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Tudo sobre Neurofibromatose tipo 1
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O Guia é um material com tudo sobre a 
Neurofibromatose tipo 1, também chamada 
de NF1. 

Para te ajudar a entender, a se cuidar e também 
a ensinar as outras pessoas. Vamos lá?!

O Guia
O Que é?
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A Turma NF1
Neno, Fibe e Uno

Nossa turminha vai acompanhar você na leitura 
deste guia e explicar (às vezes de um jeito meio 
engraçado) muitas coisas importantes sobre a 
NF1.

Estamos muito animados para te contar tudo o 
que sabemos! 

Assim como nós aprendemos com os 
profissionais da saúde, familiares e amigos, agora 
queremos que você aprenda também.

Eu sou o Neno!

Gosto muito de ler, aprender e brincar, 
principalmente sozinho ou com amigos que já 
conheço há mais tempo.

Tenho NF1 e como você pode ver, tenho 
manchinhas café com leite e alguns 
neurofibromas em várias partes do corpo.
Também tenho uma mochila com muitas 
coisas que me ajudam no tratamento e 
acompanhamento.

Quando eu não tinha amigos com NF1 me sentia 
sozinho, mas agora tenho a Fibe, o Uno e você! 
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Eu sou a Fibe!

Adoro brincar, conversar com meus amigos e 
comer bolo de chocolate. Sou um pouco tímida, 
principalmente quando conheço alguém novo, 
mas depois que ganho confiança, falo sem parar!

Tenho NF1 e por isso tenho o olho um pouco 
diferente e algumas manchinhas na pele. 

Quando eu era menor, tinha vergonha e ficava 
triste com as pessoas me olhando. Agora que sei 
tudo sobre NF1, tenho conhecimento e isso me dá 
segurança.

Eu sou o Uno!

Assim como o Neno e a Fibe tenho NF1 e isso não 
me impede de fazer o que eu mais amo: praticar 
esportes! Além disso eu sou muito agitado e por 
isso estou sempre correndo, pulando e brincando 
do meu jeito.

Quando eu tinha 5 anos precisei amputar 
uma perna e demorou um pouco para eu me 
acostumar a usar prótese e aprender a ter o 
máximo de autonomia.

Hoje faço quase tudo sozinho, mas de vez em 
quando eu preciso de uma ajudinha, como todo 
mundo, não é?!
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Apresentando o Guia

Antes de começar, vamos te passar algumas dicas 
para ler o guia. Logo você pega o jeito e rapidinho 
acha tudo o que precisa.

Primeira dica: use muito o guia! Ele foi feito para 
te ajudar.

Segunda dica: ele é dividido em duas partes. Na 
primeira parte ficam os capítulos contando sobre 
a NF1 e na segunda parte tem um minidicionário 
com as palavras que você mais vai escutar.

O Guia pode ser usado para

Aprender sobre a NF1: A gente quer e precisa 
saber tudo sobre NF1, mas com uma linguagem 
clara e fácil de entender, certo?

Saber os sinais e sintomas: O que são esses 
sinais que temos no nosso corpo? O que são esses 
sintomas que a gente sente?

Encontrar ajuda: Às vezes a gente acha que 
ninguém pode nos entender, mas tem muita 
gente ao nosso lado... ou iguais a nós!

Se cuidar melhor: Quem não gosta de dicas?! O 
que perguntar, como se alimentar bem, o que 
fazer para melhorar o que estamos sentindo?

Se sentir acolhido: Temos tantas perguntas 
sem respostas e isso pode nos deixar ansiosos. 
É preciso ter um espaço para a gente se sentir 
acolhido ou como gostamos de dizer, com o 
“coração quentinho”.



18 19

Sobre a NF1

Para falar sobre a NF1, vamos começar com 
algumas coisas que acontecem dentro do nosso 
corpo, antes até da gente nascer.

Assim vai ficar mais fácil entender como e porque 
a NF1 acontece. Vamos lá!

Como tudo começa?
Imagine que o nosso corpo é como um grande 
quebra-cabeça. Assim como o quebra-cabeça, 
ele é formado por muitos pedacinhos, que são as 
células.

Nosso quebra-cabeça... ops, nosso corpo, começa 
com uma célula do nosso pai e uma célula 
da nossa mãe. Essas duas células se juntam e 
começam a se duplicar, triplicar, multiplicar, 
muitas e muitas vezes. 

Cadê o professor de matemática para ajudar 
nessa conta? São muitas células! Elas se unem 
e formam cada parte do nosso corpo: coração, 
perna, nariz... tudo!
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Genes e Genética

Agora que você já sabe o que são as células, vou 
te contar o que tem dentro delas: os genes!

Os genes são muito importantes porque têm 
todas as informações sobre a gente. Lembra que 
tudo começou com uma célula do seu pai e outra 
da sua mãe? 

Isso significa que você tem um gene de cada 
um também. Esses dois genes se juntaram e 
formaram você! 

Os genes definem cada característica do nosso 
corpo, como a cor dos olhos ou o tipo de cabelo. 

Receber essas características dos nossos pais 
significa que ganhamos ou herdamos esses 
genes e por isso chamamos de características 
hereditárias.

A genética estuda como essas características são 
passadas dos pais para os filhos. Para ficar mais 
fácil, a genética estuda a receita do nosso corpo. 

Essa receita é diferente para cada pessoa e 
nunca é repetida, por isso somos todos diferentes 
e muito especiais.
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E onde entra a NF1?

O que tudo isso tem a ver com NF1?

A NF1 acontece quando um gene específico 
perde o controle e se modifica, deixando de ter a 
forma e o jeito que deveria. 

Por isso nós temos algumas características 
diferentes como as manchinhas café com leite.

Diagnóstico

Quando os profissionais da saúde desconfiam 
que algo em nosso corpo não está indo bem, 
precisamos investigar. 

Quando alguma alteração ou doença aparece nos 
exames, chamamos de diagnóstico.
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A NF1 pode ser diagnosticada por exames feitos 
pelo médico no consultório ou com a ajuda de 
instrumentos e máquinas. 

Alguns exames são fáceis e rápidos de fazer, 
outros podem doer um pouco. Para que você 
esteja bem preparado, pergunte ao médico sobre 
qualquer dúvida que tiver.

Antes do diagnóstico da NF1 é possível escutar 
palavras e expressões como: manchas café com 
leite, efélides (sardas), neurofibromas, nódulos de 
Lisch, glioma óptico, displasia óssea. São os sinais 
e sintomas mais comuns da NF1.

Mas não se preocupe, isso não quer dizer que 
todo mundo vai apresentar essas características. 
Vamos te ajudar a entender cada uma delas 
neste guia.

Sinais e Sintomas

Os sinais e sintomas aparecem de forma 
diferente em cada pessoa. 

Algumas podem ter manchas café com leite e 
sentir dor, outras podem ter neurofibromas e 
dificuldade de aprendizagem, algumas podem 
não sentir nada.
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Vamos explicar agora quais são os principais 
sinais e sintomas que estão ligados à NF1.

Manchas café com leite: São manchinhas na 
nossa pele de cor castanha, parecidas com 
a cor de café com leite (se você coloca mais 
leite do que café). Seis ou mais manchinhas 
espalhadas pelo nosso corpo podem ajudar no 
diagnóstico de NF1.

Neurofibromas: São carocinhos que aparecem 
na pele, embaixo da pele ou em alguns órgãos 
que não conseguimos ver. Eles não costumam 
causar dor, mas se incomodarem, em alguns 
casos, podem ser retirados através de cirurgia.

Parestesia: Sabe aquele formigamento que a 
gente sente na perna quando ficamos muito 
tempo na mesma posição?

Essa sensação acontece por causa dos nervos. 
Isso não significa que o seu corpo está nervoso, 
calma que vamos explicar.

Dentro do nosso corpo tem uma rede de nervos 
sensoriais como um grande fio que conecta tudo 
e reage ao que acontece dentro ou fora do corpo. 

Isso permite que você sinta calor, frio, dor e outras 
sensações. 

Se um neurofibroma crescer perto de um 
nervo, isso pode causar a mesma sensação de 
formigamento de quando ficamos muito tempo 
na mesma posição. 

Essa sensação é tecnicamente chamada de 
parestesia. Além da sensação de dormência, 
também é possível sentir queimação, calor e até 
frio por causa desse neurofibroma perto de algum 
nervo.
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Dor: Se algo não está indo bem com o nosso 
corpo é provável que a gente sinta dor.

A dor pode acontecer de várias formas. Pode 
ser como um “choque”, uma “pontada” forte, 
um incômodo ou até uma sensação que não 
conseguimos explicar muito bem. Existem formas 
de fazer a dor passar, por isso fale com um adulto 
para que ele possa te ajudar.

Fraqueza: Tem dias que a gente só quer ficar 
deitado. Não quer brincar, jogar ou passear. Nos 
sentimos sem força para falar ou até comer. 
Isso acontece porque os neurofibromas podem 
encontrar alguns nervos e atrapalhar seu trabalho, 
causando essa fraqueza. Aproveite para ler um 
livro e descansar que a sensação logo passa.

Displasia Óssea: Nosso corpo passa a vida 
toda multiplicando as células para que a 
gente continue crescendo e mantendo nosso 
funcionamento. As células são sempre criadas do 
mesmo jeito, com o mesmo formato e as mesmas 
informações.

Chamamos de displasia quando as células 
começam a se multiplicar de uma forma 
diferente, ou seja, não são iguais aos ingredientes 
que a gente precisa. Isso gera um crescimento 
anormal das células do corpo. Óssea quer dizer 
que tem impacto nos ossos. 

Sendo assim, displasia óssea é uma mudança 
da estrutura óssea do corpo porque as células 
começaram a se formar de um jeito diferente.

Escoliose: Escoliose é uma palavra de origem 
grega e significa curvatura. A escoliose acontece 
em nossa coluna quando ela tem uma curva para 
um dos lados. 

É comum sentir dor e desconforto, mas saiba 
que existem profissionais que podem te ajudar 
a melhorar essa sensação. Lembre-se de tentar 
manter uma boa postura e peça dicas para o 
fisioterapeuta.
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Outros Sintomas 
Possíveis

Dificuldade de Aprendizagem: Tem gente que 
tem dificuldade em matemática, outras pessoas 
em português. 

A verdade é que cada um aprende de uma forma 
e em um tempo diferente. Se você precisar de 
ajuda, que tal chamar a professora?

Coceira: Se você já foi picado por um inseto sabe 
bem o que é a coceira. 

Ela incomoda e pode até nos machucar. Por isso, 
se a coceira demorar para passar, talvez seja a 
hora de procurar um dermatologista. 

Lembre-se de manter as unhas cortadas e 
limpas para não machucar o seu corpo e não ter 
infecções. Sua pele agradece.

Hiperatividade: Hiper significa muito. Como 
o nome já diz, quando ficamos hiperativos, é 
porque estamos muito “ativados” ou agitados.

Quando nos sentimos assim fica difícil até prestar 
atenção no que estamos fazendo. Se estamos 
hiperativos, é comum termos dificuldade para nos 
concentrar em alguma coisa.

Existem várias formas para conseguir se 
concentrar melhor e deixar o coração e a cabeça 
menos acelerados. Conversar com o psicólogo e 
o psiquiatra é uma delas e na escola a professora 
também pode ajudar.
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Linguagem: Usamos a linguagem para expressar 
nossas ideias e sentimentos. 

Ela é muito importante para a comunicação, para 
fazer a outra pessoa nos entender. 

A linguagem pode acontecer através da fala, de 
gestos, sinais, escrita e até desenhos. Tudo para 
expressar o que você está sentindo ou precisando.

Se você falar “eu te amo” ou fizer um coração com 
as mãos, está demonstrando para a outra pessoa 
o que você está sentindo. Isso é linguagem. 

Se você tiver dificuldade para falar ou se expressar, 
uma dupla pode ajudar: o fonoaudiólogo e o 
psicólogo.

Deficit de Memória: Deficit é a palavra que 
significa a falta de alguma coisa. Se esquecemos 
as coisas com uma grande frequência, estamos 
com a “memória fraca” ou com deficit de 
memória. 

Podemos ter deficit de atenção quando temos 
dificuldade de nos concentrar em alguma 
atividade, quando esquecemos onde colocamos 
um objeto ou até mesmo o que combinamos 
com a professora da escola. 

Você pode dizer para o nutricionista que está com 
deficit de chocolate. Brincadeirinha!

Redução do Apetite: Redução do apetite é a falta 
ou diminuição da vontade de comer. Isso pode 
acontecer quando sentimos dor, fraqueza ou 
temos parestesia. 

O nutricionista, profissional que cuida da nossa 
alimentação, está sempre pronto para nos escutar 
e ensinar o que podemos fazer para melhorar o 
apetite.

É muito importante manter a alimentação 
saudável para garantir o funcionamento do nosso 
corpo. Por isso temos que cuidar do apetite, 
afinal ele nos despera a vontade de comer.
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Lidando com os 
Sentimentos

Cada pessoa pode sentir de uma forma: não 
tem certo ou errado, não tem feio ou bonito. Por 
exemplo, eu fico triste quando meus amigos não 
querem brincar comigo e isso não me faz ser 
fraco ou achar que é feio.

Entender o que a gente sente e aprender a 
mostrar as nossas emoções nos ajuda a estar com 
o coração calmo e tranquilo. 

As emoções e os sentimentos são formas de lidar 
com o que acontece ao nosso redor. Eles podem 
nos proteger de algum perigo, nos aproximar de 
alguém que amamos, nos fazer chorar, nos fazer 
sorrir. 

Toda emoção importa e por isso devemos aceitar 
e entender cada uma delas.

Medo
Quando vamos fazer um exame que não 
conhecemos ou sentimos uma dor diferente, o 
nosso coração pode ficar mais rápido e nossa 
vontade é ficar grudados com quem amamos. 

Essa sensação é causada pelo medo e não tem 
problema nenhum se sentir assim. 

Fica a dica: falar sobre seus medos com alguém 
que você confia pode ajudar a diminuir esse 
sentimento ou até se livrar dele.
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Raiva

Podemos nos sentir injustiçados, frustrados ou até 
chateados por não conseguirmos realizar alguma 
atividade. 

Nosso corpo fica mais agitado e até mais quente 
quando sentimos raiva. Tente fechar os olhos 
e respirar fundo. Você pode sentir a raiva indo 
embora a cada respiração. 

Se a raiva continuar, converse com alguém sobre 
o que você está sentindo.

Felicidade

Muitas coisas podem nos deixar felizes. Estar 
junto com pessoas que a gente ama, cozinhar, 
brincar, receber um abraço, carinho ou uma boa 
notícia. 

As pequenas conquistas também são 
ingredientes importantes para a felicidade. 

O que te faz feliz?
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Ansiedade
A ansiedade acontece quando a gente se 
preocupa com alguma coisa antes mesmo 
dela acontecer. É como se a nossa mente 
estivesse tagarelando sem parar. 

Um bom exercício é a respiração: respire 
fundo e solte bem devagar. Você pode 
fechar os olhos se quiser. 

Enquanto respira tente se concentrar no 
que está acontecendo agora, em como você 
sente o seu corpo, como é o ambiente em 
que está. 

Vá conversando com a sua mente e 
mostrando que ela não precisa se preocupar 
com algo que ainda não aconteceu. Quando 
você menos perceber a ansiedade foi 
embora.

Solidão
Ficar sozinho pode ser bom quando não 
queremos companhia, mas pode ser ruim 
quando sentimos que não tem ninguém 
que possa nos ouvir. 

Quando você sentir solidão, busque 
pessoas que você confia e fale sobre o que 
está sentindo. Isso pode te ajudar a se sentir 
melhor e perceber o quanto é amado.



40 41

Tristeza

Você já deve ter ouvido alguém dizer “estou para 
baixo” ou “estou jururu”. 

A tristeza gera essa sensação de estar sem ânimo 
ou energia. 

É possível que você se sinta triste por ter que ir ao 
médico toda semana, mas é importante lembrar 
que ele vai cuidar para que você se sinta bem 
melhor.

Vergonha

Ter características diferentes faz com que 
algumas pessoas nos olhem de uma forma 
estranha, nos fazendo sentir vergonha. 

Pode ser por causa de uma manchinha ou 
até por estarmos agitados. 

Mas afinal, existe alguém igual?
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Adultos também
sentem

Todo mundo sente, até mesmo os adultos. 

Muitas vezes eles não sabem como 
compartilhar, mas estão pensando e sentindo 
coisas a todo o momento. 

Eles sentem amor, felicidade e até tristeza, 
assim como a gente. 

Sentem também muitos outros sentimentos 
que vamos aprender a conhecer. 

Alô, adultos, vocês podem contar com as 
crianças também!

Culpa

A culpa é um sentimento que pode chegar 
de repente e causar uma sensação como se a 
gente tivesse feito uma coisa ruim ou errada. Por 
exemplo, alguns pais podem se sentir culpados 
pelos filhos terem o diagnóstico de NF1. 

É normal que eles se sintam assim, mesmo não 
sendo culpa deles. É preciso ter cuidado para que 
isso não os deixe muito tristes e é importante ter 
alguém para compartilhar. Que tal o psicólogo?
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Desamparo

Quando o adulto precisa de alguém para estar 
ao seu lado e não encontra em quem se apoiar, 
ele se sente desamparado. 

O desamparo pode ser curado com um abraço. 
Corre lá e aperta ele bem forte!

Orgulho

Seus pais sentem orgulho o tempo todo só de 
olhar para você. 

Pode ser porque você aprendeu algo novo ou 
porque tem o sorriso mais bonito do mundo. 

Eles sentem orgulho por você ser uma criança ou 
adolescente que todo dia ensina um pouquinho 
sobre como a vida não é perfeita, mas pode ser 
muito boa.
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Gratidão

Que sentimento gostoso! 

Ele acontece quando temos pessoas que nos 
querem bem e que nos ajudam. 

Quando um profissional da saúde cuida da gente, 
quando conquistamos algo que queremos muito 
ou até mesmo quando escutamos uma música 
que gostamos. 

O sentimento de gratidão nos acompanha 
sempre. Já perguntou ao adulto mais próximo 
pelo que ele é grato?

Você sabia que existem pessoas com as quais 
podemos contar de verdade? 

Elas vão nos proteger e nos fazer sentir 
confiantes. 

São tantas pessoas que querem nos ver bem 
e felizes. Se você ainda não conhece, eu vou te 
apresentar!
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Família

Família não precisa ter o mesmo sangue ou 
sobrenome. Família é o grupo de pessoas que se 
ama, se cuida e se acolhe.

A maioria das vezes é a nossa família que está 
mais perto da gente durante toda a nossa vida, 
nos momentos fáceis e nos difíceis.

Pensa naquela pessoa que segura a sua mão 
quando você vai fazer um exame. Pensou? Ela 
pode fazer parte da sua família.

Como ajudar minha família a 
entender sobre a NF1?

Os profissionais da saúde são muito importantes 
nessa tarefa. Eles serão os primeiros a falar com 
nossa família sobre a NF1, mas nem sempre será 
fácil entender.

Que tal apresentar esse guia para usar junto com 
eles? Leve para as suas consultas e tire todas 
as suas dúvidas. Essa é uma forma de deixar a 
comunicação muito mais fácil.

Alô, família! Vocês também podem tirar todas 
as dúvidas com os especialistas. Fazer uma lista 
pode ajudar a não esquecer o que perguntar. 

Como pedir ajuda?

Pode gritar “socorro!” ou apenas dizer que 
precisa de ajuda. Alguém vai chegar rapidinho 
para te apoiar. 

Nossa família está sempre atenta, mas às vezes 
não percebe que precisamos de ajuda. Por isso é 
importante falar quando sentimos que algo está 
errado com a gente, tentar sempre conversar 
e nos expressar sobre nossos sentimentos e 
sensações. 

Não há nada de errado em pedir ajuda, viu?
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Escola

Escola é aquele lugar que nós vamos para 
aprender e ensinar também, afinal, têm muitas 
coisas que a gente sabe e pode contar para todo 
mundo.

Na escola nós conhecemos muitas pessoas legais 
como os professores, funcionários e colegas de 
classe. Sabia que muitos deles poderão ser nossos 
amigos para o resto da vida?

Então aproveite seu tempo com eles!

Como explicar para a escola o que é NF1?

Se já é difícil para a gente, imagina para os 
professores e colegas entenderem sobre a NF1?

Apesar de ser um desafio, agora você tem esse 
guia para te ajudar a explicar de uma forma mais 
simples e fácil.

Que tal ser professor por um dia e dar uma aula 
sobre NF1 para a sua turma?

Como a escola pode me ajudar?

A escola é um lugar seguro e está sempre 
tentando fazer o melhor para nós. 

Para que os professores e funcionários possam 
nos ajudar, precisamos falar sobre como estamos 
nos sentindo. 

Avisar quando temos dificuldade, sentimos 
dor e até mesmo quando um colega fizer uma 
brincadeira que a gente não goste.

Na escola cada um tem um tempo diferente 
para ler, para escrever, para resolver uma conta de 
matemática. 

Isso não significa que alguém é melhor ou pior 
que o outro. Somos apenas diferentes, cada um 
com suas habilidades e características. Às vezes 
precisamos de mais um tempinho para fazer 
uma tarefa, em outras somos muito rápidos e 
podemos ajudar os colegas.

E você, como gostaria de ser apoiado ou ajudar na 
sua escola?
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Amigos

Amigos são aquelas pessoas que a gente 
confia e que estão sempre ao nosso lado, 
prontos para nos ajudar sempre que a gente 
precisar.

Sabe aquele colega da escola que gosta muito 
de brincar com você? Provavelmente ele é seu 
amigo!

Amigos com NF1

É sempre bom saber que alguém te entende 
de verdade. Ter colegas e amigos com NF1 
pode ajudar a sentir que não estamos sozinhos. 
Traz aquela sensação boa: “ele me entende!”.

Psicólogo
Quantas vezes nos sentimos chateados, tristes 
ou até mesmo agitados demais? Não tem 
problema se sentir assim. 

Ao invés de guardar tudo isso para você, conte 
para o psicólogo. Ele vai te ajudar a organizar essa 
bagunça de sentimentos e fazer você sentir o 
coração mais leve. É como arrumar o seu quarto 
quando ele está “de cabeça para baixo”, mas com 
alguém do lado. Não é bem mais fácil?

Como eu posso ser atendido?

Pergunte no serviço de saúde que você faz 
acompanhamento se tem algum psicólogo que 
possa te atender. Se não tiver, você pode pedir 
ao seu médico uma indicação de lugar ou de 
profissional para te acompanhar. 

Em cada cidade é diferente, por isso é preciso 
se informar com os profissionais e serviços que 
cuidam de você para receber a melhor indicação.
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Dicas

Nada melhor do que algumas dicas para nos 
sentirmos mais confiantes. 

Estas dicas são sugestões, então não quer dizer 
que precisamos seguir tudo igual. 

Elas foram pensadas para te ajudar e você pode 
usar sempre que precisar.

Comunicação

Você sabia que existem várias formas de se 
comunicar? 

Pode ser através da fala, dos gestos, da escrita. 

O mais importante da comunicação é ser 
entendido, porque só assim as pessoas vão saber 
o que queremos e como nos sentimos. 

De que forma você se comunica melhor?

O que perguntar aos profissionais da saúde?

Devemos nos sentir livres para perguntar 
qualquer coisa. Não precisamos ter medo ou 
vergonha. 

Todo mundo tem dúvidas e é importante que a 
gente compartilhe com os profissionais da saúde, 
só assim eles vão entender o que nos incomoda 
ou o que está sendo bom e não precisa mudar. 

1.

2.

3.

bla bli bló
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Como entender o que os profissionais 
da saúde falam?

Pode não parecer, mas eles falam português. 

Um português com palavras difíceis e às vezes 
difícil de entender, né?

Aqui vão algumas dicas:

1) Você pode pedir pra eles repetirem quantas 
vezes precisar;

2) Você pode pedir para eles falarem mais 
devagar;

3) Se estiver difícil, pode pedir para eles 
desenharem;

4) Este guia pode ajudar na comunicação.

Entender o que os profissionais falam é 
importante para aprender como podemos nos 
cuidar melhor.

Cuidados Pessoais

Os cuidados pessoais têm que acontecer com 
todo o nosso corpo. E como a gente faz isso? 
Vamos entender melhor agora.

Cabeça

ombro

joelho

e pé
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Sabia que grande parte do nosso corpo é água? 
Ela ajuda no funcionamento dos órgãos e regula 
a nossa temperatura. 

Se você beber pouca água pode se sentir 
cansado, fraco, ter dor de cabeça e até ter mais 
dificuldade para fazer cocô. Por isso é importante 
beber bastante líquido. Não precisa ser só água, 
pode ser suco natural, água de coco e chá sem 
açúcar. 

Dica importante: quando for beber água, não 
pegue da torneira. Beba água do bebedouro, 
filtro, água de garrafa ou peça para quem está 
com você ferver a água antes de você beber (mas 
lembre-se de esperar esfriar!).

Hidratação

Para manter o nosso corpo saudável também 
é importante termos hábitos de higiene. Escovar 
bem os dentes, lavar as mãos antes de comer, 
tomar banho. 

Aqui vai uma dica muito importante: depois do 
banho sempre seque bem o seu corpo, não se 
esqueça do pescoço, das axilas e da virilha. Essa é 
uma forma de não ter fungos e infecções nessas 
partes. 

Higiene
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Não existe uma alimentação especial para 
pessoas com NF1. É importante ter uma 
alimentação equilibrada, saudável e rica em 
nutrientes, igualzinha a de todo mundo.

Que tal falar com o nutricionista?

O nutricionista é o profissional que cuida da 
nossa alimentação e pode tirar todas as dúvidas, 
nossas e de quem cuida da gente. O que posso 
comer? O que é saudável? Como ter uma 
alimentação equilibrada? Posso comer bolo de 
chocolate? 

Pergunte tudo para os “nutris”, como eles 
gostam de ser chamados, que eles estarão 
prontos para te responder.

Alimentação

Existem várias formas de manter o corpo em 
movimento: brincando, ajudando nas tarefas de 
casa, caminhando, fazendo uma atividade que 
você gosta. 

É importante respeitar os nossos limites. Se 
você estiver muito cansado ou estiver sentindo 
dor é preciso parar. Quando você se sentir bem 
novamente pode voltar a fazer as atividades físicas 
com mais disposição.

O fisioterapeuta pode te ajudar.

O fisioterapeuta é o profissional que ajuda a 
manter o nosso corpo ativo e mais forte. 

Estica a perna, abre os braços, respira fundo: tudo 
isso para nos sentirmos mais dispostos. 

Se você estiver com dor na coluna ou tendo 
alguma dificuldade para realizar atividades físicas, 
o “fisio” vai saber como te ajudar.

Atividade Física
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O que você gosta muito de fazer? Brincar com os 
amigos? Ler um livro? Passear no parque? Estar 
com a família?

Lazer é um momento para fazer alguma coisa 
que a gente ama. Pode ser uma atividade radical 
ou ficar deitado na cama descansando o corpo.

Lazer

Ter NF1 me faz ser diferente?

Não. Todos nós já somos diferentes porque 
ninguém no mundo é igual. E se fosse, imagina 
que sem graça seria.

Como eu posso explicar para os meus colegas o 
que é NF1?

A melhor forma de explicar é aquela que faz você 
se sentir bem.

Algumas dicas: 

Entenda o que é NF1 (se precisar, volte para 
aquelas explicações dadas lá no começo, pela “A 
Turma NF1”);

Pense como você gostaria de contar sobre a NF1;

Se estiver muito difícil, peça ajuda para um 
adulto.

Dica extra: que tal levar o guia para eles 
conhecerem?

Dúvidas Frequentes
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Eu posso passar as minhas manchinhas/sardas/
neurofibromas para outra pessoa?

Todas as nossas características são só nossas. Nem 
adianta pedir porque não dá para emprestar. 

As manchinhas, as sardas e os neurofibromas não 
podem ser passados para outra pessoa, como 
uma gripe. Então você pode abraçar, dar muito 
carinho e beijinho sem se preocupar.

Existem coisas que eu não deveria fazer porque 
eu tenho NF1?

Ter NF1 não é um motivo para você deixar de 
jogar bola, ir ao shopping, brincar com os amigos 
ou ir à escola. 

Se você tiver alguma dúvida sobre o que pode ou 
não fazer, pergunte ao seu médico. Lembre-se 
sempre de respeitar os limites do seu corpo.

Há algo que eu possa fazer para não deixar que 
os neurofibromas cresçam?

Ainda não há uma forma de evitar que os 
neurofibromas apareçam e cresçam em nosso 
corpo, mas alguns procedimentos podem ser 
feitos para removê-los. 

Que tal conversar com o seu médico sobre essa 
possibilidade?  
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Nem a minha mãe e nem o meu pai têm NF1, 
isso significa que eu sou adotado?

Apesar de ser uma doença genética, a NF1 não é 
necessariamente hereditária. 

O que isso quer dizer?

Metade das pessoas que têm NF1 têm o pai ou a 
mãe com o gene NF1 alterado, ou seja, é passado 
de um dos pais para o filho.

A outra metade das pessoas pode ter NF1 por 
causa de uma mudança no gene NF1. Isso 
acontece lá no momento em que o seu quebra-
cabeça, ou melhor, seu corpo, foi criado, quando 
a célula do seu pai se juntou com a célula da sua 
mãe. Elas começaram a se multiplicar alterando a 
informação desse gene. Nesse caso você pode ser 
a primeira pessoa da sua família a ter NF1.

Sendo assim, se você é o primeiro da sua família a 
ter NF1, não significa que você foi adotado.                                                                                          

Lote 3

NF1 tem tratamento?

Existem tratamentos para aliviar os sintomas e 
garantir qualidade de vida. Você pode perguntar 
e conversar com sua equipe de saúde para saber 
quais são as melhores opções de tratamento 
para o seu caso. 

Enquanto isso os pesquisadores não param 
de estudar para melhorar os tratamentos e 
descobrir a cura da NF1.

Pergunte para o seu médico sobre quais as 
melhores opções de tratamento para o seu caso. 
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E se eu tiver mais dúvidas?

Os profissionais da saúde estarão 
preparados para te responder. 

Não ache que a sua pergunta é boba, 
bobo mesmo é ficar com dúvidas! Você 
pode perguntar sobre qualquer coisa 
para eles.

Junho/2021 BR-12943
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Glossário de Termos NF1
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Amputação

Quando precisamos retirar uma parte do nosso 
corpo, seja por doença ou acidente, chamamos de 
amputação. É um grande desafio, mas vamos ficar 
bem. Se a amputação for nas pernas ou braços, temos 
próteses, muletas e cadeiras de rodas para nos “dar 
uma mão ou um pé”.
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Autismo

O nome técnico do autismo é Transtorno do Espectro 
Autista, que também pode ser chamado de TEA. 
Algumas crianças podem ter mais dificuldade para 
se comunicar, olhar nos olhos ou interagir com as 
pessoas. Elas podem gostar muito de um objeto 
específico e fazer movimentos repetitivos com o corpo. 
Essas são algumas das características do autismo e 
que podem aparecer de diversas formas. É importante 
lembrar que somos diferentes uns dos outros e é isso 
que nos faz especiais.

Autismo Autoestima

Autoestima é o que pensamos e sentimos sobre nós 
mesmos. Se você se acha uma pessoa legal, tem 
orgulho de si e sente o “coração quentinho” em pensar 
em você mesmo, provavelmente a sua autoestima é 
alta. Caso não se sinta assim, pergunte aos seus pais 
e amigos sobre o que eles gostam em você. Eles irão 
te dizer qualidades incríveis que talvez você não saiba 
que tem.

Autoestima
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Autonomia

Autonomia quer dizer que conseguimos fazer 
atividades e tomar algumas decisões sozinhos. Se 
guardamos os brinquedos depois de brincar, temos 
autonomia. Se escolhemos o que queremos comer, 
temos autonomia. Os adultos podem nos ajudar 
quando não conseguimos fazer alguma tarefa. Por 
isso, não se preocupe! Se estiver difícil, peça ajuda.

Bullying

Quando alguém faz a gente se sentir mal, pode ser 
xingando, batendo ou mesmo dizendo coisas ruins, 
isso é bullying. E não é nada legal. Peça ajuda e 
converse com um adulto se isso acontecer com você 
ou com um amigo.

HAHAHAHA!

HAHAHAHA!

HAHAHAHA!
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Cadeira de Rodas

Cadeira de rodas é como um carro particular, traz 
liberdade para pessoas que têm dificuldades ou não 
conseguem andar. Ela pode nos levar mais rápido aos 
lugares, nos ajudar a jogar basquete e a brincar com 
os amigos. Viu como ela pode ser nossa parceira?

Cardiologista

É o profissional “amigo do peito”. O cardiologista 
cuida da saúde do nosso sistema cardiovascular que 
é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Na 
consulta com o cardiologista abra seu coração e não 
esconda nenhuma dúvida!
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Cirurgia

Cirurgia é o procedimento que pode retirar partes de 
tecidos e órgãos para tratar alguma doença. É a partir 
desse procedimento que os neurofibromas, ou uma 
parte deles, podem ser retirados. Pode ficar tranquilo, 
você não vai sentir nada, pois será anestesiado e estará 
dormindo em um instante!

Cognição

Cognição vem da palavra latim “cognoscere” que 
significa conhecer. É um termo que utilizamos para 
falar sobre o conhecimento e as experiências durante 
a vida. Podemos ter mais dificuldade em aprender 
algumas coisas, mas isso não é um problema. 
Cada um tem um tempo diferente para entender 
e podemos pedir para as pessoas nos ensinarem 
quantas vezes precisarmos!

Z
Z
Z
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Constipação

Constipação é o nome que damos quando temos 
dificuldade para fazer cocô. Isso pode acontecer 
porque as fezes estão duras ou ressecadas. Para não 
ter constipação é importante comer frutas e verduras 
ricas em fibras e beber bastante água.

Convulsão

Ih, deu pane! Convulsão é uma falha no cérebro que 
faz ele funcionar de uma maneira diferente por alguns 
segundos. A pessoa pode perder a consciência e fazer 
alguns movimentos como tremores fortes. Assim 
como a crise vem, ela vai embora e o cérebro volta a 
funcionar normalmente.
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Dermatologista

Ele é o médico que cuida da saúde do maior órgão 
do nosso corpo: a pele! Por isso é importante ter um 
dermatologista por perto, para nos ajudar a cuidar 
das nossas manchinhas, sardas e neurofibromas. Ele 
também é excelente em dar dicas para que os nossos 
cabelos e unhas fiquem bem fortes.

Diarreia

Sabe quando vamos ao banheiro várias vezes e 
fazemos cocô mole? Pois é, é diarreia. O cocô sai mole 
porque não deu tempo do nosso corpo absorver a 
água. Por isso, quando você estiver com diarreia não se 
esqueça de beber bastante água para repor a que está 
saindo. E lembre-se de contar para um adulto quando 
estiver com diarreia, ele vai saber como cuidar de você.

TEM GENTE!
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Displasia Óssea

Displasia é o crescimento anormal das células do 
nosso corpo. Displasia óssea é uma alteração da 
estrutura dos ossos do nosso corpo. Isso quer dizer que 
uma parte do osso pode ficar mais frágil, mas fique 
tranquilo que existem tratamentos e profissionais 
especializados para nos ajudar.

Dor

Dor é uma sensação desagradável ou incômoda que 
nos avisa quando algo está diferente ou errado com 
o nosso corpo. Ninguém gosta de sentir dor, não é?! 
Se você sentir dor ou um incômodo conte para um 
adulto. Se precisar ele vai te levar ao médico, que vai 
entender melhor sobre a sua dor e passar um remédio 
para você ficar bom logo.

GENU VARUM
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Efélides

São manchinhas na pele de cor castanha, mais 
conhecidas como sardas. As efélides normalmente 
aparecem nas regiões das axilas (também conhecidas 
como sovaco, “quiquiu”, embaixo do braço) e da virilha, 
e são características importantes para o diagnóstico de 
NF1. Durante a vida podem surgir mais sardinhas, mas 
elas não vão causar nenhum problema à sua saúde.

Endocrinologista

Estou muito magro? Será que não vou crescer? 
Por que estão surgindo pelos nas minhas axilas? 
Essas perguntas são comuns porque o nosso corpo 
muda o tempo todo. Os responsáveis por isso são os 
hormônios, que ajustam e controlam as atividades do 
organismo. O profissional especialista nos hormônios 
é o endocrinologista e ele sempre ajuda a gente a 
entender todas as nossas transformações.

Lote 3
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Escoliose

A coluna geralmente é reta e alinhada, como a letra 
“I”, certo? Certo! Mas às vezes a nossa coluna pode 
fazer uma curva parecendo mais a letra “C” ou “S”. 
Isso acontece quando temos escoliose e faz com que 
um ombro não fique na altura do outro, o que pode 
causar dor. Fazendo fisioterapia vamos nos sentir 
mais confortáveis e com menos incômodo. Ah! O 
médico dos ossos, o ortopedista, também pode nos 
ajudar.

Família

Família são as pessoas importantes que convivem 
com a gente. Pessoas que nos criam, ajudam e nem 
precisam ter o mesmo sangue que o nosso. Por isso 
tem amigos que são como irmãos, vizinhos que são 
como tios e profissionais da saúde que nos abraçam 
como nossos pais. O importante é deixar nosso 
“coração quentinho” e cheio de amor.

Coluna ereta Escoliose
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Fisioterapeuta

Fisioterapeuta é aquele profissional que puxa, estica, 
dobra e faz a gente mexer o corpo. Eles nos ensinam 
exercícios que movimentam dos pés à cabeça! 
Algumas atividades são até difíceis e precisamos de 
um apoio maior, mas o fisioterapeuta estará ao nosso 
lado em cada movimento.

Fonoaudiólogo

Os fonoaudiólogos são os especialistas em fala e 
audição, então pode desenrolar a língua porque eles 
adoram bater um papo. Se tivermos dificuldade para 
falar ou entender o que é dito, o fonoaudiólogo terá 
muitas dicas e exercícios para nos ajudar.
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Geneticista

Nosso corpo é formado por células, dentro das células 
existem os núcleos e no interior dos núcleos existem 
os genes. Ufa!
Cada gene é responsável por produzir uma proteína 
que vai realizar uma função específica no corpo. 
Olha só como uma coisa tão pequena pode ter uma 
importância tão grande.
O geneticista é o profissional da saúde que estuda os 
genes e cuida das doenças genéticas.

Glioma Óptico

Glioma óptico é um tipo de tumor que fica nas 
vias ópticas. Se temos um glioma óptico podemos 
ter dificuldades para enxergar. Sabe o que pode 
ajudar? Óculos ou lentes! Por isso é muito importante 
não faltar nas consultas com o oftalmologista e 
o neurologista e fazer todos os exames que eles 
pedirem.
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Hereditário

Você já percebeu como é parecido com os seus pais? 
Os genes são responsáveis por passar para a gente as 
características dos nossos pais. Nascemos com metade 
dos genes da mãe e metade dos genes do pai, por 
isso temos algumas características parecidas com eles. 
Hereditariedade é a transmissão do material genético 
dos nossos pais para a gente.

Hiperatividade

Quero parar, mas não consigo! Hiperatividade é 
quando não conseguimos ficar quietos e precisamos 
estar o tempo todo nos mexendo. Não é falta de 
educação, mas um impulso incontrolável. Precisa ficar 
quieto pois está em uma consulta ou na sala de aula? 
Não dá! Até parece que a cadeira tem formigas e o 
chão está pegando fogo!
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Hormônios

Hormônios são substâncias que impactam em 
praticamente tudo o que o corpo faz, desde o 
nosso crescimento até a digestão dos alimentos. Os 
hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas, 
órgãos e tecidos. Depois de produzidos eles vão para o 
nosso sangue para regular o funcionamento do nosso 
corpo. Existem mais de 70 tipos de hormônios! Já 
imaginou quanto trabalho eles têm para fazer?

Imunidade

A imunidade é responsável por defender o nosso 
corpo de vírus, bactérias e outras ameaças. Ela nos 
protege e evita o aparecimento de várias doenças 
e infecções. Para manter nossa imunidade boa 
precisamos nos alimentar bem e fazer exercícios 
físicos, além de cuidar das nossas emoções. Você já 
sorriu hoje?
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Lesão

Lesão é uma palavra usada para explicar qualquer 
dano ou mudança não esperada em algum tecido 
do nosso corpo. Ela pode acontecer por uma causa 
interna ou externa. Sabe um exemplo de lesão? O 
neurofibroma! Ele é uma alteração no tecido do corpo 
que pode formar nódulos em cima ou embaixo da 
pele e em órgãos internos.

Manchas café com leite

São manchinhas na nossa pele de cor castanha, 
parecidas com a cor do café com leite, por isso têm 
esse nome. Elas são muito importantes para ajudar 
no diagnóstico de NF1. As manchas café com leite 
não prejudicam a saúde e não se transformam em 
tumores. Se você tiver qualquer dúvida sobre as suas 
manchinhas, pode correr para o dermatologista e 
perguntar tudo.
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Mutação Genética

A mutação genética acontece quando tem alguma 
alteração no DNA. E você sabe o que é DNA? 
Esse é o apelido do ácido desoxirribonucleico, 
que é responsável por guardar e transmitir nossas 
informações genéticas, aquelas que são passadas 
dos nossos pais para a gente. Quando uma mutação 
genética acontece no gene NF1 desenvolvemos a 
Neurofibromatose Tipo 1. Entendeu tudo? Não tem 
problema, a gente explica de novo.

Neurofibroma

Neurofibromas são como bolinhas que podem 
aparecer na pele, embaixo da pele ou em órgãos 
internos. Muitas pessoas com NF1 possuem dois ou 
mais neurofibromas, mas não existe uma regra. Em 
alguns casos os neurofibromas podem ser retirados 
parcialmente ou totalmente através da cirurgia. Se 
eles causarem dor ou incômodo, converse com o seu 
médico.
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Neurofibroma Plexiforme

São nódulos grandes que crescem enrolados com os 
nervos. Eles podem atrapalhar os nossos movimentos 
e até causar dor. Se você observar que tem alguma 
parte do seu corpo que está formigando ou que os 
nódulos estão crescendo rápido, doloridos ou duros, já 
sabe, né? Alô, doutor!

Neurologista

Neurologista é aquele profissional que cuida de tudo 
que está relacionado ao nosso sistema nervoso. Ele 
pode te ajudar com as dificuldades escolares, as 
convulsões, as características do autismo e a agitação. 
Tem alguma curiosidade ou dúvida sobre o cérebro? 
Pergunte a ele.
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Nódulos de Lisch

Você sabia que a íris é a parte colorida dos nossos 
olhos? Pois é! Os Nódulos de Lisch são bolinhas 
que aparecem na superfície da íris. Eles podem ser 
transparentes, amarelos ou marrons. É muito comum 
que pessoas com NF1 tenham esses nódulos, mas 
pode ficar tranquilo que essas bolinhas não afetam a 
visão.

Nutricionista

O que vamos comer no café da manhã? E no almoço? 
O que pode ser bom para colocar no jantar? Como ter 
uma alimentação saudável? Eu posso comer bolo? As 
dúvidas sobre alimentação podem ser explicadas por 
esse profissional da saúde: o nutricionista! Ele usa a 
alimentação para deixar o nosso organismo mais forte 
e saudável.
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Oftalmologista

Oftamologista é aquele profissional que cuida dos 
nossos olhos. Ele vai nos deixar o mais confortável 
possível para que a gente consiga ver o mundo com 
as cores e as belezas que ele tem. Se você sentir que 
sua visão está um pouco embaçada ou que está difícil 
enxergar, o oftalmo vai te ajudar.

Ortopedista

A coluna doeu, teve um incômodo no joelho, um 
olho está um pouco mais para frente do que o 
esperado? Vamos bater à porta do ortopedista! Ele 
é o especialista em ossos, ligamentos, músculos e 
articulações. Se precisar de ajuda para se mover 
melhor, agora você também já sabe quem procurar.
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Otorrinolaringologista

O nome dessa especialidade é tão grande que 
recebeu o apelido de otorrino. Ele é o profissional 
que cuida dos nossos ouvidos, nariz e garganta. Ele 
também pode cuidar de funções muito importantes 
do nosso corpo, como: fala, olfato, respiração, audição 
e equilíbrio. Atenção ao desafio! Conseguir falar a 
palavra completa: otorrinolaringologista. Conseguiu?

Pediatra

Pediatria é uma palavra de origem grega (“paidos”: 
criança e “iatreia”: processo de cura). O pediatra é 
o profissional que cuida da saúde e acompanha o 
desenvolvimento da criança, do nascimento até a 
adolescência. O pediatra pode ser um dos nossos 
melhores amigos, afinal ele conhece a gente desde 
pequeno! E você, gosta do seu?
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Psicólogo

Raiva, solidão, alegria, medo, felicidade e tristeza são 
algumas das emoções que sentimos durante a vida. O 
psicólogo é o profissional preparado para ouvir sobre 
os seus sentimentos e te ajudar a lidar e entender 
melhor sobre eles. Os psicólogos são especialistas 
em guardar segredos! Quando o coração aperta eles 
estão prontos para nos acolher e cuidar da gente.

Psiquiatra

O psiquiatra é um médico que escuta sobre os nossos 
sentimentos e comportamentos. Às vezes ele pode 
passar um remédio para conseguirmos lidar melhor 
com as nossas emoções e para manter o nosso humor 
mais equilibrado. A cada consulta ele vai nos escutar 
com muita atenção para saber como estamos. Se você 
sentir que está mais agitado do que o comum, você 
pode ir ao psiquiatra.

bla bli bló
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Puberdade

Puberdade é a palavra usada para falar sobre 
a liberação dos hormônios que provocam 
transformações em nosso corpo. Alguns exemplos: o 
crescimento de pelos em novos lugares, a mudança 
de voz dos meninos e a primeira menstruação das 
meninas. A puberdade chega para todo mundo e não 
tem uma idade exata para acontecer. Se você começar 
a sentir as mudanças no seu corpo, marque uma 
consulta com o endocrinologista!

Qualidade de Vida

Qualidade de vida é quando nos sentimos bem, por 
dentro e por fora! É possível ter qualidade de vida 
mesmo em momentos difíceis. Estar com a família, 
brincar com os amigos, comer o que gostamos, não 
sentir dor, sentir o coração tranquilo, tudo isso nos faz 
bem. E você, o que te faz bem?



R R

116 117

Raio X

Raio X é um exame que usa a radiação para tirar fotos 
dos nossos tecidos e ossos. Quando o exame fica 
pronto podemos ver como somos por dentro. Por isso 
da próxima vez que você for fazer, sorria e diga: “Raio 
Xisss”, mas lembre-se de ficar bem paradinho para a 
foto não tremer!

Região Inguinal

Região inguinal é a famosa virilha, a axila da nossa 
perna! Mas não vai passar desodorante, viu? É comum 
que as efélides (as famosas sardas) apareçam nessa 
região. Quem diria que a virilha tem esse nome 
diferente, hein?
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Ressonância Magnética

Para que os médicos consigam ver como estão 
os nossos órgãos internos, existe a ressonância 
magnética. É um exame que fotografa o corpo em 
várias fatias com muitos detalhes! Durante o exame a 
máquina vai fazer muito barulho, mas você pode pedir 
um tampão de ouvido para ficar mais confortável. 
Quem sabe você pode juntar o ritmo com a sua 
criatividade e fazer uma música?! Mas lembre-se que 
não pode mexer durante o exame, viu?! Depois canta 
sua música para a gente?

Terapeuta Ocupacional

 O Terapeuta Ocupacional é o profissional 
carinhosamente conhecido como TO. Se tivermos 
dificuldades ou limitações para tomar banho, 
comer, brincar ou fazer qualquer atividade do dia a 
dia, podemos contar com ele! O TO acompanha e 
incentiva o nosso desenvolvimento em qualquer fase 
da vida. Ele também ajuda a garantir que a gente 
ganhe cada dia mais autonomia para fazer tudo o que  
somos capazes.
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Teste Genético

Como o nome já diz, teste genético é um exame que 
consegue ver os nossos…? Isso mesmo, os nossos genes! 
Ele pode ser feito para confirmar o diagnóstico de 
NF1, procurar alterações em nosso material genético 
e entender o porquê de termos NF1. Geralmente ele 
é feito tirando um pouquinho do nosso sangue, mas 
pode ser testado também com a saliva ou com as 
células da parte interna da bochecha. Nem sempre é 
necessário fazer o teste, é importante perguntar para o 
seu médico se é importante para o seu caso.

Tomografia

Tomografia Computadorizada é um exame de 
imagem que, assim como a ressonância, fotografa o 
corpo por dentro em alta resolução. Ele mostra muitos 
detalhes: esqueleto, pulmões, órgãos do sistema 
respiratório. Deitamos em uma mesa e passamos 
pela máquina, um túnel redondo. Você vai precisar 
ficar parado por alguns minutos para a foto não sair 
borrada. 3, 2, 1... pronto! Pode respirar!
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Tumor

Quando as células se multiplicam fora de controle, 
elas formam uma nova massa no tecido que se chama 
tumor. Existem dois tipos de tumor: o benigno e o 
maligno. O benigno é formado por células parecidas 
com o tecido original e o maligno é formado por 
células cancerígenas. Apesar de tipos diferentes os 
dois têm tratamento ou acompanhamento.
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