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NESTA EDIÇÃO

EDITORIAL
Prezados leitores,
Recebemos manifestações de mães, pais, cuidadores,
educadores e médicos de várias regiões do Brasil,
as quais agradecemos sinceramente. Gente que
gostou da revista, que enviou sugestões, que
passou a utilizar as orientações de tantos
especialistas que lutam pela saúde da criança,
pelo bem estar das relações entre pais e filhos,
de olho na qualidade de vida da família.
Nesta edição, mais alguns assuntos interessantes.
Os cuidados especiais para acolhermos os
prematuros. O que podemos fazer com mais de um
filho, de uma só vez chegando em casa! Um alerta
merecido sobre meningites. Outro sobre os cuidados
redobrados com a audição da criança. Há também
dicas úteis para combater a obesidade infantil –
preocupação das mais urgentes. E não nos
esquecemos da importância do ato de brincar, com
esclarecimentos sobre como a brincadeira é um
direito fundamental na infância e um bom caminho
para um desenvolvimento saudável. E garantir uma
infância segura é o recado especial do presidente da
Sociedade Brasileira de Pediatria. Aliás,
agradecemos e ficamos muito honrados em participar
neste outubro com nosso Projeto Saúde Brasil, de
educação em saúde, no Congresso Brasileiro e
Paulista de Pediatria, um enriquecedor momento em
prol da saúde da criança brasileira.
Saúde e boa leitura!
lina@aguillanet.com.br
gil@aguillanet.com.br
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RECEITA

Por uma infância segura

A

violência e os acidentes na
infância e na adolescência se
transformaram, nas últimas
décadas, em grave problema
de saúde pública. Isto faz com que
nós pediatras voltemos, mais ainda,
o nosso olhar para o assunto, hoje
indissociável do bom atendimento
médico e, mais ainda, do nosso trabalho na prevenção de adoecimentos
e da mortalidade – meta que consideramos a nossa grande missão. As
“causas externas” – os acidentes e a
violência – são o segundo fator mais
importante de mortalidade no Brasil em geral e ocupam o primeiro
lugar nas estatísticas referentes à
faixa etária de 5 a 19 anos. E pior,
esta situação vem se agravando também entre as crianças menores, de
1 a 4 anos. Por isto mesmo, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
está em campanha permanente, lembrando que a prevenção começa na
gravidez, com a construção do vínculo afetivo entre mãe, pai e filho.

serão construídos, trabalhados,
conflitados, como em todas as relações humanas.

Hoje é quase uma unanimidade
no meio médico que a relação
afetiva entre os pais e o bebê se inicia no verdadeiro desejo de que a
criança faça parte da família. Também não se duvida de que a saúde
emocional tenha repercussões sobre
os aspectos físicos das crianças e de
seus familiares. Nem há quem duvide tampouco da necessidade imperativa do fortalecimento dos vínculos de afeto que, ao longo da vida,

A medida em que a criança
cresce, o ambiente doméstico terá
que ser adaptado. O Passaporte
para a Segurança, editado pela
SBP, lembra, entre várias orientações, que de 0 a 3 anos, objetos pequenos e cortantes devem
ser mantidos fora do alcance da
criança, brinquedos devem ser
grandes o suficiente para não serem engolidos, o bebê não pode
– sob hipótese alguma – ficar so-

Por tudo isto, cada vez mais sabemos da importância de um bom
pré-natal, assim como é claro ser
este o momento no qual o pediatra
deve começar sua prática de orientação às famílias. No parto, cabe ao
pediatra receber a criança e proporcionar-lhe, assim como à sua mãe,
o direito de ambos ao contato, ao
conhecimento, à presença no peito
que favorecerá a descida do
colostro. Em seguida, é também
decisivo o alojamento conjunto –
outra de nossas bandeiras, hoje já
realidade em boa parte do sistema público. Em casa, é importante também que, independente das
condições financeiras, seja reservado “um cantinho” para o bebê,
atitude que favorecerá o exercício da sua privacidade, assim
como também a de seus pais.

Foto divulgação

Dr. Lincoln Marcelo Silveira*

zinho na banheira, nem por poucos segundos, e a cozinha é área
de alto risco.
Ressalto que a prevenção de
acidentes e da violência entre os
bebês passa pelo atendimento de
suas necessidades emocionais,
frisando a importância de que os
pais, com a ajuda do pediatra e
do bom senso, desenvolvam o
discernimento sobre o significado do choro, lembrando sempre
que um pouco de colo, na fase em
que a criança não sabe falar e
pelo menos até que se descubra
qual é sua “reivindicação”, sempre ajuda o bebê a se desenvolver bem. Saliento também que
todos os estudos científicos desaconselham a palmada e que, com
todas as dificuldades impostas à
vida moderna, o diálogo continua
sendo a melhor e mais educativa
solução. Afinal, como diz o
s l o g a n d a c a m p a n h a d a S B P,
“Violência é covardia. As marcas
ficam na sociedade”.

*Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e 1º vice-presidente da Associação Médica Brasileira (AMB).
SAÚDE BRASIL
COMUNIDADE
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BRINCAR

Brincadeira de crian
n
Foto: Jair Magri

Veja como aumentar a
dose de divertimento na
vida da criança, de
acordo com especialistas.

Brincar é um direito infantil que não anda sendo muito respeitado. Os pais precisam
trabalhar muito para equilibrar o orçamento familiar. A violência urbana não colabora.
O resultado é bem conhecido e atinge todas as classes sociais.

A solução

O problema
Falta de tempo e dinheiro

Dra. Vera Ferrari do Rego Barros

• As crianças ficam em casa, coladas na
TV, no videogame ou no computador
• Os pais compensam a ausência com
brinquedos e bens materiais
• Alguns filhos são matriculados em
tantos cursos, que não sobra tempo
para brincar!

Criatividade e parcerias
• Aprenda a brincar e a envolver a criança, com atividades simples. Preparar
um bolo em família ou contar estórias
não toma muito tempo e estimula a
imaginação e a interação.
• Se o dinheiro anda curto, há sempre
programas culturais e artísticos gratuitos.

ASMA E ALERGIAS SEM CRISE!
A Luft empresa especializada no controle de
alergias trouxe ao Brasil soluções eficazes.
Conheça os produtos que irão fazer a
diferença no seu dia-a-dia e trazer uma
melhora aos seus problemas respiratórios.
LuftChamber - O espaçador ideal
Desenvolvido para administrar
aerossóis spray, considerado o
espaçador ideal, ele oferece mais
benefícios para os pacientes, inclusive
o melhor preço.
Máscara ultraflexível.
• Ajuste perfeito aos principais
aerossóis.
• Sua transparência facilita a
visualização.
• Rapidez, segurança e facilidade
no uso.

Allergocover - A proteção contra Ácaros
As capas Allergocover são as mais prescritas
para o controle de alergias. Seus benefícios
revelam maior eficiência sobre as
capas convencionais.
Elas são compostas por
microfibras entrelaçadas que
impedem a passagem do ácaro,
e asseguram a máxima higiene
e proteção.

LuftP
rick - Inovação para teste de a
ler
gias
uftPrick
aler
lergias
Por conter duas pontas de precisão, não
traumatiza a sua pele como os dispositivos
de teste metálicos ou de pontas curvas.
Mais Seguro – LuftPrick é descartável
e elimina a possibilidade de
transmissão de alérgenos ou picadas
involuntárias.
Converse com o seu médico.

Luft Controle da Alergia - R
ua Bento de Andrade, 172 • Ibirapuera • 04503-000 • São PPaulo
aulo – SP
Rua
SA
C 0800 11 58 38 • www
.casadoalergico.com.br • falecom@casadoalergico.com.br
SAC
www.casadoalergico.com.br

BRINCAR

nça
ç é coisa séria
Base para uma boa vida adulta
De acordo com a psicanalista Dra. Vera Ferrari do Rego Barros, diretora do
Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Instituto da Criança, de São Paulo, e
membro do departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São
Paulo, brincar é vital para o desenvolvimento infantil porque:
• É pura energia: as brincadeiras estimulam o desenvolvimento da parte
motora. E mais: criança que pula, corre e se diverte tem menos risco de ficar
obesa do que aquela que fica horas na frente da TV.
• Facilita o aprendizado: é brincando que se aprende, sobretudo nas fases
iniciais da vida.
• Treina para a vida: com casinhas, bonecas e carrinhos, a criança imita os
adultos, repetindo experiências que, mais tarde, lhe serão úteis.
• Ensina a resolver situações: ora, a vovozinha; ora, o lobo mau. Alternar
brincadeiras permite projetar afetos e promover saudável troca de papéis.
• Estimula a criatividade: quem gosta de brinquedo sofisticado é adulto.
Um simples objeto, na mão criativa da criança, pode ser uma festa.
• Facilita a socialização: a criança tem a chance de se relacionar com outras crianças, aprende regras e normas.

Como as crianças brincam
Veja como as brincadeiras se desenvolvem conforme a criança cresce:
• 1 ano: o bebê ainda não joga com o outro. Mas gosta de brincar lado a lado
com outro de sua idade.
• 2 anos: a criança responde alegremente à folia, divertindo-se ao atirar
uma bolinha de volta, por exemplo.
• 3 a 4 anos: a criança entende regras simples e
consegue esperar direitinho a sua vez de participar
em uma partida ou jogo.

SAÚDE BRASIL
COMUNIDADE
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Acerte no brinquedo
Segundo a professora Mariangela
Barbato Carneiro, da disciplina de
Políticas de Educação Infantil da
PUC-SP, há pais que não se envolvem
nos passatempos porque não tiveram
a oportunidade de brincar na infância!
Neste caso, é aproveitar a segunda
chance para aprender. E redobrar o
cuidado na escolha do brinquedo para
o filho, de acordo com cada fase.
Crianças com até um ano gostam de
estímulos sonoros suaves e coloridos
(chocalhos ou pianos). Até os dois
anos, os jogos de encaixe trabalham a
coordenação motora. Com quatro
anos, as simulações estão em alta,
como as cabaninhas (que podem ser
montadas com cavaletes e lençóis). A
partir dos sete, o principal cuidado é
frear o uso dos jogos eletrônicos. É
que criança que fica tempo demais na
frente do micro não é estimulada a
formar amizades e tem mais chances
de ter lesões pelo esforço repetitivo.
Jogo limpo
É por meio das brincadeiras que a
criança aprende valores, muitos dos
quais carregará pela vida inteira,
reforça Dra Vera. Portanto, os pais são
muito mais do que parceiros de jogo.
Devem respeitar as regras e não deixar
a criança ganhar de mentirinha num
jogo apropriado para a idade dela.
Assim, a criança vê que o mundo
tem sua organização, que vale para
todos. Ou seja: ali, no tabuleiro, está
uma boa forma de começar a ensinar
noções de cidadania.

PRIMEIRA DENTIÇÃO

Cáries
Os dentinhos de leite são
temporários, mas é muito
importante que sejam bem
cuidados desde o momento que
irrompem na gengiva.
É que a saúde dos permanentes
depende em grande parte deles,
que guardam espaço para seus
sucessores, ajudam na fala, na
mastigação e deglutição dos
alimentos até a chegada dos
definitivos. Veja as orientações
da professora da disciplina de
Odontopediatria da Universidade de São Paulo, Dra. Maria
Salete Nahás Pires Corrêa,
para higienizar bem a boca

Fotos: Jair Magri

das crianças desde o início.

Dra. Maria Salete Nahás
Pires Corrêa
SAÚDE BRASIL
COMUNIDADE

Dra. Lúcia Camilo

1) Como fazer higiene bucal do bebê?
Tudo o que a mamãe precisa é usar uma
ponta de fralda umedecida com água
fervida para limpar a boca do bebê que
regurgitou, evitando que fique leite.

8) Aplicações de flúor são realmente necessárias?
Elas são indicadas duas ou mais vezes
por ano, dependendo da dieta, higiene
e da tendência da criança ter cáries.

2) Quando os dentes de leite surgem?
Em torno do sexto mês. Neste período,
a criança pode apresentar as fezes mais
fluidas e ficar febril. Diarréia ou temperatura acima de 38ºC são anormais.

9) E o fio dental?
A mãe deve iniciar o uso assim que os
dentes erupcionarem, pois é mais fácil introduzir o hábito desde a primeira infância do que na adolescência.

3) É possível aliviar o incômodo?
Por volta de cinco meses, se pode dar
estimuladores com cabo ou mordedores.

10) Chupeta prejudica os dentes?
O uso abusivo pode entortá-los. No
entanto, se removida até os 5 anos de
idade, a arcada volta ao normal. O
ideal é a remoção da chupeta até os
dois anos de idade, quando do ponto
de vista psicológico cessa a necessidade de sucção.

4) Há medicamentos apropriados?
Existem pomadas anestésicas e analgésicas. Caso a criança esteja
inapetente, irritada e sem dormir, o
pediatra ou odontopediatra pode
recomendar analgésico por via oral.
5) Como evitar a cárie de mamadeira?
Ela ocorre quando não é feita higienização após as mamadas, sobretudo a
noturna, quando há menos produção de
saliva e maior fermentação. Se a mãe
der leite antes de a criança dormir, deve
escovar os dentes em seguida.
6) Quando a criança deve adotar a
escova?
Tão logo o dente irrompa, com escovas próprias para esta idade.
7) Como não deixá-la engolir a
pasta dental?
Use pastas sem flúor. Se utilizar pasta
fluoretada, coloque uma quantidade
equivalente a um grão de arroz cru uma
vez ao dia, de preferência à noite.
9

Quem tem medo de
cadeira de dentista?
Segundo a cirurgiã dentista Lúcia
Camilo, de São Paulo, a criançada não
teme mais o consultório odontológico
como antigamente. “Hoje há muito
mais informação. Os pais são orientados sobre higiene bucal dos pequenos
desde a gestação, o que facilita muito
nosso trabalho”, explica. A conscientização está rendendo bons frutos,
pois o número de cáries por crianças
está em queda.

CAPA

Um é pouco, dois é bom,

três ou mais são o máximo!
As gestações múltiplas, que

correspondem a dois ou mais
fetos, devem ser cuidadosamente
acompanhadas durante o prénatal. É que estas gestações
costumam ter menor duração,
sendo freqüentes os partos

Matheus e Bianca estão com a corda toda. É que o casal de gêmeos de um ano e
meio está se preparando para a ida matinal ao clube Pinheiros, em São Paulo, passeio que adoram curtir ao lado dos avós paternos e da mãe, a nutricionista Kátia
Liberado (veja quadro abaixo).
A notícia da dose dupla ou tripla a princípio assusta muitos pais. Na cabeça, o
pensamento em geral é “será que vamos dar conta de criar mais de um filho?”
Contudo, depois do impacto inicial a maioria curte a idéia de criar os baixinhos ao
mesmo tempo. O fato é que devido às fertilizações, as gestações múltiplas têm se
tornado uma realidade na vida de muitos casais.

prematuros, com o nascimento
de recém-nascidos com menos
de 37 semanas. Além disso, a
taxa de partos cesáreos é maior
em relação às gestações únicas.
Os gêmeos ao nascimento podem ter diferença de peso, que
se for muito baixo demanda
acompanhamento nas unidades
de terapia intensiva. Já os mais
pesadinhos, com cerca de 2 kg,
são acolhidos nas rotinas norFotos: Jair Magri

mais da maternidade

Dr. Benedicto Nelson
dos Santos
SAÚDE BRASIL
COMUNIDADE

Dra. Cléa Rodrigues Leone

Uma história de sucesso
Nas suas doces brincadeiras, os pequenos Matheus e Bianca não imaginam o empenho dos pais, a nutricionista Kátia Liberado e o gerente de
marketing Marcelo, para trazê-los ao
mundo. O casal já havia perdido três
gestações, sendo a última com quase
quatro meses e meio.
“Eu tinha problema de ovulação e
insuficiência istmo cervical do colo
do útero, que se abre espontaneamente”, recorda Kátia, que, para garantir
a gestação dos filhos até a 32a. semana, passou os últimos 75 dias em repouso hospitalar sob a supervisão
atenta dos médicos Dirceu Henrique
Pereira e Carlos Eduardo Czeresnia.
“Após o rompimento da bolsa, o
doutor Carlos entrou com medicamento para acelerar o desenvolvimento dos pulmões dos
bebês prematuros e esperou 36 horas para fazer o parto cesária
com êxito. Desta for10

ma, eles não precisaram de respirador
artificial quando nasceram, ficando 15
dias na UTI somente para ganhar peso”.
“E não podemos esquecer que a mãe
teve talvez a parcela mais importante
desta conquista, pois se manteve calma e bem humorada durante todo o período de repouso”, lembra o pai. A mãe
não poderia estar mais feliz com a dupla. Aliás, como a filha, ela também
tem um irmão gêmeo.

CAPA
Dose dupla ou tripla exige atenção especial:
Cuidados em alta
A mamãe que gesta múltiplos se queixa mais de enjôos e mal-estar por
causa da quantidade elevada de
hormônios. O maior aumento de peso
sobrecarrega músculos e esqueleto,
causando mais dores nas costas.
Médico é bom companheiro
Segundo o obstetra Dr. Benedicto
Nelson dos Santos, da Sociedade
de Pediatria de São Paulo, na gravidez de múltiplos, o pré-natal é
essencial.
No hospital: apoio e carinho
Boa parte dos bebês é prematura,
nascendo antes de 40 semanas e a
indicação de parto cesário é comum.
UTI com carinho
Há bebês que permanecem nas unidades de terapia intensiva para que
alguns órgãos amadureçam, como
os pulmões. Outros ficam nas incubadoras para ganhar peso e deixar o
hospital com cerca de 2kg.

Apoio é fundamental
Não é fácil a mãe ter alta e o bebê ficar na maternidade. Além da orientação médica, os pais recebem suporte
psicológico e o horário de visitas costuma ser bem flexível.
Chegada em casa
Segundo a neonatologista Dra. Cléa
Rodrigues Leone, vice-presidente da
Sociedade de Pediatria de São Paulo, para receber alta do berçário a
criança deve ter pelo menos 72
horas de vida, manter a temperatura
corporal, ter sucção vigorosa e estar
ganhando peso, entre outros.
Ajuda é bem-vinda
Na maternidade tudo bem, pois há
gente especializada de plantão. Mas
na hora em que a turma chega em
casa... É o momento de lembrar o ditado “mãe é uma só”. Para dar conta
de dois ou mais bebês, o jeito é pedir
auxílio aos avós, parentes e, claro, ao
pai. Se possível, vale a pena contratar
uma ajudante.

Visitas reguladas
Bebês pequenos não devem entrar
em contato com vírus e bactérias. É
que seus sistemas de defesa ainda
estão maturando.
Amamentação é indicada
Porém em casos de trigêmeos, a mãe
pode não suprir todo o leite necessário. Aí é preciso usar fórmulas lácteas e fazer rodízio das mamadas no
peito entre os nenês. Sempre com
orientação médica.
Rotina evita confusão
Segundo o pediatra Dr. João
Coriolano Rego Barros, diretor de
Cursos e eventos da SPSP, estabelecer uma seqüência de ações evita
repetições, sobretudo na hora de
administrar medicamentos.

Personalidades são diferentes
Veja como cuidar dos pequenos de
acordo com a psicanalista Dra.
Renata De Luca, presidente do departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo:
• Idênticas só no físico: mesmo
que as crianças sejam iguaizinhas
do ponto de vista genético, devem
ter sua individualidade respeitada.
Isso previne uma relação de
espelhamento, que exigirá dos
pequenos grande esforço no futuro
para se diferenciar do irmão.

SAÚDE BRASIL
COMUNIDADE

• Diferença não quer dizer preferência: as crianças nascidas no mesmo
parto vão viver tudo ao mesmo tempo. Contudo, os pais não devem se
esforçar para fazer tudo igual para
elas, o que inclui vesti-las da mesma
forma. Não há porque trazer dois
chocolates para casa se somente uma
gosta da guloseima. Pode-se trazer
um chocolate e um salgado, por
exemplo. Se uma gostar de balé e outra de futebol, as preferências individuais devem ser incentivadas.
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• Ciúmes faz parte do cotidiano:
a rivalidade pelo amor dos pais
existe, mas a relação entre as crianças costuma ser mais tranqüila porque e l a s s e a c o s t u m a m u m a à
outra desde cedo. Não é como
um irmãozinho novo que vem
ameaçar o reinado.
• Falhas fazem parte da vida: os pais
sentem-se muito culpados quando não
conseguem suprir tudo o que imaginam que os filhos precisam. Mas as
limitações fazem parte da vida e é bom
que a criança aprenda a superá-las.

DOENÇAS

Meningites
Doença grave do sistema
nervoso central, a meningite
pode ser causada por diversos
agentes. Para se ter uma idéia,
um dos tipos da meningocócica
é a única doença humana

Ocorre quando há inflamação das meninges, que são as
membranas que envolvem o cérebro.
E pode apresentar como sintomas:

meninges

• em recém-nascidos a suspeita é mais difícil,
em geral, choro irritado, hipertemia, inquietação
e moleira ‘estufada’;
• acima de um ano, notar febre alta e persistente,
dor de cabeça, vômito, rigidez na nuca, erupções
(parecida com as do sarampo)

conhecida capaz de levar à
morte tão rapidamente, em
cerca de 24 a 48 horas.
Redobrar a atenção e
identificar precocemente a
causa estão entre as atitudes
que pais e médicos devem
tomar, principalmente, em
relação às crianças menores
de cinco anos, as mais atingidas
pelas meningites. Veja as
orientações do Dr. Calil Farhat,
infectologista, da Universidade
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Federal de São Paulo.

O diagnóstico, quanto antes, melhor.
É feito com o histórico do paciente e o
exame de líquor (líquido retirado da espinha), coletado através de punção por
profissional. É fundamental para detectar o agente causador e definir o tratamento mais adequado e até as medidas
de controle para as pessoas do convívio quando necessário.
As causas
A meningite pode ter causas variadas:
vírus, bactérias ou outros agentes, como
parasitas, fungos etc. As mais freqüentes
são as de origem viral que é a mais
benigna, costuma ser auto-limitada e
se apresentar de forma leve.
E as bacterianas, que são as mais preocupantes. Elas podem ser causadas por
meningococo, que é a forma mais grave da
doença. Um bebê pode ir à óbito nas primeiras 24 horas de manifestação, com
infecção generalizada (septicemia).
Pode ser causada por pneumococo,
a mais letal delas. De cada 100 crianças infectadas, 20 delas podem evoluir
para a morte. E das que se salvam, muitas podem ter seqüelas a carregar por
toda a vida – paralisias cranianas que
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comprometem funções motoras, surdez, retardo mental, entre outras. E há
ainda a causada por haemóphilus
influenzae tipo B que, felizmente, por
constar no calendário oficial de vacinação registra pouquíssimos casos.
Contágio
Algumas formas de meningites
bacterianas e virais são contagiosas. As
bactérias são transmitidas pela saliva,
através de tosse ou espirro. Por isso, é no
período de inverno que mais ocorrem os
surtos ou epidemias, quando as pessoas
e, especialmente, as crianças ficam aglomeradas, em locais fechados que facilitam a contaminação.
Felizmente, são vários os medicamentos (principalmente antibióticos)
que o médico dispõe hoje para tratar as
meningites. Muitos casos, inclusive, necessitam internação para, além de administrar os remédios, também hidratar
e monitorar a criança.
Mas, o ideal é prevenir as meningites
através da utilização de vacinas. E para
saber quando e como imunizar a criança
recomenda-se que se consulte o médico
(pediatra ou infectologista).

PREMATURO

Bebê prematuro
exige cuidados especiais
Parece que nasceu de sete
meses! Este ditado popular
para pessoas ansiosas ilustra
bem o nascimento dos prematuros, que chegam ao mundo com
oito, sete ou até menos meses. É
por isso que sua recepção é
cheia de atenções e que eles
seguem para a unidade de
terapia intensiva, onde são
cercados de mimos como a
incubadora para manter o
corpo aquecido. Veja as orientações do Dr. Sérgio Tadeu
Martins Marba, diretor da Área
de Neonatologia do Centro de
Atenção Integral à Saúde da
Mulher da UNICAMP para
estes pequenos deixarem a

Foto divulgação

maternidade fortes e saudáveis!

Os recém-nascidos com nove meses necessitam de cuidados, o que dirá um
bebê que ainda possua algumas funções imaturas! Por isso, os prematuros
podem precisar de uma forcinha dos respiradores. Há bebês que ainda não são
capazes de mamar, portanto precisam de auxílio também para se alimentar (pode
ser usada uma sonda). E, claro, medidas para prevenir infecções.
Não sair da maternidade com o bebê a tiracolo abala muitas famílias. Por isso,
estabelecer contato com o filho enquanto ele estiver na terapia intensiva é vital.
Os pais e mães devem tocá-lo carinhosamente e falar com ele, sempre que a
criança esteja estável do ponto de vista clínico e o contato for devidamente
liberado pelo médico. É que o toque dos pais transmite segurança e tranqüilidade à criança. E fortalece o vínculo afetivo.
Atenção na hora da alta - Se os pais de bebês nascidos com nove meses costumam achar que não darão conta dos cuidados sozinhos, imagine a ansiedade de
quem leva estes bebês, aparentemente mais frágeis, para casa! Por isso é tão
importante que os pais se munam de informações com os profissionais de saúde
para poder cuidar bem do bebê no lar.
Cuidado com doentes - Como qualquer recém-nascido, os prematuros não
devem ser expostos a pessoas resfriadas ou gripadas, a casa deve ser bem arejada e não se deve fumar perto. É que ele tem menos defesas contra infecções.
Quanto à alimentação, não há mistério - O leite materno é sempre a melhor
opção. Contudo, os pequenos com menos de 34 semanas podem ter dificuldade
para sugar. Uma opção é a mãe tirar o leite com uma bombinha e oferecê-lo num
copinho. Melhor evitar a mamadeira, pois a criança pode acostumar-se à facilidade oferecida pelo bico de plástico e depois não querer o da mãe, que estimula a
musculatura da face.
A freqüência de mamadas varia de bebê para bebê - O ideal é deixar o
pequeno mamar quando tem fome, até esgotar a mama, passando-se para a outra
em seguida. Ele deve sugar até ficar saciado, quando solta sozinho o peito.
Higiene diária - As regras são as mesmas que as de um bebê que chegue ao mundo
a termo. Ou seja: recém-nascido pode tomar banho todos os dias.
Peso crescente - O ganho de peso esperado para a idade é o melhor sinal de que
tudo está bem. Os sinais de que algo não vai bem são evidentes: choro fraco, falta de
apetite, recusa a mamar, temperatura mais baixa ou alta do que o normal (37,5oC),
vômitos, urina escura. Neste caso, o indicado é procurar o pediatra imediatamente.
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Comer bem tam
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• Dê só o leite
es.
até os seis mes
a dar alimene
• Depois comec
as continue
tos variados, m
é os dois anos,
amamentando at
se possível
bro - Semana
• 1 a 7 de outu
amentação
Mundial da Am

Vão longe os tempos em que
dobrinhas eram sinal de saúde.
Hoje o excesso de gordura é
motivo de preocupação.
É que a obesidade predispõe a
uma série de doenças, como o
diabetes do tipo 2, a pressão alta
e os distúrbios cardiovasculares.
Confira as orientações do
Dr. Fábio Ancona Lopez,
presidente da Sociedade de
Pediatria de São Paulo.

Desde que nasça no prazo normal,
um recém-nascido costuma pesar cerca
de três quilos. Nos primeiros meses de
vida, até o bebê mais guloso que mame
no peito dificilmente terá gordurinhas
em excesso. Isso vale até para aqueles
que a mãe deixa sugar até ficarem tão
satisfeitos que abandonam a mama espontaneamente. Nem eles correm o risco de ficar superalimentados.

A prática espaça as mamadas, mas
não é sinal de que a criança esteja bem
nutrida. Ao contrário. O que ocorre é
que o organismo dos bebês pequenos
não está preparado para receber estas
substâncias antes de quatro meses. Por
isso, sua digestão fica lenta e seu aparelho digestivo sobrecarregado. O resultado é que mamam menos...

V

Já no caso de mamadeira, a história
é um pouco diferente. É que muitas
mães, com a melhor das intenções, adicionam amido de milho, aveia ou farinha ao leite na esperança de os filhos
ficarem bem alimentados.

Comida na dose e hora certas
A prevenção da obesidade infantil
começa na hora do desmame. Explicase: é que este é o período fundamental
para estabelecer bons hábitos alimentares. E o bebê precisa aprender a comer direitinho, pois até os dois primei-

Bons hábitos se formam de berço
A introdução de alimentos é a hora certa de começar a ensinar o seu filho
sobre as regras da boa alimentação. Veja o que fazer:
1. Adote horários: as refeições devem ser servidas à
mesma hora, para a criança desenvolver o costume de se
alimentar em períodos regulares.
2. Distribua as refeições: a alimentação dos pequenos deve ser
fracionada em café da manhã, lanche matinal , almoço, lanche da
tarde e jantar. Isso garante que a criança coma na medida certa,
sem exagerar nem ficar longo tempo sem os nutrientes necessários para seu correto desenvolvimento.

Foto: Jair Magri

3. Varie o cardápio: não é preciso fazer caras e boquinhas nas
receitas. O importante é diversificar os pratos para que a criança receba todas as vitaminas, minerais, proteínas e
carboidratos que precisa para crescer forte e saudável.
4. Dê o exemplo: não há nada melhor que a criança se
alimentar com a família à mesa, vendo os pais comerem de tudo um pouco. Se não for possível, não deixe que
ela faça as refeições assistindo à televisão.
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bém
b se aprende
ros anos de vida são freqüentes as anemias pela falta de ferro, por exemplo.
Nesta fase, é importante estabelecer horários. O melhor é que a criança coma sentada à mesa, junto com a família. E não se
deve estimular a troca de refeições. Se ela
não aceitar a papa salgada, por
exemplo, nada de dar a
mamadeira ou correr preparar a refeição favorita.
A criança precisa de tempo para se acostumar aos novos alimentos. Que podem,
sim, ser apresentados de forma diferente.
Como o adulto, a criança já manifesta preferências e pode não gostar de batata cozida, porém apreciar um gostoso purê. Outra regra básica é que a criança jamais
deve se alimentar assistindo à televisão.
Educação alimentar
Uma vez que a criança aprenda a comer
direitinho, os pais devem ficar atentos à evolução de peso. Crianças com 10 a 20% a
mais do que é considerado normal para sua
idade estão com sobrepeso. Nesta faixa, já
é bom conversar com o pediatra para tomar
medidas para regularizar a situação. Acima
de 20%, a criança é considerada obesa.
Há uma conta simples, que pode ser feita para dar uma idéia do peso médio esperado. Pegue a idade da criança e multiplique por dois. Aí some oito. Acompanhe o
cálculo para uma criança de três anos: três
vezes dois é igual a seis. Seis mais oito resultam em 14. Se o baixinho estiver com
17 quilos, por exemplo, precisa de acompanhamento
para voltar ao peso certo.
SAÚDE BRASIL
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Em tempo: criança não toma remédio
para emagrecer, nem faz regime, isto é,
não deve jamais ser privada de alimentos
saudáveis. Na verdade, deve fazer reeducação alimentar, isto é, aprender a trocar
alimentos exageradamente calóricos por
outros, mais nutritivos.
Uma boa pedida é anotar o que a criança
ingere no período de 24 a 48 horas. Com a
lista em mãos, os pais podem avaliar se o
pequeno está tendo acesso exagerado a biscoitos recheados, salgadinhos, doces, refrigerantes e outros itens que estão desequilibrando sua balança alimentar.
O que costuma acontecer sobretudo fora dos horários regulares de alimentação.
Os pais precisam também aprender que
doce não é sinônimo de agrado, nem carinho. E é uma boa hora para avaliar os
hábitos alimentares da família. Será que
toda a turma não está comendo um arroz
feito com meio copo de óleo, daqueles que
ficam brilhantes de tanta gordura?
O fato é que todos ganham ao adotar cardápios ricos e variados em cereais e grãos,
legumes, frutas e verduras, carnes magras e
peixes, além do brasileiríssimo arroz com
feijão e volta e meia o gostoso macarrão.
Isso porque as complicações da obesidade para a saúde são enormes. Felizmente, em fase de crescimento, a criança que
tem a alimentação corrigida logo entra nos
eixos no quesito peso. Ou seja: é o legítimo caso em que a união da família
com o pediatra produz um final feliz
para o presente e o futuro infantil.
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Superbebês
são sinal de
doença materna
Ao nascimento um bebê do sexo feminino apresenta por volta de 3,2
quilos e um do sexo masculino, 3,5
quilos. Mas você certamente já ouvir falar de bebês que nasceram
com quatro ou cinco quilos, certo?
A causa mais freqüente é que a mãe
tenha tido diabetes gestacional, que,
sem controle, causa a elevação
das taxas de açúcar no sangue.
A doença faz com que a oferta
deste nutriente seja muito grande para a criança, o
que causa seu desenvolvimento anormal. Assim, ao
chegar ao mundo,
ela pode ter peso
acima do esperado.

AUDIÇÃO

Detecção precoce
O diagnóstico de deficiência
auditiva permite que bebê
tratado até o sexto mês de
vida desenvolva linguagem
próxima à da criança normal.
A cada mil nascimentos,
um a três bebês apresentam
alguma alteração da audição,
que pode variar de grau. Este
número é um pouco maior nos
pequenos que precisaram de
atendimento nas unidades de
terapia intensiva, como os
prematuros que nascem com
menos de 1,5kg. Neste caso,
há duas a quatro crianças
em cada cem que

Fotos: Jair Magri

apresentam o problema.

Dr. Manoel de Nóbrega
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Dra. Conceição Segre

Há vários indicadores que sinalizam
aos médicos uma possível alteração.
Do nascimento aos 28 dias, por exemplo, as principais causas de distúrbios
auditivos são:

sos para se comunicar, como a
linguagem de sinais”, explica a pediatra Dra. Conceição Segre, da Sociedade Brasileira de Pediatria.

• a existência de casos na família.
• doenças infecciosas transmitidas
pela mãe, sobretudo a rubéola.
• peso inferior a 1,5 quilos no nascimento.
• emprego de medicações ototóxicas
(que causam danos ao ouvido), caso
de antibióticos como a gentamicina.
• doenças infecciosas, como a meningite.

Pronto diagnóstico salva
comunicação
A boa nova é que a audição pode
ser testada logo ao nascimento. Um
simples teste, feito 24 horas após
o nascimento, é a forma mais eficaz
de identificar o quadro. Trata-se do
exame de Emissões Otoacústicas
Evocadas, mais conhecido como
teste da orelhinha (veja quadro). Ele
é simples, rápido e indolor para a
criança, que costuma estar adormecida e nem percebe que está sendo examinada. Mas é importantíssimo, pois o resultado sinaliza que tudo
está bem ou não na audição infantil.

O maior desafio é fazer o diagnóstico correto o quanto antes. No Brasil, a
alteração ainda leva muito tempo para
ser percebida, em média três a quatro
anos! “Esse atraso é muito prejudicial”, alerta o otorrinolaringologista Dr.
Manoel de Nóbrega, da Universidade
Federal de São Paulo. O fato é que a
audição é fundamental para a aquisição e o desenvolvimento corretos da
fala e da linguagem.
Estudos recentes realizados por
Christine Yoshinaga-Itano e equipe, da Universidade do Colorado
(EUA), comprovam que a detecção
de alterações e a intervenção
iniciada até os seis meses de idade
garantem à criança o desenvolvimento da compreensão e da expressão da linguagem, bem como a inclusão social comparável às crianças normais da sua faixa etária.
“Caso isso não seja feito, a criança
terá de lançar mão de outros recur16

Caso seja identificada alguma
alteração, o próximo passo é fazer
novo exame, conhecido como Bera
— Audiometria de Tronco Cerebral. Se ele acusar problemas, é
hora de começar a adoção de medidas corretivas. “O ideal é iniciar
a intervenção até os seis meses”,
diz a doutora. A intervenção pode
demandar da adaptação de aparelhos de amplificação até a cirurgia,
se necessário”, orienta a médica.
Identificada a alteração, é vital
que pais e familiares busquem
apoio médico e psicológico. Além
do profissional que está acompanhando o caso, uma dica é

AUDIÇÃO

evita prejuízos à fala
Teste permite
detecção precoce
Chamado pelos médicos de Exame de Emissões Otoacústicas
Evocadas, o teste da orelhinha é
simples, rápido, não causa desconforto no bebê e permite diagnosticar precocemente distúrbios auditivos. É que ele é feito na própria
maternidade, logo que o bebê
completa 24 horas de vida.
“Quanto antes for detectada uma
deficiência, mais cedo poderá ser
iniciado o tratamento e maiores
as chances do bebê recuperar a
audição”, explica Dra. Alessandra Spada Durante, fonoaudióloga responsável pelo Programa de
Triagem
Auditiva
Neonatal
no Hospital
Universitário da Universidade de
São Paulo.
recorrer a equipes como o Gatanu
( G r u p o d e A p o i o à Tr i a g e m
Auditiva Neonatal Universal),
que presta informações sobre o
tema. Iniciado há cinco anos, o
Gatanu faz o serviço de intercâmbio de informações entre leigos e
profissionais.
SAÚDE BRASIL
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Para se ter uma idéia do avanço, em 1998 só existia no Brasil
uma única instituição que fazia o
teste de orelhinha. “Hoje são 150
maternidades fazendo triagem auditiva”, explica a fonoaudióloga Dra.
Mônica Jubran Chapchap, coordenadora do Gatanu. Além de
prestar informações por fax ou
e-mail, este órgão educativo ministra mais de 40 palestras por
ano em todo o país.

5

“Uma vez que a doença tenha
sido identificada e a criança tenha
recebido tratamento adequado a
tempo, não vai precisar de escola
especial e se integrará muito bem
à s o c i e d a d e ” , e x p l i c a a Dra.
Conceição. Numa sociedade da informação, propiciar a habilidade
de comunicar é fundamental.

Após o primeiro mês
Se a audição da criança é normal
ao nascimento, os principais
fatores de risco para a criança
enfrentar problemas nesta área
até os dois anos de vida são:
• Meningites bacterianas e outras
infecções.
• Traumatismos do crânio
acompanhados de perda de
consciência ou fratura.
• Otites de repetição.
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Veja como é
realizado o teste
do ouvidinho

1) É feito um estímulo acústico
na orelha do bebê.
2) A resposta indica que a audição do bebê em 90% dos casos é normal.
3) A falta de resposta significa
que o bebê precisa fazer o teste Bera (Audiometria de Tronco Cerebral).
4) Caso a deficiência seja confirmada, a criança deve ser encaminhada para um especialista para receber o melhor
tipo de tratamento.
Mais informações
Gatanu - Grupo de Apoio à Triagem
Auditiva Neonatal Universal
Fax: (11) 3085-3595
www.gatanu.org
Força Tarefa para Prevenção da
Surdez na Infância da Sociedade
Brasileira de Pediatria
Tel: (11) 3068-8595
www.sbp.com.br

PRIMEIROS SOCORROS

Previna engasgos
O olhar atento dos pais ou
responsáveis e algumas
medidas simples são a
melhor forma de evitar que
a criança se sufoque. É o
caso de dar de mamar ou
oferecer a mamadeira com a
criança na posição sentada,
para evitar que o líquido se
acumule atrás dos tímpanos
e aumente as chances de
infecções no ouvido. Para

Do nascimento até o bebê começar a
engatinhar, a alimentação é a principal causa de engasgos. No começo, é preciso acertar na forma de dar o peito ou a mamadeira.
É que a criança deve ficar na posição sentada. Se sugar deitada, o líquido pode se acumular atrás dos tímpanos e ela ter chance
aumentada de otite.
Outro cuidado é estimular que o bebê arrote após a mamada. Isso se consegue colocando-o no colo, na posição em pé, e dando
tapinhas suaves nas costas, até que o ar engolido com o líquido seja expelido.
Além de reduzir as chances de ter cólicas e
de formar gases, o gesto previne que o bebê
regurgite e se sufoque ao aspirar o líquido.
Após encher a barriguinha, a criança deve
ser colocada de lado no berço.

saber mais dicas, confira a
entrevista da Dra. Renata
Waksman, presidente do
departamento de Segurança
da Criança e do Adolescente
da Sociedade de Pediatria
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de São Paulo.

Com a introdução de alimentos mais consistentes, este risco diminui. Contudo, há bebês
que têm maior predisposição para regurgitar.
Neste caso, é preciso tomar medidas para
evitar engasgos, como subir a cabeceira 30
graus, o que pode ser conseguido com a
colocação de uma ou mais listas telefônicas sob os pés deste lado do berço.
O refluxo gastroesofágico é comum e significa apenas que a válvula de entrada do
estômago está imatura, ou seja, que seu
organismo está amadurecendo.

Pernas pra que te quero
A história muda quando o bebê
passa a explorar o mundo. Ao redor dos nove meses, em plena fase
oral, a criança leva tudo à boca.
A partir deste momento, pais,
avós ou babás devem redobrar os
cuidados. Na hora da refeição, por
exemplo, a criança deve ficar no
cadeirão e jamais ficar correndo de
um lado para outro.
Irmãozinhos maiores devem ser
orientados a não oferecer determinados alimentos ao bebê, como amendoins ou chicletes. Se ficar na cozinha durante o preparo da refeição, a
criança deve ser mantida no cadeirão
para não levar à boca alimentos crus
usados no preparo como feijão.

Recomendam-se brinquedos adequados para a faixa etária, de marcas idôneas.
Produtos de baixa qualidade se quebram com facilidade, tendo suas partes destacadas.
Se a criança apresentar tosse, ficar pálida ou arroxeada, com o peito chiando ou falta de
ar, pode estar com algo alojado nas vias aéreas, como traquéia ou mesmo pulmões. Neste
caso, deve ser levada imediatamente até o pronto-socorro. No hospital, os especialistas
verificarão se há necessidade de realizar a broncoscopia, procedimento que exige anestesia
e permite verificar se há de fato algum corpo estranho e providenciar sua remoção.
SAÚDE BRASIL
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Já que seu bebê não pode mais dormir assim, use algo tão pratico quanto.

O berço desmontável Infanti foi desenvolvido
para proporcionar o bem estar do seu bebê
e facilitar o seu dia-a-dia. Ideal para viagens
e passeios longos, o berço pode ser montado
e desmontado em poucos segundos e se
transformar numa bolsa de viagem. Vem com
dispositivo de segurança contra fechamentos
acidentais, estrado regulavél de duas
alturas, tela nas duas laterais, trocador com
cinto de segurança, tecido resistente de fácil
limpeza e colchonete. Tudo isso, para
garantir o conforto e a segurança do seu
bebê, onde quer que você vá.

Infanti. Todo conforto e segurança para o seu bebê.
Conheça mais sobre nossos produtos e saiba onde encontrá-los através
do site: www.gracobrasil.com.br ou pelo nosso SAC: 0800-19.33.38

