir ao longo de tudo isso. Abaixo estão algumas das 
emoções que você, sua família e até mesmo seus amigos podem sentir em algum momento:

Devastação
Temer 
Ansiedade 
Raiva
Depressão 
Dormência 
Confusão 
Impaciência 
Desamparo 
Inutilidade 
Culpa 
Desespero 
Negação 
Desesperança

Todos esses sentimentos são completamente normais. Ajuda profissional e aconselhamento 
podem ser um recurso vital para você e sua família durante esse período, portanto, não hesite 
em procurar ajuda, se necessário.

Se você tem outros filhos, pode se preocupar que eles estejam sendo negligenciados devido à 
sua atenção estar focada em seu bebê com HDC. Isso também é completamente normal. Pode 
ser muito útil ter familiares e amigos por perto para ajudar a cuidar deles e levá-los em passeios 
para servir como uma distração até que você possa passar mais tempo com eles. 

Você pode ajudar seus filhos a lidar e entender o que está acontecendo falando sobre o novo 
bebê, mostrando fotos e vídeos do bebê e incentivando-os a desenhar ou fazer algo especial para 
o recém-chegado.
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Cuidando de Crianças com CDH: Conselhos dos Pais

“Não desista do seu sonho de amamentar. A menos que seu filho tenha uma alergia grave,
não há razão para ele não poder receber seu leite materno quando chegar a hora. Não
deixe um médico ou enfermeiro convencê-lo a usar fórmula só porque é mais fácil de
medir e controlar.”
“Saiba como cuidar do seu bebê desde o início. Ajude a equipe do hospital o máximo que
puder. Você não quer adiar o lançamento só porque ainda não aprendeu tudo.”
“Depois que seu filho chega em casa, depois que os telefonemas e as visitas param de vir
com tanta frequência e você está sozinho em casa com seu bebê, a depressão muitas
vezes se instala. É normal se sentir sozinho e estranho”. 
“Não tenha medo de procurar ajuda.”
“O sistema imunológico do seu filho não é tão forte quanto o de uma criança saudável,
tome precauções. Não entre na multidão até que seu filho esteja forte e não tenha medo
de monitorar quem entra em sua casa.”
“Mantenha registros à mão em caso de emergência.”
“Notifique o serviço de ambulância local e convide-os para conhecer seu filho. Você pode
precisar deles algum dia e economizará tempo para não precisar fornecer o histórico
médico completo do seu filho.” 
“Se seu filho precisar de algum equipamento médico em casa, notifique sua companhia de
energia para que você possa ser colocado na lista de emergência deles.”
“Não tenha medo de chamar o médico se sentir que algo está anormal.” “Não tenha medo
de fazer coisas 'normais', como fazer cócegas, pular, visitar amigos e familiares, levá-los
para ver o Papai Noel (é claro, monitorar todos em busca de vírus primeiro e ver o Papai
Noel fora do horário de pico).” Pergunte ao médico do seu filho sobre vacinas para
catapora, gripe e VSR e, especialmente, monitore crianças pequenas com as quais seu
filho possa entrar em contato.”
“Esteja ciente de que ter um filho 'deficiente' pode causar problemas conjugais e rivalidade
entre irmãos. Preste atenção extra aos membros da família e procure aconselhamento, se
necessário.” “Não tenha medo de demitir enfermeiras, médicos, terapeutas, etc. com os
quais você não se sente confortável. Esta é, em última análise, sua escolha, mas
certifique-se de que seu filho receba os serviços de que precisa.”
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Onde encontrar suporte

A CHERUBS (www.cherubs.org), a divisão de suporte da CDH International, tem ajudado famílias afetadas pela
CDH desde 1995. Alguns de nossos serviços incluem:Onde encontrar suporte

Fóruns Online – Fonte gratuita de suporte com centenas de outras famílias CDH disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por
semana
Grupos de apoio do Facebook – Grupos de apoio nacionais e estaduais para famílias afetadas por CDH
Embaixadores da CDHi – Outros pais da CDH prontos e dispostos a ouvir quando você mais precisar
Totebags CDH HOPE – Pacotes de cuidados oferecidos a bebês CDH novos e expectantes
Encontros Familiares Locais – Realizados por nossos representantes estaduais em todo o país
Conferência Anual CDH – Palestrantes convidados, mesas redondas, informações e suporte
Boletim Semanal – Histórias de Querubins, pesquisa do CDH, novos eventos e angariações de fundos e atualizações
sobre nossos projetos mais recentes
Pesquisa CDH – Nosso banco de dados de história natural com mais de 4.500 participantes para ajudar os
pesquisadores a descobrir a causa da CDH
CHERUBS (www.cherubs.org), a divisão de suporte da CDH International, tem ajudado famílias afetadas pela CDH desde
1995. Alguns de nossos serviços incluem:Onde encontrar suporte

ACDHO (www.acdho.org), a Alliance of CDH Organizations, é um grupo internacional de instituições de caridade
e organizações de pesquisa da CDH que se dedicam aos mais altos padrões de apoio e advocacia ao paciente.
A Ronald McDonald Houses (www.rmhc.org) oferece serviços de moradia para famílias de crianças gravemente
doentes. Peça mais informações ao seu hospital e eles podem providenciar para que você seja colocado na
lista de espera, se houver uma nas proximidades.

As igrejas são um lugar valioso de apoio para muitas famílias. Sua igreja, sinagoga, templo ou outra casa de
culto pode fornecer apoio espiritual e também pode oferecer assistência financeira.
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Morar em casa com CDH

Se seu bebê continuar a melhorar, ele poderá ir para casa com você e sua família. Pode levar de algumas
semanas a mais de um ano, dependendo da rapidez com que seu bebê se recupera melhor e ocorre ou não
há complicações.

Os bebês nascidos com HDC geralmente requerem cuidados regulares de acompanhamento por diferentes
especialistas após retornarem do hospital para casa. O melhor cenário é que seu bebê não terá problemas
permanentes e crescerá para ser um adulto normal e saudável. No entanto, abaixo estão algumas das
dificuldades que o seu filho pode enfrentar devido ao CDH.

Suporte respiratório – alguns bebês ainda precisam de suporte de oxigênio devido à hipertensão
pulmonar ou vários outros motivos e podem vir com cânula nasal e oxigênio. Em casos muito graves,
um bebê pode vir com uma traqueia. A traqueostomia é um orifício feito cirurgicamente que passa
pela frente do pescoço do bebê até a traqueia ou traqueia. Um tubo de respiração, chamado tubo
traqueal, é colocado através do orifício e diretamente na traqueia do bebê para ajudá-lo a respirar.
Problemas de alimentação – Ser lento ou incapaz de amamentar / mamadeira pode afetar o
crescimento e o ganho de peso. Ocasionalmente, um tubo NG pode ser colocado no nariz do bebê e
no estômago para administrar nutrição e medicamentos. Em problemas de alimentação graves, um
tubo G pode ser inserido através do abdômen que fornece nutrição diretamente ao estômago.
Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) – O ácido gástrico que chega ao esôfago do estômago
pode ser angustiante para o bebê e geralmente é tratado com medicamentos. Em casos graves, é
realizado um procedimento chamado fundoplicatura de Nissen, onde o cirurgião melhora a barreira
natural entre o estômago e o esôfago para evitar o fluxo ascendente de ácido.
Questões de Fala e Desenvolvimento – Resultantes de ventilação artificial e longos períodos de
hospitalização. Seu filho normalmente será encaminhado a um fonoaudiólogo, fisioterapeuta e/ou
terapeuta ocupacional para lidar com esses problemas.
Perda Auditiva – Isso às vezes acontece, embora os profissionais não tenham certeza do porquê.
Seu bebê será monitorado durante toda a infância por um fonoaudiólogo em relação à sua audição.
RSV – Este é um vírus às vezes mortal que pode se apresentar como um simples resfriado em
crianças mais velhas e adultos, mas é muito perigoso para idosos, recém-nascidos e pessoas com
pulmões comprometidos. Por favor, converse com os médicos do seu filho sobre as precauções do
RSV, como a injeção de Synagis, isolamento, etc. durante a temporada de gripes e resfriados nos
primeiros 2 ou 3 anos. 
Vírus - é imperativo manter seu filho longe de vírus como resfriado, gripe, RSV, catapora,
coqueluche, etc. A única maneira de fazer isso é evitar multidões, limitar visitantes e rastrear todos
que seu filho entrar contato com. Tivemos várias crianças que sobreviveram a CDH apenas para
serem perdidas para vírus simples.
Reherniação – A recorrência da hérnia é incomum, mas pode ser muito grave. Entre em contato com
seu médico de família ou chame uma ambulância se seu filho tiver o seguinte: 

Sensação de mal-estar geral (muito letárgico, choro 
incontrolável)   
Vômitos (podem conter conteúdo intestinal e/ou bile verde)   
Desconforto ou dor abdominal
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Perda de apetite  
Distensão abdominal  
Dificuldade para respirar



Se você tiver que dizer adeus

Infelizmente, alguns bebês diagnosticados com CDH não passam das primeiras horas, dias ou
semanas de vida. A equipe médica explicará as razões pelas quais seu bebê está se
deteriorando e examinará as opções até melhorar a condição do seu bebê e se deve ou não
interromper o tratamento.

Esta nunca é uma decisão fácil para os pais ou profissionais médicos, e você terá todo o tempo
e apoio necessários para tomar sua decisão. Alguns pais podem ver seu bebê lutando e
descobrir que o bebê os avisa quando chegar a hora.

Abaixo estão algumas sugestões para quando a decisão for tomada: 
Tire muitas fotos e vídeos de seu bebê. Estes sempre serão preciosos para você.
Entre em contato com Now I Lay Me Down to Sleep para ver se há recursos em sua área.
Seus serviços são gratuitos e fornecerão fotos de lembrança de seu filho e filha.
Anote os cuidados diários do seu bebê e quaisquer momentos especiais em um diário para
manter.
Você pode convidar visitantes para ver seu bebê antes que chegue a hora. O hospital fará o
possível para atender a todas as suas solicitações, mas lembre-se de que muitas dessas
unidades têm políticas rígidas de visitação para proteger outros bebês e seus pais.
Os arranjos para batizar seu bebê na unidade podem ser feitos se você estiver interessado.
Quando chegar a hora de retirar seu bebê do suporte de vida, você pode estar presente ou
esperar que as enfermeiras tragam seu bebê até você. Esta pode ser a primeira vez que
você e seu parceiro conseguem segurar seu bebê, e isso pode ser extremamente
esmagador.
Você é encorajado a dar banho e vestir seu bebê, e segurá-lo e conversar com ele o maior
tempo possível. Não tenha medo de segurar seu bebê depois que ele já passou – muitos
pais se arrependeram de não fazê-lo.
Você também pode tirar fotos segurando seu bebê, bem como impressões de mãos e/ou
pegadas.

É uma ideia inteligente garantir que o sangue seja coletado pelo geneticista para testes de
DNA no futuro, assim que estiverem disponíveis.
Uma mecha de cabelo é uma lembrança preciosa.
Não há maneira certa ou errada de lidar com as emoções durante esses momentos
devastadores. Família e amigos são um apoio inestimável, e você também pode achar útil
falar com um conselheiro do hospital ou capelão, se estiver disponível.
Finalmente, diga ao seu bebê que não há problema em ir. Estudos mostram que pessoas de
todas as idades, mesmo recém-nascidos, parecem passar mais tranquilamente depois de
ouvir essas palavras.
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Conselhos de outros pais em luto

“Não permita que ninguém o apresse. Leve o tempo que precisar para se despedir. Passei cerca de

45 minutos com Ryan antes de nos deixarem levá-lo para a patologia, o que é contra as regras do

hospital, mas quebramos a regra. Lamento que não o segurei mais. Além disso, isso soou estranho

para mim, mas a enfermeira me contou sobre isso um dia antes de Ryan morrer. Ela me disse que

desconectaríamos todos os tubos e fios, daríamos banho nele, passaríamos loção de bebê por todo

o corpo, pentearmos seu cabelo (corte uma mecha também!), vesti-lo, envolvê-lo em um cobertor e

segurá-lo. Tire fotos e diga adeus e explique por que Deus o estava tirando de nós. Essa parte eu

não consegui explicar, ainda não consigo! Guardei todas as coisas que o hospital usou em Ryan:

tesouras, chupetas, fraldas, seus brinquedos, roupas, a placa em sua cama. Por 29 dias, ele coletou

bastante coisa. Está tudo em uma caixa hermética conhecida como ‘Caixa de Ryan’.” - Cindy Mohr

“Peça pílulas para secar o leite materno ou continue bombeando até depois do funeral. Abraços

podem ser muito dolorosos quando você está ingurgitado.” - Rhonda Montague “

"Estou fazendo uma caixa de sombra com as lembranças de Thomas. Seu chapeuzinho e meias e

pulseiras e alguns cartões, etc. são colocados em uma moldura especial que será pendurada em

uma parede especial. Assim posso olhar para as memórias do Thomas todos os dias sem abrir uma

caixa, e é uma decoração tão bonita também. Eu também fiz um para meu filho mais velho,

Michael, e ele também gosta de olhar para ele.” - Gabi Frietag

“No nosso caso, não foi uma morte súbita no nascimento, mas após 3 semanas de cuidados

intensivos. Sugiro ter o maior número de visitantes possível. Quanto mais pessoas conhecerem

seu bebê antes de irem embora, melhor. Torna-os mais reais, ajuda a afirmar que eles realmente

estiveram aqui! Comemoramos sua vida com um funeral completo, recepção em nossa casa, etc.

Esses eventos foram importantes, para nós e também para amigos e familiares. Muitos me

disseram que isso lhes deu a chance de realmente se concentrar no que havia acontecido. Foi bom

para mim reunir tudo sobre a curta vida de Fletcher. Eu fiz uma espécie de álbum e tenho uma

caixa enorme para todos os cartões que entraram. Agora é tudo junto para tirar e 'visitar' quando

estiver com vontade. Isso me ajudou a alcançar outras pessoas que sofreram uma perda

semelhante. Estou em um grupo de apoio com mulheres maravilhosas que tiveram partos tardios

ou durante o parto. O meu foi o único 'aqui' por um tempo, mas realmente não fez diferença na

maneira como nos conectamos. Mas, na verdade, as duas mulheres que conheci através dos

Querubins foram os melhores relacionamentos de todos. Damos força e apoio uns aos outros

regularmente." - Laurie Stusser-McNeil
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Por que meu querubim?... Uma carta aos pais em luto

Caro pai de luto,

Não é porque você não era digno de seu querubim – você era e é. Você é tão digno que lhe foi confiado para

levar adiante os objetivos de sua vida e os deles também. Você é tão digno que seu querubim escolheu você

para ser sua mamãe e papai durante seu curto período aqui. Você é tão digno que foi abençoado o suficiente

para ser o pai de um anjo vivo... uma criança colocada na terra para tocar o coração e a vida de tantas pessoas.

Tanto amor e tantas lições colocadas em tão pouco tempo. Nem todos podem compreender essa grande

bênção e essa grande responsabilidade – mas você foi escolhido.

Não é por causa de sua fé ou dúvidas. Não é porque você não orou o suficiente ou porque poucas pessoas

oraram pelo seu querubim. Há querubins que tiveram milhares de pessoas ao redor do mundo orando por

eles... e eles não sobreviveram. Tivemos querubins cujos pais não acreditam em religião e eles sobreviveram.

Suas orações por um milagre não foram recusadas. Você também recebeu milagres... mesmo que eles não

sejam os que você mais queria. As orações podem nos sustentar através de qualquer coisa que a CDH jogue

sobre nós, ajudando-nos a tomar as decisões certas, trazendo-nos paz não importa o resultado... e elas podem

nos levantar e nos carregar através da dor.

Não é porque você tomou uma decisão médica ruim ou não lutou o suficiente por seu filho. Seu querubim

tinha toda uma equipe médica lutando por eles ao seu lado. Você tomou todas as melhores decisões que podia

para o seu querubim. Você foi e é o melhor pai para o seu querubim que você pode ser. Existem milhares de

crianças saudáveis que não têm pais que lutam por elas. Seu querubim foi abençoado por tê-los como pais,

assim como vocês tiveram a oportunidade de ser pais de seu querubim. Se o CDH nos ensinou alguma coisa é

que ele não segue regras. Crianças sem diafragma e pouco pulmão podem sobreviver, enquanto crianças com

dois pulmões cheios não. Ele nos ensinou que a função pulmonar não é o fator decisivo. Ele nos ensinou que às

vezes o melhor cuidado do mundo não é suficiente.

Não é porque você não pode oferecer ao seu querubim o apoio ou os recursos necessários para uma criança

com necessidades especiais. Não é porque você não tem paciência ou habilidades. Temos membros enlutados

que são médicos, enfermeiros... temos pais de sobreviventes que também eram adolescentes. Temos membros

em luto que são pais incríveis e temos pais de sobreviventes que perderam a custódia de seus querubins.

Também temos muitos, muitos pais de sobreviventes que são incríveis, preparados e prontos para serem pais

maravilhosos para seus querubins. A CDH não se importa com quem está pronto, quem é capaz, quem está

mais qualificado para cuidar de um querubim e quem não está.

Não é porque você não amou seu querubim o suficiente. Se o amor pudesse poupar bebês de CDH, esse

horrível defeito de nascença não reivindicaria mais uma vida. CDH não mostra favoritismo. Não mostra

preconceito. É realmente a sorte do sorteio quem sobrevive e quem não. Isso não significa que você é melhor

ou pior do que qualquer outra pessoa. Não é justo. Seu querubim não escolheu deixá-lo. Mas eles escolheram

passar o tempo aqui com você. Eles não escolheram asas em vez de pés. Eles não escolheram o Céu ao invés de

ficarem aqui com vocês.

Não há uma boa resposta para por que seu querubim não sobreviveu... mas existem centenas de respostas

sobre por que ele ou ela deveria ter sobrevivido. Na CHERUBS, todos conhecemos a dor da CDH. A dor e a

tristeza de ter um filho nascido com um defeito congênito grave... alguns lamentam a perda de uma criança

saudável enquanto lutam para lidar com a CDH em seu querubim sobrevivente e a perda de um sonho. Alguns

sofrem uma dor sem fim de perder o sonho e a vida de seu querubim. Mas todos nós sofremos, e todos nós

temos perguntas para as quais talvez nunca tenhamos respostas.

Todos nós perdemos muito. Muitos pais estão sofrendo as perdas de seus bebês agora. A comunidade CDH

perdeu tantos bebês pelos quais todos oramos, amados de longe. Mas também ganhamos muito. Assim como

os familiares, amigos e até estranhos. Cada querubim deixou sua marca neste mundo e o deixou um pouco

melhor do que o encontrou. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz em vidas que duram décadas. Todos

devemos seguir os belos exemplos que essas crianças deixaram para nós.

Sinceramente,

Dawn M. Torrence Ireland

Presidenta, CDH Internacional
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Nunca confie na bateria do seu telefone.

CONTATOS IMPORTANTES

LISTA DE EMERGÊNCIA E INFORMAÇÃO

Número:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Nomear seu Go-Between. A pessoa que vai atender você, atualizar toda a sua família e amigos, atualizar suas redes sociais, 
etc, para que você possa passar mais tempo com seu bebê e não responder constantemente a perguntas de familiares e 
amigos bem-intencionados.

Nosso Go-Between Designado é ________________________  Ele/Ela/Eles podem ser alcançados em _______________________

Nome:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

        Tracy Meats                         

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

Obstetra

Médico Primário

Celular da mamãe 

Celular do papai 

Avós / Outro 

Avós / Outro 

Avós / Outro 

Avós / Outro 

Central de Atendimento Hospitalar 

UTIN / UTIP 

Hotel / Casa Ronald McDonald 

CHERUBS/ CDHi 

Embaixador local CHERUBS

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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3650 Rogers Rd #290
Wake Forest, NC 27587
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www.cdhi.org
info@cdhi.org
+1 919-610-0129
US 501(c)III #56-1916661

EUA / Internacionalmente Reino Unido
77 Victoria Street, Box 135
Londres SW1H 0HW
Reino Unido

www.cdhi.uk
uk@cdhi.org
+44 20 3966 5346
Caridade  registrada do 
Reino Unido no.1189819

Twitter @cdhiuk
Instagram @cdhiuk
Facebook @cdhiuk

Suíça
a/c Chapel & York Switzerland 
Association, 4 Rue Charles-Bonnet, 
P.O. Caixa 399,1211, Genebra 12, 
Suíça www.cdhintl.ch 
switzerland@cdhi.org 
Telefone - +41 22 57 54 171
 CDH International c/o Chapel & 
York Switzerland Association é uma 
associação sem fins lucrativos isenta 
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e seguintes. do Código Civil Suíço.

Hong Kong
c/o Hong Kong Foundation for 
Charities Limited, Unit B, 19/F, 
Queen’s Centre,
58-64 Queen’s Road 
East, Wanchai, 
Hong Kong

cdhi.org/hongkong
hongkong@cdhi.org
CDH International, c/o Hong 
Kong Foundation for Charities 
Número de registro 
limitado65159428-000

Cingapura
c/o Chapel York SG Foundation, 138 
Robinson Road, 18-03 Oxley 
Towers, Cingapura 068906

cdhi.org/singapore
singapore@cdhi.org
+65 9223 7069
CDH International, c/o Singapore 
Foundation for Charities Ltd | Número 
do registro 65159428-000

Países Baixos
c/o Stichting Chapel & York 
Foundation Netherlands 
Markerkant 13 10 1314 AN 
Almere Noord Holland, Países 
Baixos

www.cdhi.nl
netherlands@cdhi.org
+44 20 3966 5346
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Unido no. 1189819

Twitter @cdhiswitzerland
Instagram @cdhiswitzerland
Facebook @cdhiswitzerland

Twitter @cdhinl
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Facebook @cdhhongkong

Twitter @cdhintl
Twitter @cherubs
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Facebook @cdhsupport

Twitter @cdhisingapore
Instagram @cdhisingapore
Facebook @cdhsingapore
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