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Quando suspeitar de doença
genética na criança?
Pediatras devem ser capazes de reconhecer
achados do exame físico e da história que
sugerem a presença de uma síndrome genética para auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes potencialmente afetados, bem como no encaminhamento para
especialidades, como indica a Dra. Gabriela Gayer, especialista em genética médica.
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Abordagem do prematuro
em consultório
Em entrevista ao Huma News, o doutor em Medicina (Pediatria) pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Paulo Roberto
Pachi, fala sobre como deve ser realizada a abordagem do prematura
em consultório para pediatras e os
tratamentos realizados no Brasil
para a melhoria da qualidade de vida
dos bebês que nascem prematuros.
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o Dr. Cláudio Márcio demonstrou
possíveis deformidades cranianas, a
investigação diagnóstica e conduta.

Conteúdos
07

Presidente da SOBAPE fala sobre
Atenção Integral à Criança

26

Outras especialidades...

08

As primeiras fases da pediatria

28

Aula aborda disfunção do trato
urinário inferior

10

“Toda criança deve ter seu pediatra”, recomenda a presidente da SBP

28

Otorrinolaringologia

12

Patologias Cirúrgicas na Infância

30

Atenção Multiprofissional para a
Criança

18

Alergologia e Imunologia

32

Especialistas apostam em multidisciplinaridades na pediatria

19

Alergia Alimentar: o que você precisa saber?

34

20

Especialidades I

22

Gestão e Marketing

24

Especialistas indicam eventos médicos relevantes na infância

3

Contribuições da Psicologia, Fonoaudiologia e da Enfermagem para a
Pediatria

38

Seletividade Alimentar e desenvolvimento

40

O papel do pediatra na cobertura
vacinal

Atualização e Inovação para
a Pediatria de Consultório
Desde a sua fundação a Clínica Humaninhos vem se
preocupando com a ampliação dos conhecimentos dos
profissionais, buscando aulas, encontros e discussões com a
equipe que a compõe. Baseada nessa idéia, a Clínica decidiu
concretizar um sonho dos sócios – diretores: realizar um
curso voltado para pediatras em formação (residentes)
e pediatras que fazem consultório, com informações e
atualizações com especialistas, visando, desta forma,
difundir a prática do consultório, como investigar e
conduzir dúvidas e patologias frequentes.
A programação intensa de três dias foi construída a partir
de nossa experiência de 10 anos de consultório. A pediatria,
mais do que nunca, se renova com as novas conformações
sociais, comportamentais e culturais.
Essa especialidade ocupa uma posição única dentre os
profissionais de medicina. Trabalha para prevenir e curar
enfermidades em um grupo especial, de pessoas ainda
bastante delicadas, com dificuldades de verbalizar o que
sentem.
Além das crianças, os profissionais precisam “cuidar”,
também, dos adultos responsáveis por elas, explicando o
que acontece com os pequenos e pedindo sua colaboração
na manutenção da saúde.
Fazer pediatria é acolher a família para promoção da saúde.

Sócios-diretores
Dr. Tarso Barbosa,
Dra. Maria Bahia,
Dra. Carolina Freire,
Dra. Luciana Sobral,
Dra. Luciana Young
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PRESIDENTE DA SOBAPE FALA SOBRE
ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

D

esde a Constituição Federal
de 1988, o Brasil assumiu a
garantia do direito universal
à saúde, com a criação do Sistema
Único de Saúde (SUS). No ano de
1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente garantiu a proteção
integral da criança.

conta da pluralidade dos sujeitos”,
reforça a presidente Dolores
Fernandez.

Dolores chama a atenção para o uso
racional e moderado da tecnologia:
“Precisa
priorizar,
sobretudo,
a necessidades dos indivíduos,
mesmo sabendo que temos um
Desde então, o país tem apresentado déficit de recursos humanos do
melhorias na saúde da criança, Sistema Único de Saúde (SUS), o que
como a diminuição nas taxas de afeta a qualidade do atendimento
mortalidade infantil, cumprindo aos pacientes”.
o Objetivo de Desenvolvimento do
Por fim, Dolores Fernandez fez
Milênio (ODM) número quatro para
um apelo para que todos estejam
2015, com três anos de antecedência
atentos para um problema muito
e redução de 77%, uma das maiores
atual: o trabalho infantil. Segundo a
do mundo.
presidente, existem cerca de 17 mil
Pensando nos avanços e nas denúncias apenas na Bahia, estado
novas descobertas da Atenção que está no 3° lugar no país em
à Saúde da Criança, a Clínica número de denúncias desse crime.
Humaninhos trouxe a Atenção
Integral à Criança como palestra de
abertura do 1º Curso Humaninhos
de Pediatria para Consultório,
para aula de abertura do curso,
que foi ministrada pela presidente
da Sociedade Baiana de Pediatria
(Sobape), Dolores Fernandez.
“O profissional que trabalha com
atenção integral à criança deve ter a
clareza do conceito de integralidade,
tendo em vista a realização de um
atendimento humanizado, dando
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AS PRIMEIRAS FASES DA
PEDIATRIA
Os serviços preventivos prestados pelo pediatra incluem as consultas
pediátricas pré-natais e as consultas de puericultura até a adolescência.

N

a mesa sobre Pediatria Geral, as
médicas Normeide Pedreira, Esther
Nascimento e Carolina Freire
abordaram a importância de cada fase da
consulta pediátrica para acompanhamento,
cuidados dos pacientes e construção do
vínculo com a família.

distúrbio de comportamento”, relata. Em
um estudo que envolveu 20 mil crianças,
especialistas descobriram que aquelas
que não comparecem às consultas, como
recomendado pela Academia Americana
de Pediatra para esses primeiros anos de
vida, correm duas vezes mais risco de serem
hospitalizadas. As chances duplicam em caso
de doenças crônicas, como asma e problemas
do coração. Isso porque essas famílias que
perdem as consultas, perdem também a
oportunidade de intervenção preventiva e
detecção precoce de problemas.

De acordo com Pedreira, os objetivos
principais da consulta pré-natal são
estabelecer a relação médico-família,
coletar informações básicas, fornecer
aconselhamento e informação, construir
habilidades parentais, identificar e abordar
assuntos de alto risco.
Outros estudos têm apontado uma tendência
de substituição da consulta com o pediatra
Além disso, são abordados nesse período a
no consultório pelo atendimento hospitalar.
amamentação, higiene do recém-nascido;
Atender a criança e o adolescente em uma
medidas de segurança, vacinação, entre
consulta de rotina depende de etapas bem
outros. Para a especialista, a consulta prédefinidas, como apresentou a Dra. Caroline
natal é fundamental na atividade do pediatra,
Freire. Entre as demandas fisiológicas
possuindo função central na implantação de
comuns à consulta pediátrica, ela incentiva
medidas preventivas em relação à saúde da
a inclusão da observação quanto aos
criança.
sinais da saúde mental do paciente, como
Entre os destaques de sua aula “Consulta antecedentes da família, hábitos alimentares,
pediátrica do nascimento aos 2 anos”, relações interpessoais, sinais de ansiedade,
Dra. Esther sinalizou a importância desempenho escolar e queixas dos pais
de prestar atenção no choro excessivo e da própria criança. Por fim, ressaltou a
e o que ele pode significar. “Pode ser relevância do tratamento diferencial do
identificado o desenvolvimento de algum pediatra no trato com os adolescentes.
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Dra. Esther Nascimento

Dra. Normeide Pedreira

Dra. Carolina Freire
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“ TODA CRIANÇA DEVE TER SEU PEDIATRA”,
RECOMENDA A PRESIDENTE DA SBP
O cenário da Pediatria na atualidade foi o tema da
aula proferida pela presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Luciana Silva, no primeiro dia
do Curso de Pediatria para Consultório.
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D

e acordo com a presidente, no
Brasil, existe o aumento da procura
do profissional de pediatria, o que
atesta o lugar de importância fundamental
da especialidade no tratamento da
criança. “Além do aumento da procura da
especialidade pelos jovens médicos, existe
uma política na SBP de que toda criança e
adolescente devem ter o seu pediatra para
acompanhar, orientar e tratar, pois somente
o pediatra está habilitado para atender a
esse público”, reforça Luciana Silva.

estão entre os principais desafios do
profissional de pediatria no país, de acordo
com a análise da SBP.

Apesar dos desafios, a presidente aponta
que muitos avanços foram alcançados na
área da pediatria no cenário nacional,
conquistado pela atuação da Sociedade. “A
SBP tem desenvolvido um papel atuante
na luta pela valorização do pediatra no
Brasil, bem como na promoção de políticas
públicas que apóiem a amamentação, a
distribuição de medicamentos, orientação
A valorização do pediatra, a existência nutricional, o combate a obesidade e o
de uma carreira pública de engajamento estímulo para que crianças e adolescentes
para médicos em geral e para pediatras e o tenham hábitos saudáveis e pratiquem
aumento de leitos pediátricos em hospitais atividades físicas com regularidade”,
e em Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) finalizou Luciana Silva.
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PATOLOGIAS CIRÚRGICAS NA INFÂNCIA

A

primeira aula sobre Patologias Cirúrgicas
na Infância, foi ministrada pelo Dr. Fábio
Contelli, especialista em cirurgia pediátrica,
e Dr. Vinícius Ribeiro, ortopedista pediátrico.

Dr. Vinícius Ribeiro

Contelli abordou as especificidades
da cirurgia pediátrica ambulatorial,
que demanda um início de preparo
geralmente em domicílio. Esse préoperatório é um período de estresse
familiar, que tendem a perturbar o
comportamento dos responsáveis,
atrapalhando seu julgamento e bom
senso, o que põe em risco a criança e
o próprio responsável. A orientação
médica quanto aos procedimentos
provou ser essencial para o sucesso
dos procedimentos.

Dr. Fábio Contelli

Junto a esta mesa, Dr. Vinícius
Ribeiro demonstrou diferentes
deformidades
possíveis
para
pacientes pediátricos, indicando
como é feito o tratamento específico
de cada uma delas em sua aula
sobre Diagnósticos Diferenciais
e Conduta na Deformidade de
Membros Inferiores.
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QUANDO SUSPEITAR DE DOENÇA
GENÉTICA NA CRIANÇA?
Pediatras devem ser capazes de reconhecer achados do exame físico e da história que
sugerem a presença de uma síndrome genética para auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes potencialmente afetados, bem como no encaminhamento para
especialidades, como indica a Dra. Gabriela Gayer, especialista em genética médica.

Dra. Gabriela Gayer

D

urante sua palestra no I Curso
Humaninhos para Pediatria, a
geneticista abordou temas gerais
que podem alertar pediatras para a presença
de condições genéticas. Características
dismórficas que são evidentes no exame
físico, anomalias múltiplas em um paciente,
prejuízo neurocognitivo inexplicado, e uma
história familiar que é sugestiva de uma
doença hereditária são os principais sinais
para uma suspeita de doença genética.

Para Dra. Gabriela, a presença de uma
malformação óbvia não deve limitar
a avaliação completa, porque achados
adicionais e mais sutis serão importantes
no diagnóstico diferencial. Ter uma
história familiar de três gerações precisa
é inestimável quando se considera uma
síndrome genética, por exemplo.
Entre os elementos importantes para
análise, estão a idade e o sexo dos membros
da família, quando os membros da família

13

HUMANEWS

Dra. Gabriela Gayer

foram afetados por uma possível doença
ou quando morreram, a origem étnica, e
se há consanguinidade. “Subespecialistas
genéticos podem ajudar pediatras no
diagnóstico, sugerir testes adicionais e
encaminhamentos, se necessário, ajudar
a direcionar cuidados médicos e fornecer
aconselhamento para os pacientes afetados
e suas famílias”, sinalizou.

ocorrem em aproximadamente 5% dos
bebês nascidos vivos - uma proporção
muito maior de concepções é afetada por
anomalias genéticas. Estudos estimam que
79 de 1.000 nascidos vivos tiveram uma
síndrome genética e / ou malformação
congênita.
O rápido reconhecimento de características
sugestivas de condições genéticas pode
melhorar a seleção de testes diagnósticos
apropriados e de custo efetivo além do
desempenho do aconselhamento genético
relacionado a questões como prognóstico,
planejamento familiar e encaminhamento
oportuno aos subespecialistas.

Embora muitas condições genéticas sejam
individualmente raras, elas são comuns
no agregado e causam grande carga aos
pacientes afetados e ao sistema de saúde.
As malformações congênitas (muitas das
quais relacionadas a distúrbios genéticos)
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ENTREVISTA

ABORDAGEM DO PREMATURO
EM CONSULTÓRIO
Dr. Paulo Pachi

E

m entrevista ao Huma News, o
doutor em Medicina (Pediatria) pela
Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo, Paulo Roberto
Pachi, fala sobre como deve ser realizada a
abordagem do prematuro em consultório
para pediatras e os tratamentos realizados
no Brasil para a melhoria da qualidade de
vida dos bebês que nascem prematuros.

Pachi é Chefe de Clínica Adjunto - Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e
Professor da Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo. Responsável pelo
Ambulatório de Seguimento de Prematuros
da Santa Casa de São Paulo. Tem vasta
experiência na área de Medicina, com
ênfase em Pediatria e Neonatologia, além
de ser membro do Departamento Científico
de Neonatologia da Sociedade de Pediatria
de São Paulo e do Comitê Executivo do
Departamento Científico de Neonatologia
da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Dr. Paulo Pachi

Huma News - Em 2017, o número estimado
de nascimento de prematuros, segundo
o Projeto Nascer no Brasil, era de 11,5%
do total de nascimentos, cerca de 345.000
crianças do total de cerca de 3.000.000 de
nascimentos. Como estão esses números
atualmente?

Paulo Pachi - O Brasil é o décimo país do
mundo em nascimento de prematuros, com
o nascimento de 3 milhões de nascimento de
bebês por anos, destes, cerca de 330 mil são
prematuros.
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Huma News - Em artigo, o senhor menciona a gestação e também facilita a ocorrência
que existe um processo que resulta no de nascimentos prematuros.
nascimento de um prematuro. Qual seria
Huma News - Qual o tratamento padrão
esse processo?
para bebês prematuros comumente usado
Paulo Pachi - Nós sabemos que imunização no Brasil?
da mãe e pré-natal bem feito com a detecção
Paulo Pachi - Existem muitas variações
precoce de problemas na gestação - como
regionais. Normalmente esses bebês são
infecções da mãe e má nutrição - diminuem
tratados em Unidades de Terapia Intensiva
a probabilidade dos bebês nascerem
Neonatal, onde têm enfermagem e
prematuros. Temos exemplos de mães que
equipamentos especializados para eles.
recebem o DHA (ácido docosa-hexaenoico gordura saudável encontrada no ômega 3) e Como são crianças com necessidade de se
acabam tendo uma chance menor de terem alimentar muito grande, acabamos tratando
filhos prematuros.
com nutrição pela veia, a chamada nutrição
parenteral, além do uso de ventiladores para
Então, o pré-natal com uma boa orientação
tentar superar os problemas respiratórios
do obstetra e a uma vigilância de perto
e, obviamente, detectar precocemente
de infecções e de desvios de nutrição da
problemas respiratórios e infecções, que
mãe, junto à detecção precoce de uma
são os grandes problemas.
hipertensão arterial, melhoram muito o
prognóstico da gravidez, diminuindo as As infecções no período neonatal acabam
chances de nascer um bebê prematuro. complicando muito a evolução desses
Vale ressaltar que o uso de drogas prejudica bebês. É muito importante que a criança
16
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Huma News - Como o Brasil tem se
preparado para essas abordagens tanto na
preparação dos profissionais quanto na
busca por novos tratamentos?

nasça com um ambiente adequado, com um
parto bem indicado e bem conduzido e, se
necessário, insistir numa cesárea, caso seja
percebido o sofrimento desse bebê se vier a
nascer de parto normal.

Paulo Pachi - O Brasil são vários países em
um só. Temos centros de excelência nas
grandes capitais e cidades não tão abonadas
financeiramente. Em geral, o Brasil cuida
bem dos seus prematuros, mas com muita
variação.

Huma News - Em sua palestra o senhor
fala sobre a abordagem do prematuro em
consultório. Qual a recomendação para
esse tipo de abordagem?
Paulo Pachi - É preciso de uma
equipe multidisciplinar. É preciso de
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros
e neonatologistas que estejam habituados
com os problemas de um prematuro para
fazer o tratamento. O ensino baseado em
evidências é o mais adequado para melhorar
o prognóstico desses bebês. Tem que nascer
no hospital, tem que ter feito o pré-natal
da mãe, ela tem que estar bem nutrida, as
doenças controladas etc. Por si só, essas
estratégias já vão diminuir as chances do
bebê nascer prematuro. Então, dois pontos
hoje são importantes: é tomar DHA e tomar
a vacina contra a gripe para que diminua as
chances de um bebê nascer prematuramente.

Para as mães que têm filhos prematuros elas
devem tentar não desistir, pois a presença
delas é fundamental para uma boa evolução
do bebê. Principalmente estar do lado
do seu bebê para ter leite e proporcionar
uma nutrição adequada, pois diminui a
mortalidade e diminui as sequelas. Para que
esse bebê tenha uma evolução, não só na
unidade neonatal, mas também ao longo de
toda sua vida, a nutrição precoce, a partir do
leite materno, é essencial. Tanto melhora
o intelecto, quanto diminui as chances de
doenças lá para frente.

Huma News - A quais doenças um bebê
prematuro é mais suscetível?
Paulo Pachi - No período neonatal ele está
sujeito a desconforto respiratório, infecções e
sangramentos, principalmente hemorragias
no cérebro. E uma que não é gritante, mas
impactante é a desnutrição que esses bebês
costumam enfrentar, pois é muito difícil
nutrir um bebezinho. Isso impacta lá para
frente, tanto na inteligência quanto na
ocorrência de doenças do tipo obesidade,
dislipidemias, colesterol elevado, diabetes,
intolerância à glicose, hipertensão arterial e
problemas cardiovasculares, provocados por
essa desnutrição mal conduzida.
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ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA

Dra. Leila Borges

A tarde do primeiro dia do I Curso Humaninhos de Pediatria para Consultório promoveu a aula sobre Alergologia e
Imunologia. Foi proposta a sensibilização dos pediatras para conduzir os casos mais difíceis de crianças com suspeita de imunodeficiência, dermatite atópica e alergia alimentar.

Dr. Tarso Barbosa

Dr. Carlison Oliveira

A

Dra. Leila Borges abordou a triagem
de imunodeficiência, indicando a
importância do diagnóstico precoce
para uma melhor sobrevida e qualidade de
vida dos pacientes. Novos testes de triagem
(TREC e KREC) já estão disponíveis em alguns
laboratórios e podem ser realizados junto
com o teste de pezinho, sendo uma excelente
arma para o diagnóstico precoce das chamadas
emergências imunológicas. O ideal é a realização
destes testes e a obtenção do resultado antes que
vacinas com organismos vivos atenuados sejam
aplicadas no bebê. Esta precaução é ainda mais
relevante em casos de histórico familiar de
infecções severas ou óbitos na infância.

na confirmação do diagnóstico de dermatite
atópica. Para os colegas, indicou que pele seca,
áspera e com lesões avermelhadas também
são alterações muito comuns. Ele explicou
como o pediatra pode tratar os casos mais
leves e orientou em quais situações as crianças
devem ser encaminhadas para o especialista, o
Alergologista.

Já Dr. Carlison Oliveira contribuiu com as
especificidades das alergias alimentares.
Segundo o especialista, uma a cada 13 crianças
são diagnosticados com alergia alimentar. De
acordo com o médico, atualmente os caso dessa
enfermidade, tiveram crescimento importante
em todo mundo. “As alergias alimentares são
Durante a aula “Dermatite Atópica: diagnóstico em geral provocadas por alimentos como
e tratamento”, o Dr. Tarso Barbosa apresentou ovo, leite de vaca, trigo e soja e que, juntos,
os sinais e sintomas associados ao quadro são responsáveis por cerca de 90% dos casos”,
clínico da enfermidade. Segundo ele, o relatou.
prurido (coceira) é o sintoma fundamental
18
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ALERGIA ALIMENTAR:
O QUE VOCÊ PRECISA SABER?

S

egundo estudos realizados pela
Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP), a alergia alimentar resulta
de reações imunológicas após a ingestão
de proteínas alimentares, em indivíduos
previamente
sensibilizados.
Estudos
apontam ainda que cerca de 3% das
crianças desenvolve a alergia, comumente
provocada por alimentos como ovo,
leite de vaca, trigo, soja e frutos do mar.
Ainda segundo pesquisas, a maioria das
reações ocorre devido à sensibilidade a
apenas um ou dois alimentos. De acordo
com Dr. Carlison Oliveira, em muitos casos,
a alergia é confundida com intolerância
alimentar, mas existe uma diferença central,
que o profissional deve ficar atento ou pelo
menos cauteloso, antes de confirmar o
diagnóstico.

a reação alérgica é uma reação sistêmica,
pode acontecer em qualquer parte do
corpo”, afirmou.

O pesquisador chamou a atenção para
o fato de que estamos em um momento
onde a alergia alimentar é vista como uma
“epidemia” mundial. “Estamos nos tornando
cada vez mais alérgicos. As manifestações
alérgicas estão cada vez mais graves,
“Alergia é uma reação a um pedaço bem mais atípicas, diferente do que ocorria
pequeno de determinado alimento, já a antigamente, então temos que ficar atentos,
intolerância a pessoa não está digerindo o pois a gente é o que a gente come. Temos que
açúcar, o carboidrato de algum alimento. Ou ficar atentos e saber a real relação com esses
seja, a reação da intolerância é localizada alimentos e o que eles estão fazendo hoje em
apenas no trato digestivo, enquanto que dia com a gente”, finalizou.
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ESPECIALIDADES I
Para o pediatra de consultório, é necessário atentar para algumas patologias que podem ocorrer com a
criança e com o adolescente. O I Curso Humaninhos trouxe Dr. Crésio Alves, Dra. Renata Arruti e Dra.
Mariana Rodamilans para compor a primeira mesa que aborda alguns dos eventos clínicos que podem
surgir durante a consulta.

Dr. Crésio Alves apresentou sobre a
Dislipidemia, que tem ganhado importância
pelas repercussões que trazem na vida
adulta. As dislipidemias são distúrbios
no metabolismo das lipoproteínas,
como o aumento do colesterol total, da
lipoproteína de baixa densidade (LDL)
e dos triglicerídeos, e diminuição da
lipoproteína de alta densidade (HDL), sendo
desenvolvidas de acordo com a exposição
a fatores genéticos e/ou ambientais. Tem
relação direta com o surgimento de outras
doenças crônicas degenerativas de modo
a gerar comprometimentos fisiológicos,
principalmente cardiocirculatórios.

precoce implica numa anamnese e exame
físico cuidadosos, que já podem, por si
só, fornecer elementos importantes para
o diagnóstico. “É considerada puberdade
precoce quando ocorre em meninos
antes dos 9 anos e em meninas antes dos
8 anos”, afirma. Além disso, desmistificou
a associação de ingestão de alguns
alimentos, como ovos e frangos, com a
precocidade. Já Dra. Mariana Rodamilans
apresentou o diagnóstico diferencial das
doenças exantemáticas. Trouxe alguns
quadros clínicos de diversas doenças como
a varicela, rubéola, síndrome da mão-péboca, escarlatina e sarampo para serem
analisadas. Como destaque, aproveitou
Já Dra. Renata Arruti indicou outro
a oportunidade para alertar quanto ao
fenômeno a ser observado pelo pediatra:
ressurgimento do sarampo devido à
a puberdade precoce. Ela explicou que a
diminuição da proporção de pessoas
avaliação de uma criança com puberdade
vacinadas.
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Dra. Mariana Rodamilans

Dr. Crésio Alves

Dra. Renata Arruti
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GESTÃO E MARKETING

A

Dr. Tarso Barbosa

última mesa do dia 16/08 trouxe as experiências
práticas de gestão de um consultório. O
pediatra que decide empreender começa a
desenvolver habilidades para além da medicina.

Psicóloga e Coach Kallila Barbosa

Dr. Tarso demonstrou como ter
excelência na gestão de consultório,
tendo como valor central o
envolvimento com os pacientes e o
r.
Tarso
Barbosa,
pediatra, tratamento humanizado.
alergologista e um dos sócios-diretores
Por se tratar de um negócio inovador, a
da Clínica Humaninhos, apresentou
presença digital e estratégias de comunicação
aos colegas que além de todo o trabalho feito
com os pacientes dentro do consultório, o são essenciais para buscar novos clientes
médico é responsável pela gestão do seu e fidelizá-los. A psicóloga e coach Kallila
negócio e acumula várias tarefas, como: Barbosa, em sua aula sobre Marketing na
estratégia de marketing, gestão das finanças e Pediatria, abordou a importância de traçar
contratação e motivação da equipe, buscando os objetivos para melhorar a qualidade
constantemente oferecer uma experiência no atendimento aos pacientes e alcançar
diferenciada aos pacientes e seus familiares. excelência no trabalho.

D
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ESPECIALISTAS INDICAM EVENTOS
MÉDICOS RELEVANTES NA INFÂNCIA
Mais uma mesa de Especialidades é promovida pelo I Curso Humaninhos de Pediatria para Consultórios.
Primeira do dia 17/08, Dra. Maria Bahia, Dra. Roberta Sobral e Dra. Mirela Frederico apresentam diagnóstico e manejo das principais ocorrências de suas especialidades.

D

Dra. Maria Bahia

ra. Bahia falou sobre infecção
urinária na infância, ressaltando que
é uma infecção comum e importante
na infância, representando 5% dos quadros
febris. Ela ressalta que os objetivos do
tratamento referem-se ao alívio dos
sintomas, prevenção de urosepse além de
evitar recorrências e complicações a longo
prazo como hipertensão arterial, cicatrizes
renais e alteração da função renal.

“Há uma nítida prevalência do sexo feminino,
mas entre os recém nascidos e lactentes até o
terceiro mês de vida há uma incidência maior
no sexo masculino”, indica a especialista. O
pico de incidência da infecção urinária na
infância é entre 3 a 4 anos de vida.

em bebês menores de 6 meses de vida. “Os
sintomas podem ser inespecíficos, sobretudo
nos lactentes e recém nascidos, por isso, o
pediatra deve realizar sumário de urina em
toda criança menor de 2 anos de idade, com
febre sem sinais localizatórios, porque essa
pode ser a única manifestação de infecção
Ela destaca que quadros mais graves e
urinária nesta faixa etária”, explica.
relacionado a urosepse são mais frequentes
24
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Já a Dra. Mirela Frederico abordou a cardiopatia
na infância. Segundo a especialista, é
necessário iniciar uma investigação com o
histórico familiar do paciente, levando em
consideração a hereditariedade da doença,
os exames pré-natais e a história atual da
criança, além de sintomas sistêmicos, como
dor torácica e sinais neurológicos. “Para
definição do diagnóstico alguns exames são
importantes como o exame físico do paciente,
o eletrocardiograma, radiografia do tórax e o
ecocardiograma, que poderão ser indicados
a partir da necessidade da investigação”,
lembra.

A hipertensão pode ser de causas primárias e
secundárias. As primárias são mais comuns
em crianças maiores de seis anos, que têm
histórico familiar, de sexo masculino e em
crianças negras. Já a hipertensão secundária,
é mais detectada em crianças menores de 6
anos e que apresentam sinais sistêmicos, o que
favorece o surgimento de doenças como, por
exemplo, a cardiopatia. “As crianças devem
sempre ter um estilo de vida que favoreça
uma dieta saudável, equilibrada e prática de
atividade física”, indica a especialista.
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Dra. Roberta Sobral

Dra. Mirela Frederico

A segunda palestrante da mesa, a Dra.
Roberta Sobral falou aos colegas sobre a
Hipertensão Arterial Sistêmica na infância
(HAS), destacando que as novas diretrizes e
a nova classificação da hipertensão arterial
levam em consideração o percentil de altura
da criança.
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OUTRAS ESPECIALIDADES...
A Dra. Rafaela Rolim trouxe a aula sobre as
dermatoses mais comuns diagnosticadas na
infância. Segundo ela, as dermatoses são
comumente ocasionadas pelo uso exagerado
de sabonetes em crianças nos primeiros
meses de vida. Outras causas comuns são
excessos de banhos, que é um fator cultural
no Brasil, bem como o uso prolongado de
fraldas e o uso de lenços umedecidos. “Para
evitar as dermatoses, e para manter o bebê
limpo, é recomendado o uso apenas água
e um algodão para o banho da criança”,
indica. Entretanto, para casos de sujeiras
maiores, a especialista indicou o uso de
syndets, fabricados a partir de componentes
sintéticos e não de sabão.

Dra. Carolina Freire
Dra. Rafaela Rolim

Hematologista pediátrica, Dra. Carolina
Freire abordou a investigação e profilaxia
das anemias da infância. Apresentou
os principais tipos de anemia, como
a ferropriva, megaloblástica, doença
falciforme e a deficiência de G6PD. A anemia
ferropriva é uma doença muito prevalente
entre as crianças, principalmente nos países
em desenvolvimento, nos quais chega a
afetar mais da metade de toda a população
abaixo dos 5 anos. A hematologista também
abordou como realizar o diagnóstico e
possibilidades de tratamento para cada tipo e
o papel do pediatra geral na identificação, ou
seja, na triagem inicial do subtipo de anemia,
mas ressaltou a importância de criança
ser encaminhada para um hematologista
pediátrico, sendo que o pediatra generalista
já possa fazer as primeiras intervenções.
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avaliar primeiro se existe a suspeita de
mucopolissacaridose. Posteriormente, é feita
uma coleta lá na Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), sem custo, já que
existe um convênio com um laboratório do Rio
Grande do Sul. São coletados urina, sangue
no papel, o mesmo do teste do pezinho, e
enviados para serem analisados. “Pode ser
para qualquer mucopolissacaridose, por
isso peço que façam todas, porque eu não
tenho certeza qual é. E aí eles vão dizer se os
exames são compatíveis ou se é necessário
mais uma amostra”, explica. A especialista
afirma que não pode seguir o tratamento
sem ter os exames.
Dra. Helena Pimentel

Já a Dra. Helena Pimentel, geneticista,
abordou a importância de sensibilizar
pediatras para o reconhecimento de
síndromes genéticas em pacientes. “Doenças
genéticas se encaixam no campo das doenças
raras, então mesmo que o paciente apresente
os sintomas, ele é encaminhado para diversos
especialistas antes de ser considerada uma
consulta genética”, relatou. Na ocasião,
trouxe a doença rara mucopolissacaridose,
em que, de início, a criança apresenta
aspectos físicos normais e somente após dois
anos de idade começa a ser notado atraso no
desenvolvimento ou outros sinais físicos.
Para o diagnóstico, a geneticista prefere
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Dra. Carolina Cincurá

AULA ABORDA
DISFUNÇÃO DO TRATO
URINÁRIO INFERIOR

A

aula do urologista, Dr. Anselmo Hoffmann,
tratou de disfunções do trato urinário. Com
o tema “Disfunção do trato urinário inferior”,
apresentou os principais problemas no trato urinário
em crianças, mais comuns em consultório.
De acordo com o médico, o diagnóstico precoce,
feito através do exame clínico, é um fator importante
para iniciar o tratamento. A recomendação é que
a criança, caso diagnosticada positivamente para
uma das disfunções, tenha um acompanhamento
multidisciplinar com pediatra, psicólogo e
fisioterapeuta”.
Outra recomendação feita pelo urologista para
o tratamento da disfunção é a uroterapia. “Nós
sempre recomendamos a uroterapia logo no início
do tratamento. Realizamos a ‘escola do xixi’ e, caso a
criança passe por essa etapa, que são cerca de 40%
dos pacientes, não se faz necessário realizar o passo
seguinte para outros tratamentos”.

D

ra. Carolina Cincurá otorrinolaringologista,
falou sobre investigação diagnóstica
e indicações cirúrgicas das principais
patologias das vias aéreas superiores( ouvido, nariz
e garganta). Na ocasião, a especialista indicou
manejo e formas de abordagem da otite média
recorrente, indicações de introdução de um tubo
de ventilação nos tímpanos. Falou da importância
do acompanhamento e avaliação auditiva, além
da prevenção da surdez. A hipertrofia da adenoide
também foi abordado, chamando a atenção para a
sua associação com as sinusites e otites recorrentes,
além da apnéia obstrutiva do sono.

Dr. Anselmo Hoffmann

O médico afirma ainda que uma das formas de tentar
evitar as enfermidades do trato urinário na criança é
que os pais façam o exercício de levar a criança de 4
em 4 horas para fazer xixi, pois, segundo ele, regula o
organismo da criança e cria um hábito.

OTORRINOLARINGOLOGIA
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ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL
PARA A CRIANÇA
Primeira mesa da equipe multiprofissional do I Curso Humaninhos de Pediatria para Consultório trouxe experiências da nutrição, fonoaudiologia e odontologia.
Nutricionista Marina Bonelli

O Método BLW (baby-led weaning, ou desmame
guiado pelo bebê, em português) foi apresentada pela
nutricionista Mariana Costa, integrante do quadro de
especialistas da clínica Humaninhos. Segundo Costa, o
BLW é uma técnica de introdução alimentar em que o
bebê conduz sua própria alimentação com as próprias
mãos. Porém, são necessários alguns cuidados no
momento de adaptação do bebê com o método, já
que ele precisa estar sentado, tendo desenvolvido a
musculatura para sustentá-lo na posição, por exemplo.
Também abordou o BLISS, a evolução do BLW, com
oferta de alimentos manuseáveis, sólidos.

Nutricionista Mariana Costa

M

arina Bonelli, nutricionista, apresentou
sobre a alimentação complementar,
iniciada aos seis meses da criança. Nesta idade,
o organismo da criança já está preparado para
receber alimentos diferentes do leite materno.
Esses alimentos devem ser introduzidos
gradualmente e não devem substituir o leite
materno. Também apresentou as diferenças
entre leite e fórmula, e sua influência na
nutrição da criança.

A fonoaudióloga Marília Lopes demonstrou os teste da linguinha e da orelhinha. O da
linguinha permite a intervenção precoce de uma possível alteração no frênulo lingual do
recém-nascido, já que provoca problemas para sugar durante a amamentação. O teste da
orelhinha, por sua vez, verifica a audição do bebê por meio uma sonda no ouvido do recémnascido, que envia sons e capta uma resposta sonora.
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As odontopediatras Ana Clara Vicente
e Daniela Ambrosio ensinaram sobre a
avaliação odontológica na infância. Para as
especialistas, a consulta deve ocorrer antes
mesmo do nascimento dos primeiros dentes.
O acompanhamento tem a função, além de
promover a saúde bucal, de identificar a
controlar quaisquer alterações, evitando que
se agrave. Também ressaltaram a grande
probabilidade de desenvolvimento de cárie
e má oclusão nas crianças, o que precisa de
contínua orientação e adesão do paciente e
família.

Odontopediatra Daniela Ambrosio

Fonoaudióloga Marília Lopes

Odontopediatra Ana Clara Vicente
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ESPECIALISTAS APOSTAM EM
MULTIDISCIPLINARIDADES NA PEDIATRIA
Em mais um dia de discussão no I Curso Humaninhos de Pediatria para Consultório, foram discutidos temas
frequentes no consultório nas especialidades de pneumologia, gastroenterologia, urologia, otorrinolaringologista
e fisioterapia respiratória.

A

Sobral também ministrou a aula sobre Sibilância Recorrente nos primeiros cinco anos
de vida: investigação e tratamento. Ela falou como a tosse e sibilância são sintomas
respiratórios muito comuns em crianças e
podem ser a expressão clínica de uma grande variedade de problemas localizados nas
vias respiratórias. A bronquiolite, asma e
sibilância associada a quadros virais são
as causas mais frequentes de sibilância re32

Dra. Luciana Sobral

primeira aula foi ministrada pela pneumologista pediátrica, Dra Luciana Sobral, que falou sobre “Investigação e
condução das Pneumonias de repetição”. Na
ocasião, abordou conceito, causas, avaliação
diagnóstica e tratamento. Enfoque foi dado
aos sinais e sintomas que indicam a necessidade de investigação de doenças que podem
predispor a recorrência de pneumonias na
infância. Dentre estes sinais de alerta estão
pneumonias recorrentes e graves em menores
de um ano, dificuldade em ganhar peso, atraso no crescimento, otites recorrentes, diarréia
crônica, comprometimento de outros órgãos,
além do pulmão. Dra. Luciana Sobral, também chamou atenção para a aspiração de corpo estranho que cursa com tosse seca súbita
e persistente, com desconforto respiratório e
sibilância persistente.

corrente na infância. Além destas citou a
doença do refluxo gastroesofágico, fibrose
cística, displasia broncopulmonar, imunodeficiência, malformações pulmonares e cardiovasculares como outras causas sibilância.
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Dra. Cibele Marques
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Fisioterapeuta Cléa Borges

é a redução da frequência de eliminação das
fezes, com consistência endurecida, associada a dor e esforço durante a evacuação. Pode
cursar com problemas emocionais e causar
muito estresse no ambiente familiar. Ela falou sobre as causas, diagnósticos diferentes
e reforçou a importância da orientação dietética, com aumento da ingestão de líquidos.
Além disso orientou medidas para desimpacA gastroenterologista Dra Cibele Marques
tação das fezes. Finalizando reforçou que em
abordou o tema Doença do Refluxo Gastroealgumas situações é necessário o acompasofágico (DRGE): diagnóstico e condução. A
nhamento em conjunto com um psicólogo.
DRGE é uma doença em que o conteúdo ácido
do estômago reflui para esôfago, causando ir- A multidisciplinaridade no atendimento das
ritação e inflamação da mucosa. Desta forma doenças respiratórias também foi abordaa criança pode apresentar choro recorrente, da. A fisioterapeuta, Cléa Borges, ministrou
irritabilidade, regurgitações e vômitos fre- a aula: Indicação e conduta do fisioterapia
quentes, tosse, dificuldade em ganhar peso. nas infecções respiratórias agudas. Ela falou da importância das manobras realizaDe acordo com a especialista, o diagnóstico
das para deslocar as secreções, ajudando
é clínico, feito através da anamnese e do exaa criança respirar melhor. A diferença de
me físico. Em alguns casos está indicado a reausculta do início da sessão para depois da
alização de endoscopia digestiva e phmetria.
sessão é impressionante. As manobras desEla afirma que o tratamento com medicalocam a secreção, favorecendo a expectomentos devem ser ponderados, pois a grande
ração, melhora do padrão respiratório e da
maioria das crianças melhora com medidas
saturação de oxigênio. Além disto contriposturais e espessamento da dieta, quando
bui para expansão pulmonar, evitando ateesta faz uso de fórmulas infantis. Lembranlectasias. “São realizados atendimentos em
do que se a criança estiver em aleitamento
domicílio com o propósito preventivo de
materno exclusivo, este deve ser mantido.
internações e complicações. As manobras
A constipação na infância foi o tema aborda- de fisioterapia evitam agravos e promovem
do na aula da Gastropediatra Dra Indhira Ri- o tratamento adequado para o paciente”.
beiro. Segundo a especialista, a constipação

Dra. Indhira Ribeiro

Durante a aula, Sobral afirmou que o diagnóstico é clínico, sendo importante, uma
anamnese detalhada e exame físico para
direcionar a investigação laboratorial e de
imagens. O tratamento dependerá da causa
da sibilância, no entanto o uso de corticóide
inalatório está muitas vezes indicado para
tratar a inflamação das pequenas vias aéreas.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA,
FONOAUDIOLOGIA E DA ENFERMAGEM
PARA A PEDIATRIA
O trabalho multiprofissional foi o tema que uniu as apresentações das especialista Daniela Rita (psicóloga), Tatiana Chagas (fonoaudióloga) e Iara Silva (enfermeira), durante o terceiro dia do Curso Humaninhos de Pediatria para Consultório.
Psicóloga Daniela Rita

A psicóloga Daniela Rita ministrou a aula sobre como o psicólogo infantil
pode contribuir na pediatria. Segundo ela, o psicólogo precisa perceber
a demanda da criança e da família, relacionando-as na perspectiva
da qualidade de vida e da saúde de uma forma integral e holística. A
especialista acredita que “o profissional precisa conquistar a confiança
da criança, pois ela já chega no consultório, muitas vezes, com uma
postura resistente e defensiva”. Ressaltou, ainda, a importância do
envolvimento com a família durante todo processo e lembra que “todos
precisam ter um psicólogo para chamar de seu”.

A aula da enfermeira obstétrica, Iara Silva
foi sobre as dificuldades da mãe com a
amamentação, a produção de fissuras nas
mamas e a influência no sono do bebê. Na
análise da especialista, é necessário que
a mãe tenha um acompanhamento e uma
consulta de aleitamento antes do parto. A
amamentação também tem grande influência
na qualidade do sono do bebê. De acordo
com Dra. Iara Silva, “a qualidade do sono tem
relação direta com o amadurecimento físico
e emocional da criança, dando força, energia
para realizar as atividades normais”.

Fonoaudióloga Tatiana Chagas

Por sua vez, a fonoaudióloga Tatiana Chagas
trouxe as especificidades da seletividade
alimentar e a sua influência nas etapas
do desenvolvimento. Mostrou também a
importância de uma boa alimentação e a
relação da comida com o desenvolvimento
da fala. “A criança que não mastiga terá
dificuldade com a fala. A mastigação é
importante para o desenvolvimento da
comunicação e o desenvolvimento cerebral”.

Enfermeira obstétrica Iara Silva
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NEUROLOGIA E INFÂNCIA E
A IMPORTÂNCIA DE FALAR
SOBRE ESSA RELAÇÃO

Dra. Renata Epíscopo

Durante este debate foram discutidos diferentes
aspectos neurológicos na pediatria. A Dra. Renata
Epíscopo apresentou os exames neurológicos
para a pediatria e importantes marcos no
desenvolvimento da criança. Já o Transtorno de
Espectro Autista foi discutido pela neurologista
pediátrica Dra. Julieta Sobreira e pela psicóloga
Andrea Bahia. Além disso, Dr. Camilo Vieira
promoveu o debate sobre a exposição às telas na
infância e suas consequências. Dr. Cláudio Márcio
demonstrou possíveis deformidades cranianas,
sua investigação diagnóstica e conduta.

A

neurologista pediátrica, Dra. Renata
Epíscopo, durante sua aula “Exames
neurológicos para a pediatria: marcos
do desenvolvimento”, apresentou diversos
exames que auxiliam no diagnóstico de doenças neurológicas em crianças e em adultos.

De acordo com a especialista, é importante avaliar o histórico do paciente, o contato
que os pais têm com seus filhos, como são
realizados os estímulos e como o uso da tecnologia é realizado na infância; além, é claro, da influência do uso desta tecnologia no
desenvolvimento neurológico.O Transtorno
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do Espectro Autista, mais conhecido como
TEA, foi o tema norteador das aulas da neurologista pediátrica, Dra. Julieta Sobreira,
e da psicóloga, Andrea Bahia. Dra. Julieta
trouxe a questão da triagem e dos sinais de
alerta para o TEA. Em sua experiência de
atendimentos, a médica informou que 75%
dos casos de TEA diagnosticados foram feitos por um pediatra, o que é fundamental no
alinhamento entre as duas especialidades,
que precisam trabalhar em conjunto. A neu-

rologista chama atenção para o uso dos medicamentos nos tratamentos da TEA. “Tanto
os pais quantos os especialistas devem prezar pelo estímulo às crianças, pois elas estão
em um processo de desenvolvimento. Devemos lembrar que os medicamentos não resolvem tudo, as terapias são tratamentos necessários nesses casos”, afirma Dra. Julieta.
Neste sentido, Andrea Bahia apresentou as
formas de atuação da neuropsicologia nos
TEA. Para ela, o problema maior é a não
existência de políticas públicas para o autismo no país. “É preciso um olhar mais apurado para esse transtorno, pois ela já representa cerca de 0,3% da população brasileira”.

Dra. Julieta Sobreira

Psicóloga Andrea Bahia
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O neurologista e pediatra Dr. Camilo Vieira
trouxe uma preocupação atual e nada consensual entre os pais na modernidade: o uso
da tecnologia na infância. Com o tema da aula
“Uso de telas na infância: onde estamos?”,
ele apontou que o uso excessivo da tecnologia por crianças nos primeiros meses de vida
traz consequências negativas para o desenvolvimento cognitivo, além de ser prejudicial
ao desenvolvimento do cérebro, o qual está
relacionado a fatores genéticos e externos.

Dr. Cláudio Márcio

Dr. Camilo Vieira

Finalizando a mesa, o neurocirurgião, Cláudio Márcio, ministrou a
aula sobre “Deformidades cranianas: investigação diagnóstica e conduta”. Na oportunidade, ele apresentou a importância de acompanhar o crescimento do cérebro da criança, sobretudo nos primeiros
meses de vida, cujo crescimento normal é, em média, 2 cm por mês.
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SELETIVIDADE ALIMENTAR
E DESENVOLVIMENTO
De acordo com estudos, a seletividade alimentar é caracterizada por recusa
alimentar, pouco apetite e desinteresse pelo alimento.

Trata-se de um comportamento típico da fase pré-escolar, mas, quando presente em
ambientes familiares desfavoráveis, pode acentuar-se e permanecer até a adolescência.
Para tentar compreender um pouco este comportamento, a fonoaudióloga Tatiana Chagas abordou este assunto, durante o I Curso Humaninhos de Pediatria para Consultório,
realizados entre 16 e 18 de agosto, em Salvador.
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D

e acordo com a fonoaudióloga, a alimentação está diretamente
ligada ao desenvolvimento cerebral e pode influenciar o
desenvolvimento da fala. “É necessário ter uma relação
saudável com a alimentação. A comida está diretamente relacionada
com o desenvolvimento da fala. Portanto, se a criança não se
relaciona bem com a comida, não desenvolverá bem a mastigação
e, consequentemente, terá dificuldades no desenvolvimento da
sinopse: cabeça e pescoço, problemas para falar e de coordenação
motora”, alerta.
A seletividade pode ser resolvida, porém, segundo Tatiana, é preciso
que toda família se envolva no processo. E isso também pressupõe um
trabalho transdisciplinar, envolvendo outros profissionais, como o
psicólogo. “O trabalho precisa ser com toda família. Antes de tratar o
problema da seletividade alimentar da criança, é necessário realizar
uma terapia de família para que o tratamento tenha o resultado
esperado”, reforçou.

Fonoaudióloga Tatiana Chagas

A especialista chamou a atenção para alguns sinais em que os pais
podem identificar precocemente o problema, como por exemplo, a
recusa em variar alimentos, comportamentos que provocam irritação
na família durante as refeições, e apresentar náuseas e vômitos ao se
deparar com a necessidade de comer novos alimentos. Então, quanto
mais cedo identificar o distúrbio, melhor a eficácia do tratamento.
“Em geral, crianças com transtornos alimentares também são
inseguras, e têm problemas de socialização. A alimentação une e
também separa”, alerta.

HUMANEWS

O PAPEL DO PEDIATRA NA
COBERTURA VACINAL
Recentemente o movimento antivacinação foi incluído pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) em seu relatório sobre os dez maiores riscos à
saúde global.

De acordo com a OMS, os movimentos antivacina são tão perigosos quanto os vírus que aparecem nesta lista, porque ameaçam
reverter o progresso alcançado
no combate contra as doenças
evitáveis por vacinação, como
o sarampo e a poliomielite.

çada. Vacinas importantes como a
tetra viral, que previne o sarampo,
caxumba, rubéola e varicela, teve o
menor índice de cobertura: 70,69%,
em 2017. De acordo com especialistas em saúde pública, se a vacinação da população brasileira fosse
adequada, um novo surto de sarampo não se estabeleceria no País. SeAinda segundo a OMS, as razões pegundo o Ministério da Saúde, anulas quais as pessoas escolhem não
almente são aplicados cerca de 300
se vacinar são complexas e incluem
milhões de doses de 25 diferentes
falta de confiança, complacência
tipos de vacinas, em 36 mil pose dificuldades no acesso a elas. Há
tos de saúde espalhados por todo
também os que alegam motivos reo Brasil. Ou seja, não faltam vaciligiosos para não se vacinar ou a
nas gratuitas e nem acesso a elas.
seus filhos. “A vacinação é uma das
formas mais eficientes, em termos Dra. Daniela Lima, diretora médide custo, para evitar doenças. Ela ca do LPC - Laboratório e Vacinas,
atualmente evita de 2 a 3 milhões é pediatra e especialista em vacide mortes por ano, sendo que, ou- nas. Durante o I Curso Humanitro 1,5 milhão poderia ser evitado nhos de Pediatria para Consultório
se a cobertura vacinal fosse me- falou sobre a importâcia do pedialhorada no mundo”, afirma a OMS. tra para conter a hesitação vacinal
nas famílias. “O objetivo é trazer
Entretanto, os movimentos antipara o pediatra a nossa responsabivacina vêm crescendo no mundo
lidade de mudar esse cenário crestodo, inclusive no Brasil, que semcente de divulgação de fake news
pre foi exemplo internacional. See movimento antivacina”, relata.
gundo dados do Programa Nacional
de Imunizações do Ministério da Segundo Dra. Daniela, às vezes as
Saúde (PNI/MS), nos últimos dois famílias nem mesmo chegam com
anos a meta de ter 95% da popu- suas dúvidas na sala de vacinação,
lação-alvo vacinada não foi alcan- já que desistem de se vacinar, ou
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Dra. Daniela Lima

vacinam pela metade. “Essas dúvidas são
acumuladas e não são sanadas dentro do
consultório de pediatria. É importante abordar o tema vacinação, não só para crianças,
dentro das consultas evitando a hesitação,
medo e desconfiança”, indica. Ela explica
a necessidade de ser mais enfático e mais
firmes nas orientações quanto às indicações, contraindicações e eventos adversos.
Na ocasião, a especialista mostrou as principais dúvidas que surgem na sala de vacinação e declarou que as vacinas são vítimas do
próprio sucesso. “Com a evolução e disseminação das vacinas, algumas doenças começaram a reduzir sua incidência e a ocorrências
delas, de forma que o Brasil recebeu em 2016
o certificado de livre do sarampo”, explica.

Entretanto, com a crescente queda da cobertura vacinal e a entrada de pessoas, portadoras ou doentes, o sarampo encontrou lugar
propício para provocar o surto, tirando do
Brasil o certificado após um ano de circulação por aqui. Para Dra. Daniela, é necessário que o pediatra atue junto às famílias no
combate à hesitação vacinal e promoção da
rotina de imunização das crianças e famílias.

I Curso Humaninhos de Pediatria para Consultório
16 a 18 de agosto

