
Oi! Meu nome é Giovana 

Giovana Vitória, é uma de nossas assistidas, portadora de Ictiose Lamelar, é uma doença genética 

que não tem cura  e que afeta 1 a cada 200 mil a 300 mil nascimentos. Causa descamação, 

formação de placas escuras, olho seco e deformação nas unhas e nos dedos. É causada por 

alterações nos genes responsáveis pela formação da pele e, por isso, se manifesta no recém-

nascido logo após o nascimento. 

A ictiose lamelar aumenta o risco de infecções, uma vez que a barreira de proteção da pele está 

prejudicada, além de poder causar perda excessiva de líquidos, e resultar em desidratação grave. 

O caso dela é um pouco mais complicado e raro. Além das descamações na pele, ela tem também 

descamações internas, comprometendo o estômago, intestino, esôfago e o ouvido. 

Infelizmente, a doença, não tem cura. E todo seu tratamento é voltado para evitar infecções e 

agravamento do caso. 

Mensalmente, Giovana Vitória, necessita dos seguintes medicamentos: 

Sua família precisa centralizar seus esforços nos cuidados e necessidades de Giovana, e 

dependem de nossa ajuda para oferecer a ela uma melhor qualidade de vida. 

Faça parte da nossa corrente do bem! 

Nosso pequena Gigi, agradece  

seu carinho e ajuda. 

- Sedatif pc, comprimido (60un) uso contínuo 

- N-acetilcisteína manipulação uso contínuo 

- N-acetilcisteina 10% 

- Uréia 10% 

- Creme base 1kg 

- Hyabak, solução oftálmica (10ml) 1 frasco 

- Refresh gel 3mg/g, gel oftálmico (1un de 
10g) 1 tubo 

- Aceratum 100mg/ml, solução otológica (1un 
de 10ml) 

- Cetaphil creme hidratante, creme (453g) 3 
embalagens 

- Bepantol derma toque seco, creme (30g) 12 
tubos 

- Eucerin, óleo de limpeza para banho ph5 
pele sensível e seca, óleo (200ml) 

- Bepantol derma regenerador labial, creme 
(7,5ml) 5 embalagens 

- Água termal de umas das três marcas: Vichy, 
La Roche ou Avene (2 tubos) 

- Suplemento Fortini Plus baunilha (400g) 4 
latas ao mês 

- LCD shampoo manipulação1 embalagem 

- Maresis jato 

- Vitamina C D. Good goma (60 un) 2 por dia 

- Shampoo Isdin Alsora 

- Allegra 150 ml 

- Ritalina (10mg) 30 comprimidos 

- Hyabak 0,15% 
(10ml) 1 frasco 

- Hylo gel (10ml) 

- Blephagel (40g) 
com 100 
compressas 

- Suplemento 
alimentar 
Melatonum gotas 
(30ml) 

- Lenços 
umedecidos 

 

Além do suporte de 
cesta básica e de 
itens como: Frutas 
legumes,  biscoitos, 
iogurte,  geleia de mocotó e leite em pó 


