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Vamos responder as suas dúvidas.
Envie um e-mail para ouvirbem@forl.org.br
Como resposta da última edição, recebemos uma quantidade enorme de
cartas de mães preocupadas com vários assuntos, mas, principalmente, com o
desenvolvimento de seus filhos. E vimos que esse seria o mês ideal para lançarmos
uma edição que modificou o esquema montado na nossa redação. Ou seja, nosso
público alvo é a mãe, homenageada por toda família nesse mês do ano.
Você, leitor, vai apreciar matérias de cuidados e carinhos com bebês, de prevenção
de gripes e resfriados na chegada do inverno com todos os cuidados que os
pais devem ter para que essa fase passe o mais tranquilamente possível, além
de descobrir o que é a adenoide e o momento certo de uma cirurgia, caso seja
necessária.

A revista Ouvir bem é feita com o Grupo de
Implante Coclear da Fundação Otorrinolaringologia e as matérias publicadas são aprovadas pelos médicos e profissionais de saúde.
Todas as informações são embasadas em anos
de trabalho e pesquisa junto aos profissionais
que trabalham nessa área médica. As histórias
editadas na revista são de pacientes do Grupo
de Implante Coclear, com prévia autorização
para publicação. Fundação Otorrinolaringologia: R. Teodoro Sampaio, nº 483, Pinheiros, SP. - SP. - CEP 05405-000, tel: (11) 3068
9855 – www.forl.org.br. Grupo de Implante
Coclear: R. Capote Valente, nº 432, 1º andar,
sala 14, Pinheiros, SP. - SP, CEP 05409-001,
tel: (11) 3061 0311 – www.implantecoclear.org.
br. Equipe: prof. dr. Ricardo Ferreira Bento
(coordenador), prof. dr. Robinson Koji Tsuji,
prof. dr. Rubens Vuono de Brito Neto, dra.
Mariana Hausen Pinna e dra. Anna Carolina
Fonseca (médicos supervisores), profa. dra.
Maria Joaquina Dias (neuropediatra), prof. dr.
José Eduardo Krieger (geneticista), prof. dr.
Evandro Baldacci (pediatra), dra. Eloísa Gebrin (radiologista), profa. dra. Valéria GoffiGómez (coordenadora de fonoaudiologia),
Ana Tereza Magalhães, Paola Samuel, Cristina Hoshino, Bruna Lins, Mariana Reis, Lara
Lopes, Mara Rosana (fonoaudiólogas), Heloísa Nashala, Rosa Maria dos Santos, Érica Lazezo Dias (psicólogas), Leonor Palmeira da
Cruz (assistente social). A Fundação Otorrinolaringologia é uma entidade sem fins lucrativos. É proibida a venda dos exemplares da
revista Ouvir Bem. Distribuição gratuita.
ISSN: 2179-7927 Periodicidade: bimestral
Tiragem: 10 mil exemplares
Uma publicação da Fundação Otorrinolaringologia
e Grupo de Implante Coclear
Contato: ouvirbem@forl.org.br

CAPA: Foto: Marcelo Spatafora, modelos: Caio Magri Contreira e Karen Magri Contreira

Ainda preparamos uma matéria sobre vacinas – quais as necessárias para os bebês
com a época de vida correta que devem ter para tomá-las – e a apresentação
do Hospital Infantil Sabará, que mudou todas as suas instalações e os cuidados
tomados para que se atendam recém-nascidos, bebês, crianças e adolescentes,
separados por andares a fim de evitar transmissões de doenças aos que estão
desenvolvendo o sistema imunológico.
Para completar, uma matéria sobre educação. A pedagoga Margaret Pires explica
como inserir o saudável hábito da leitura junto aos pequenos. E nossa equipe de
fonoaudiólogas ensina a acompanhar a evolução da fala dos bebês. Matérias para mães
e pais atentos ao desenvolvimento de seus filhos.
Boa leitura a todos!				

foto: kenji honda
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Editorial

Ricardo Ferreira Bento

Prof. Dr. Ricardo
Ferreira Bento
é professor titular
da disciplina de
Otorrinolaringologia
do HC-FMUSP e
diretor do Grupo de
Implante Coclear
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Cartas
Ensino de implantado

“Sou professora de educação infantil e tenho uma aluna que utiliza implante coclear. Gostaria de saber se há
algum material de apoio para me orientar sobre os procedimentos adequados para que ela tenha uma melhor
qualidade de ensino e melhor aproveitamento.”
Ana Paula de Maria, São Paulo, SP
• O Grupo de Implante Coclear ministra cursos para
auxiliar o ensino de implantados. A responsável pelo
curso é a fonoaudióloga Valéria Goffi. Informações sobre ele e quando será ministrado, você consegue pelo
tel.(11) 3068-9855.
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“

Sou fonoaudióloga e trabalho no
Maranhão, em uma clínica que oferece serviços otorrinolaringológicos e fonoaudiológicos. Conheci a
revista através do site da Fundação
e gostei muito do conteúdo. Gostaria de recebê-la no consultório.
Seria possível?
Emília Lopes, Imperatriz, MA
Meu marido é implantado bilateral
e gostaria de receber a Ouvir Bem
para me inteirar sobre o que acontece na extensa tecnologia da audição. Que Deus ilumine cada um
que se engaja nessa árdua tarefa
de tornar mais leves as dificuldades alheias, incluindo o convívio
social.
Ramira dos Santos,
São José dos Campos, SP.
Sou graduanda de fonoaudiologia
e aprecio muito a Ouvir Bem. Seria

possível recebê-la na minha residência?
Sandra Chagas, São Paulo, SP.
Li a 3ª- edição da revista Ouvir Bem
na Clínica Ipo, em Curitiba e adorei a reportagem sobre o grupo de
Curitiba e a excelente matéria sobre bullying. Desejo receber as próximas edições.
Maria José Neves, Porto Velho, RO.
Li a Ouvir Bem em uma clínica
onde fui fazer exames. Sou fonoaudióloga e achei muito interessante
os assuntos abordados. Gostaria
de recebê-la.
Rosangela Machado, Mogi das
Cruzes, SP.
Gostaria de receber as edições da
Ouvir Bem. Achei interessante o
conteúdo das matérias.
Vanessa Fonseca, Cuiabá, MT

Gostaria de receber as edições impressas da revista para divulgação
a pacientes.
Luciano Campos,
Porto Alegre, RS.
Gostaria de receber a revista Ouvir
Bem.
Monica Muñoz, Irati, PR.
Gostaria de saber quando circulará a próxima edição da Ouvir Bem.
Tenho um filho implantado bilateral e estou buscando matérias,
depoimentos esclarecedores e
ansiando por saber se vocês possuem outras informações sobre o
implante coclear bilateral, além do
que foi publicado na revista Ouvir
Bem edição 4.
Débora Barroso, São Paulo, SP

“

Da redação:
• Débora, o implante coclear bilateral é a tendência do futuro. Todas as
informações, assim como pesquisas
do Grupo de Implante Coclear e tra-

Para R
Ouvir edação
Bem
Anápolis, 18 de abril de 2012
Gostaria de contar com a ajuda
de vocês. Meu caso é de uma
perda auditiva gradativa. Tenho
menos de 50 anos e estou ficando
balhos apresentados em outros países serão matérias de nossas futuras
edições. Obrigada pelo contato.
• Estamos felizes com o alcance
da revista que, no início, circulava
apenas em São Paulo e Grande São
Paulo e agradecemos, também, os
elogios. Todas as edições podem
ser lidas na internet no endereço
www.forl.org.br e enviaremos as
próximas aos novos leitores.
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Hospital Infantil Sabará
Céu, bichos & crustáceos

O paciente já percebe que está em
um lugar diferente assim que entra
no hospital e espera o pronto-atendimento. O piso térreo homenageia
o Brasil através da fauna brasileira –
macacos, preguiças, pacas, tucanos e
peixes dos mares do nosso país. No
pronto-socorro, situado no 1º e 2º andar – assim como na sala de exames – o
o céu e o espaço sideral são destaques .
Na sala de espera do centro cirúrgico,
bichinhos decoram a parede. Quinto e
sexto andar é onde ficam as UTI, todas
em quartos individuais. Do 7º ao 15º,
onde estão os leitos infantis, a decoração gira em torno de personagens de
continentes diferentes, como o Ártico
e a África. Somente, no 12º, onde ficam
os adolescentes, a decoração muda.
Em todos os andares há brinquedotecas bem equipadas, com computadores e videogames. No 7º andar, há um

Sabará:
humanizando
o atendimento infantil

Com
ambientes
lúdicos e
interativos,
o Hospital
Infantil
Sabará
tranquiliza
seus
pequenos
pacientes

Hospital e Pronto-Socorro Infantil Sa
bará: av. Angélica, 1987, Higienópolis,
São Paulo, tel.: (11) 3155-2800

Porque opero no Sabará

foto: marcelo spatafora

São 17 andares – e mais de 15 mil
metros quadrados – com instalações
que contam com 104 apartamentos
(28 destinados a serviços de UTI
de última geração), pronto-socorro
para atendimento de 130 mil pacientes por ano, além de moderno centro
cirúrgico com seis salas e equipamentos de última geração, que permite a
realização de 10 mil cirurgias por ano.
“Planejamos os ambientes visando a
qualidade de vida dos pacientes e de
seus familiares. O Sabará possui ambientes lúdicos e interativos, repletos
de elementos artísticos e didáticos
para que a criança se identifique com
o espaço e esqueça que está em um
hospital”, continua Setúbal.

fotos: divulgação
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Com obras iniciadas em 2.008, foi
inaugurado a pouco mais de um ano,
o Hospital Infantil Sabará, em Higienópolis, São Paulo, em um edifício já
existente na região que passou pela
técnica de retrofit – modernização
dos ambientes com toda a infraestrutura que os equipamentos atuais exigem. “O prédio antigo era um projeto
ultrapassado para a medicina atual e a
estrutura estava pequena pela demanda de pacientes que recebíamos. Era
preciso investir em centro cirúrgico
para que pudéssemos fazer procedimentos de alta complexidade em pediatria. E foi o que fizemos”, diz dr. José
Luiz Setúbal, pediatra e presidente da
Fundação Hospital Infantil Sabará.

solário com brinquedos gigantes – escorregador em forma de elefante, uma
zebra-balança, girafa-régua, feitos em
borracha reciclada e um jardim.
“O Hospital Infantil Sabará pensou
em todos os detalhes para humanizar
o atendimento infanto-juvenil, incluindo o momento do procedimento cirúrgico, horas de tensão para os pais.
Temos equipes especializadas que os
acompanham no momento da cirurgia, apoiando-os para que esse período
transcorra da forma mais tranquila possível. Nos quartos – e na alimentação –,
tudo é preparado para o pequeno paciente sentir-se confortável. A proposta de atendimento humanizado iniciase no pronto-socorro e permanece
junto de nossos pacientes até a volta
em sua casa”, finaliza dr. Setúbal.n

“Optei por operar no Hospital Infantil Sabará
por causa da humanização no cuidado com o
paciente. A família sente-se mais confortável,
pois tanto a equipe anestésica quanto a
enfermagem passaram por treinamento
pediátrico e demonstram o quanto gostam de
crianças. Todos esses fatores influenciam – e
muito bem – na recuperação dos meus pacientes
implantados, que recebem alta, geralmente,
no dia seguinte. Em 10 anos de cirurgia, posso
afirmar, seguramente, que é um hospital
extremamente habilitado para cirurgia de alta
complexidade como a de implante coclear.”
Dr. Robinson Koji Tsuji
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Sons do bebê

Olhos nos olhos
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Olhos atentos, sorriso no rosto
e os pais fazem de tudo para não
perder a evolução de linguagem
do bebê. Porém, calma, corujas de
plantão. “Entender o que estão ouvindo é uma habilidade que os bebês
adquirem a partir do sétimo mês de
vida. Ordens simples como ‘Venha
aqui!’ ou ‘Olha o sorriso da mamãe’,
o nenê compreende e responde rápido. Mas, apesar de nascerem ouvindo, até o terceiro mês de vida, o
bebê só responde de forma reflexa a

sons fortes”, explica a fonoaudióloga
Valéria Goffi.
Entre o quarto e sexto mês de vida
o bebê já diferencia alguns sons e
tenta localizá-los. “Nessa época, eles
gostam de explorar os brinquedos
que fazem barulho pois sentem prazer nas descobertas dos diferentes
sons. É nessa fase também que balbuciam diferentes sons de fala e as
primeiras palavras começam a surgir entre os sete meses e o primeiro
ano de vida”, continua ela.

FOTOS: FREEPICTURES e DREAMSTIME

Os doces mistérios
para aprender a falar

Segundo a fonoaudióloga, é muito
importante que os pais estimulem
seus filhos, reforçando suas tentativas de comunicação em todos os
momentos do dia. “A troca de fraldas, o banho, as refeições são horários especiais para imitar suas vocalizações e expressões... Ou quando
ele ri ou faz careta. Aproveite para
relatar as atividades diárias que se
tornarão um hábito. ‘Vamos lavar as
mãos? É hora do papá!, O que será
que você vai comer? Hum, cenouras
e franguinho!’ ”, diz Valéria.
Quando saírem, os pais devem
contar o que vão fazer ao filho. “É
preciso que ele saiba que há momentos que a mamãe ou o papai não
estarão por perto. E explicar que
todos estarão juntos no final do dia.
Mostrar as cores das roupas que o
bebê vai vestir, as das comidas, das
paisagens que ele vê, ajudam a criar a
bagagem auditiva do bebê”, diz ela.
Do primeiro ano de vida ao segundo, o bebê fala uma palavra
nova todo mês. “Após a fase da
imitação, ele descobre o sentido e o significado das palavras. Nessa fase, já usa frases
e perguntas de uma a duas
palavras”, diz ela. E, se com
esse vocabulário surgir a troca
de fonemas? “O /s/ no meio das
palavras como cesta ou o /r/ da
barata e o /n/ da galinha são difíceis.
O que os pais devem fazer? Sempre
que a criança disser uma palavra que

não esteja correta, os pais devem reforçar o padrão certo. ‘Eu fui na casa
da Laulinha e comi flanguinho com
alos’, repita para ensiná-lo a falar corretamente. ‘Que gostoso, você comeu
franguinho com arroz na casa da Laurinha? Que delícia!’”, ensina a fono.
Os últimos sons (fonemas) a serem adquiridos são os que contém
grupos consonantais, com /r/ ou /l/
no meio. “Palavras como brinquedo,
grande, pluto ou bloco serão aprendidas por último. O importante é
participar dessa evolução, seja lendo, conversando, contando histórias. O mundo de seu filho será mais
rico e feliz”, finaliza Valéria. n

09

Imitar os
bebês e
dar ordens
rápidas
ajudam na
aquisição de
linguagem
de cada um

História de sucesso

Crônica - Dorotéia Fragata

Primeiro filho,
dúvidas, incertezas e alegrias

bruno Montagnana

Uma lição de amor

fotos: marcelo spatafora

Bruno,
implantado
e Fabiana,
garra para
aprender a
ouvir

Nascido no segundo ano de casamento de Fabiana e Nestor Montagnana Júnior, Bruno é um garoto simpático que fala o tempo todo que está
acordado. Mas nem sempre foi assim.
“Quando tinha um ano e sete meses e
entrou na escolinha, percebi que ele
parou de falar. Logo a fonoaudióloga
da escola ligou-me, fez testes com o
Bruno e avisou-nos que precisávamos procurar um otorrinolaringologista porque ele não ouvia nada”, diz
a mãe que resolveu encarar a dificuldade do filho sem demora.
Bruno não tinha dor de ouvido,
mas a garganta infeccionava com fa-

cilidade. E foi indicada para ele a cirurgia do tubinho. “Depois da cirurgia, ele não voltou a ouvir. Recebi de
uma médica o diagnóstico de que ele
não ouviria nada e eu deveria aprender libras. Chorei uma semana, fiz
cinco exames Bera nele e pesquisei
na internet. Foi assim que descobri o
implante coclear”, diz Fabiana.

Vídeos na internet

Tatiana, mãe de José Luiz, implantado
de Manaus, postava na rede, vídeos do
seu filho cantando, conversando e Fabiana viu a evolução do garoto. “Procurei o doutor Ricardo Bento e o Bruno
foi encaminhado para avaliação com a
fonoaudióloga Valéria Goffi. Três meses depois foi encaminhado à cirurgia
com dr. Koji”, continua a mãe.
“Percebi que ele ouvia no dia da
ativação. Os olhinhos dele diziam
tudo. Hoje, ele fala tanto que já fui até
chamada na escola para tentar controlá-lo e não tira o implante a não
ser na hora do banho e no momento
de dormir. Conversa e participa de
tudo a sua volta. Está sendo alfabetizado em escola normal e faz amigos
o tempo todo. Nós – eu e Nestor, meu
marido – sabemos que o implante foi
um milagre na vida do nosso Bruno e
indicamos para qualquer pai ou mãe
que tiver dúvida. A evolução do Bruno é maravilhosa”, finaliza.n

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

10

Nesse mês de mães, uma onda de
nostalgia chegou até mim. Como foi
a minha gravidez? Quais as dúvidas
que eu tive? Fui curiosa em saber se
seria menina ou menino? Tudo isso
porque meu filho nasceu em maio e,
em janeiro desse ano, mudou-se para
outra cidade. E, claro, a saudade faz
com que as lembranças voltem...
Quando descobri a gravidez, minha
grande preocupação era em como
seria ter um filho, como recebê-lo,
como educá-lo. Sempre soube que seria um menino. E acertei. Descrever a
emoção do nascimento é impossível.
Só tive a certeza de que minha vida, a
partir dali, tinha mudado para sempre.
Ao aconchegá-lo no colo, pela primeira vez, conferi se tinha todos os dedos
das mãos, pés e prestei atenção ao seu
primeiro choro. E, então, veio o Teste
do Pezinho (não havia o da Orelhinha,
na época), avaliação do recém-nascido
e a alta. Voltei para casa com o “embrulhinho” mais precioso da minha vida.
Um mês depois do seu nascimento,
eu precisava voltar ao trabalho. Conversei com o pediatra sobre a introdução da mamadeira e, depois de dar a ele
dois ccs de leite, descobri que era alérgico e a amamentação materna deveria
continuar, o que aconteceu durante
três anos. O trabalho passei a fazer em
casa. Essa foi a deficiência do Matheus.

Etapas superadas

Hoje olho pra trás e vejo cada etapa
superada. A alergia quase acabou
e a saúde dele é muito boa. Foi essa
experiência que me fez ouvir mães
preocupadas com a audição dos filhos
e com a cirurgia de implante coclear.
E só observo famílias empenhadas
a ajudarem suas crianças a ouvirem,
falarem e entenderem tudo. Por isso
estimulo outros pais a confiarem na
equipe multidisciplinar do Grupo de
Implante Coclear. A evolução intelectual dos filhos iniciada pela audição
não tem preço. Mães insistam! Pais
participem! O resultado significará a
vitória pessoal de cada um. n
Dorotéia Fragata é jornalista e responsável pela Fragata Comunicação que
edita Ouvir Bem

Matheus
durante
o trote na
universidade
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Implante Coclear
Cirurgia & resultados

A idade ideal para realizar
o implante coclear
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não escutar. Como proceder frente
a essa descoberta?
“Atualmente, sabe-se que crianças
surdas implantadas aos dois anos de
idade conseguem adquirir habilidades auditivas e desenvolver a fala
bastante próxima a de uma criança
ouvinte. Por este motivo, a triagem
neonatal (Teste da Orelhinha) e
procura rápida por um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo
frente a uma suspeita de surdez é
essencial para um melhor resultado
nessas crianças”, diz prof. dr. Ricardo Ferreira Bento, diretor do Grupo
de Implante Coclear da Fundação
Otorrinolaringologia.
Se houver suspeita
de surdez no
bebê, procure
rapidamente por um
otorrinolaringologista
e fonoaudiólogo

foto: dreamstime e kenji honda

Gravidez normal e nove meses e
alguns dias depois, pronto, o filhinho
aconchegado no colo! Teste do Pezinho feito, o do Olhinho também,
mas o resultado do Teste da Orelhinha assusta os pais. O bebê não teve
reação aos estímulos sonoros. Meses depois e novos testes – e exames
– realizados e o resultado não é animador. O bebê tão esperado parece

O resultado do implante coclear é
melhor quanto mais precocemente a cirurgia for realizada. Mas qual
seria então a idade ideal para sua
realização? Segundo o otorrinolaringologista, os principais grupos de
implante coclear em todo o mundo
tem como conduta realizar a cirurgia o mais cedo possível, mas são necessários alguns cuidados. “Trata-se
de um procedimento cirúrgico com
riscos de complicações. Embora
esta cirurgia possa ser realizada do
ponto de vista cirúrgico em crianças
recém-nascidas, nós do Grupo de
Implante Coclear do HC-FMUSP
acreditamos que se deva esperar até
que a criança esteja mais desenvolvida e mais preparada para suportar a
cirurgia”, diz o médico.
Outros fatores também devem
ser levados em consideração como
a certeza do diagnóstico da surdez
e do grau da perda auditiva que, na
criança, pode demorar alguns meses.
“Tomamos como base que a partir
de seis meses, uma vez estabelecido
o diagnóstico da surdez, podemos
realizar a cirurgia. Em situações
como na meningite, há urgência
para a realização do procedimento
cirúrgico e, então, será realizado
antes dessa idade”, continua ele.
Segundo o médico, não existe
evidência científica que o resultado final será melhor se a criança for
operada com seis meses ou um ano
de idade. “Temos optado por esperar um pouco mais para aumentar

ainda mais a segurança e facilitar
o trabalho da família que terá que
adaptar os processadores de fala e
fazer toda a reabilitação dos bebês.
Desse modo, acreditamos que a idade de 10 meses é, hoje, a ideal para a
realização do procedimento em bebês”, explica dr. Ricardo.
Há outro fator muito importante
a ser considerado pelos pais que vão
levar o filho à cirurgia. “Eles devem
considerar a experiência da equipe cirúrgica. Cirurgias em crianças
menores de dois anos só devem ser
realizadas em grupos de implante
coclear com larga experiência e por
profissionais médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos com
vivência cirúrgica e clínica estabelecida”, finaliza o professor. n

Crianças
implantadas
pelo Grupo
de Implante
Coclear
durante a
comemoração
da cirurgia
número 500,
em São Paulo
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Cirurgia infantil

Adenoide: o que é isso,
doutora?

14

que prejudica a respiração, trazendo
obstrução nasal e provocam roncos
noturnos até mesmo apneia do sono,
rinossinusites e otites, voz anasalada,
dificuldades de alimentação, entre
outros”, diz a profa. dra. Renata Di
Francesco, otorrinolaringologista.

Cirurgia, sim ou não?

Segundo a médica, o que vai direcionar a criança ao tratamento cirúrgico é a gravidade dos sintomas, frequência das infecções, dificuldade
em respirar, presença da apneia associada ao grau de obstrução que ela
possa causar. “Nem todos os casos
evoluem para cirurgia, mas como
não se conhece até hoje qual a causa
do aumento da adenoide, fica muito
difícil sua prevenção”, diz ela.
Com a observação de infecções,
distúrbios do sono, obstrução respi-

FOTO: KENJI HONDA

“Meu filho só respira pela boca e,
apesar de pequenino, ronca como o
pai!”, relata a mãe assustada à otorrinolaringologista em consulta especialmente agendada para esse fim.
Ou seja, descobrir o que está acontecendo com o filhinho de dois anos
e meio cujas infecções de garganta
trazem outros sintomas assim que
elas são curadas. Apesar de parecer
um problema corriqueiro, essas manifestações no organismo podem
estar ligadas à tonsila faríngea aumentada, conhecida popularmente
como adenoide.
Localizada na parte nasal da faringe – atrás do nariz – a adenoide é um
conglomerado de tecido linfoide que
está presente em todas as crianças,
desde o nascimento, porém aumenta
de tamanho entre os dois e cinco anos.
“Esse aumento, em alguns casos, é tal

Dra. Renata:
“A cirurgia só
acontece para
uma melhor
qualidade de
vida”
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ratória, apneia, não há como aguardar até a adolescência, quando o
quadro de adenoide involui, para
que aconteça a indicação da cirurgia.
“Vários prejuízos e sequelas poderão
se instalar. A fragmentação do sono
atrapalhará as funções cognitivas,
pode levar a déficit de crescimento poderoestatural (altura e peso),
enurese (xixi na cama) noturna,
além do fato de que a respiração oral
influencia na desarmonia do crescimento dento craniofacial”, continua
a médica.
Para diagnosticar a cirurgia, além
dos sintomas de aumento de adenoi-

de, a criança será submetida a, pelo
menos, um dos dois exames seguintes – radiografia lateral da cabeça ou
fibronasofaringoscopia, o exame de
endoscopia do nariz. “O importante
é solucionar o sofrimento da criança. Apesar da involução de adenoide
aumentada acontecer após o estirão
do crescimento da puberdade, não
dá para esperar chegar até essa época. A indicação da cirurgia e o momento dela baseiam-se na gravidade
do quadro. Tudo para uma melhor
qualidade de vida e para que a sua
infância seja o mais tranquila possível”, finaliza dra. Renata. n

Doenças de inverno
Prevenção sempre!

foto: reprodução

Gripes e
resfriados
exigem
cuidados
e atenção
dos pais

Inverno, estação
de gripes e resfriados
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Aaatchimm!!! Pronto, começou a
estação do espirro! E da tosse também.
Mudanças de temperaturas somadas
à umidade do inverno, não dá outro
resultado. Lá vêm gripe e resfriado
na casa, atormentando toda a família.
Mas qual a diferença entre os dois?
“A gripe é uma infecção causada
pelos vírus Influenza A, B e C e é altamente contagiosa. O vírus é transmitido através das gotículas emitidas
com a tosse ou os espirros. Uma vez
inalada, o vírus se instala no organismo e destrói a membrana mucosa do
trato respiratório e infecta as células,
rapidamente, provocando febre alta
e cefaleia, alem de dores musculares intensas, fraqueza e cansaço. As
crianças e os idosos podem ter sintomas gastrointestinais, náuseas,
vômitos e otite média. Já o resfriado tem início gradual e raramente

apresenta febre e cefaleia intensa. As
dores musculares, cansaço, fraqueza
são leves e há coriza e congestão nasal. Os vírus mais comuns responsáveis pelos resfriados são rhinovírus,
coronavirus, parainfluenza e sincicial. E são de curta duração”, explica
prof. dr. Olavo Mion pertencente ao
Grupo de Alergia do HC-FMUSP.
A gripe, segundo o médico, é a
mais perigosa. “A OMS estima que
a cada ano a epidemia de influenza
resulta em 3 a 5 milhões de doenças
respiratórias graves e até em 500 mil
mortes. E, para evitar uma epidemia
caseira, diminuir o contato com pessoas infectadas é essencial, assim
como ficar longe de quem estiver espirrando e tossindo. E lavar muitas
vezes – e vigorosamente – às mãos,
usando o álcool gel em seguida”, informa o médico.

O melhor para toda a família, segundo o médico, é a prevenção. “As vacinas contra os vírus Influenza A e B
devem ser tomadas anualmente, com
fórmulas baseadas em dados epidemiológicos obtidos pela Organização
Mundial da Saúde. Elas têm 70 a 90%
de efetividade. E deve acontecer no
outono, antes do surto do inverno. Podem ocorrer efeitos colaterais como
febre, mal-estar e dores musculares
por um ou dois dias, principalmente
em pacientes que nunca entraram
em contato com o Influenza, como as
crianças. Outra indicação é manter o
corpo bem hidratado. Beber água – ou
líquidos como sucos, chás e caldos –
durante o dia ajuda a diminuir a incidência de gripes e resfriados”, esclarece o otorrinolaringologista.
E se a gripe ou o resfriado se instalar
como aliviar os sintomas? “Procurar
o médico é essencial sempre. Aplicar
soro fisiológico para limpar e desobstruir o nariz é uma medida bastante
importante e eficaz. Mas, atenção, a
auto-medicação pode mascarar sintomas. E se eles estiverem muito fortes
– dores intensas nos ouvidos, nariz ou
garganta, tosse por mais de cinco dias
– uma consuta com o otorrinolaringologista é necessária”, diz o médico.
Segundo ele, a infecção das vias respiratórias superiores é uma das doenças infecciosas mais frequentes no ser
humano. “Durante a vida, somandose todas as infecções, passamos de um
a 32 anos acometidos por elas. Por
isso, todo cuidado é essencial”,
finaliza Dr. Mion. n

Quem deve
receber a vacina
para gripe??
•P
 essoas acima de 50 anos
•R
 esidentes em casa de repouso
ou acamados
•P
 ulmonares crônicos ou com
doença cardiovascular, ou
outras doenças crônicas, como
diabetes, disfunção renal, ou
imunossupressão
•M
 ulheres antes de engravidar
•C
 rianças e adolescentes (6
meses a 18 anos) em terapia
prolongada de ácido acetil
salicílico, pelo risco de
desenvolver Síndrome de Reye
(reação ao uso da aspirina)
•M
 édicos, enfermeiros e
profissionais de saúde que
tenham contato com idosos
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De mãe para mãe

É bom
ter sempre
à mão

da de assaduras. Aproveite estes instantes para brincar com os pezinhos
do bebê e beijá-lo para que o pequeno se sinta querido e importante.
Já na hora do banho, a higienização da banheira faz parte da rotina.
Não se esqueça de lavá-la com sabão
neutro, passando nela, água quente e,
em seguida, álcool gel. Só então, pre-

band-aid

equate baby sabonete
líquido

Produtos próprios

Há uma série de produtos para a higienização do bebê. Não se esqueça
que algumas crianças podem ser
alérgicas, portanto, experimente an
tes e decida qual a marca correta para
o seu filhinho. Na cesta de higiene
diária, tenha sempre sabonete, xampu, lavanda, óleo e cremes para auxiliar a manter a oleosidade da pele.
E mantenha sempre a mão um kit
básico de produtos que podem ser
necessários em casa. São eles, esparadrapos especiais para curativos de bebês, algodão, água boricada, merthiolate, minibolsa de água quente (para
aliviar cólicas e dores de ouvido), hastes flexíveis (não a utilizem para limpar o ouvido do bebê), termômetro,
pomada antiinflamatória e antitermico receitados pelo pediatra (observe
atentamente se seu filho não tem
alergia a qualquer medicamento),
cortador de unha, escova de cabelo
e pomadinha para alívio da dorzinha
(e coceira) da gengiva quando os dentes estão nascendo. Com todos esses
cuidados, o bebê vai se sentir amado
e protegido sempre! n

Massagear
as costas
após o
banho
relaxa o
bebê
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água de
colônia,
natura
estojo
cuide-se bem
alcaçuz,
boticário

pomada
hipoglós

FOTOs: DIVULGAÇÃO
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Desde a gravidez, mãe e filho trocam sensações e carinhos cuja linguagem, muitas vezes, só os dois entendem. O primeiro chute, a sensação de
movimentos espaçados e até dormir
em posição lateral para que o bebê
cresça tranquilo são emoções – e
períodos – que ficam marcados para
sempre, tanto na mãe quanto no bebê,
E, no papai, que, curioso e cuidadoso,
acaricia o ventre da mulher para que
o filho sinta a sua ternura por ele.
Mas se na gravidez tudo isso acontece, como cuidar do bebê, transformando a rotina diária em momentos
prazerosos? Desde a troca de fralda,
com a higienização do bumbum ao
momento do banho ou da alimentação, tudo pode ser divertido e gostoso.
Na troca da fralda, higienização
com lenços umedecidos ou limpeza feita com água morna e sabonete
neutro podem ser acompanhadas,
se necessário, de aplicação de poma-

pare o banho. A água
deve estar morna – experimente a temperatura usando o pulso,
cuja pele é similar a do
bebê – e aproveite essa
rotina para brincar com
o seu filho, segurandoo sempre firmemente
com uma das mãos
(até que ele esteja mais
firme e mantenha-se
sentado), passando o
sabonete com a outra.
Lembre-se que a cabeça deve ser lavada em
primeiro lugar. Não se
esqueça de fechar as janelas (nada de corrente
de vento) e que esse
momento também de
ve ser muito tranquilo.
Depois do banho, após secá-lo,
aproveite para massageá-lo aplicando, levemente, um creme para bebês
nas suas costas, barriguinha, pernas,
pés, bracinhos e mãozinhas. E converse com ele, baixinho, para acalmálo e ajudá-lo a relaxar e dormir.
FOTO: dreamstime

Carinho, uma
linguagem
muito especial

Avanços tecnológicos

Saúde

Vacinas em dia, mamãe?
Do pioneirismo de Louis Pasteur
até os dias atuais, muito se descobriu sobre as vacinas. Essenciais,
são substâncias produzidas com
bactérias ou vírus (ou partes deles),
mortos ou enfraquecidos e provocam reações no sistema imunológico ao serem introduzidas no corpo
humano. Dessa forma, preparam o
organismo, imunizando-o através
da criação de anticorpos para que,
em caso de infecção, o sistema imunológico possa agir com força e rapidamente, impedindo o desenvolvimento de doenças, ou permitindo
que ela aconteça de forma branda.
“Indispensável a todos nós, as vacinas devem ser tomadas desde dias
de vida”, diz o pediatra dr. Eraldo
Fiore, que também cedeu a tabela
ao lado. Confira as necessárias,
número de doses – e as épocas
que os pequenos precisam ser
imunizados. n

Baha, um aparelho auditivo
inovador
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Utilizando o osso mastoide para
condução de vibrações sonoras, o
Baha é um aparelho auditivo colocado
cirurgicamente e que veio modificar
o quadro de quem possui surdez condutiva ou unilateral profunda. “Tratase de um sistema composto por um
implante em titânio colocado no osso
atrás da orelha através de uma pequena cirurgia, onde se encaixa, de forma
transcutânea, o processador de fala
que transmite a vibração do som direto ao osso, levando-a até o cérebro.
Isso só é possível graças ao poder de
osteointegração do titânio”, diz Alexandre Lopes, gerente de vendas da
Politec Soluções Auditivas.
Com eficácia comprovada no mundo inteiro, o Baha é utilizado em pessoas que apresentam a função do ouvido médio bloqueada, prejudicada
ou ocluída (mal-formação da orelha
externa). “Também é indicado para
quem tem perda auditiva unilateral
com audição normal em outro ouvido e, para isso, utiliza a habilidade na-

tural do corpo de conduzir sons através dos ossos, estimulando o ouvido
com melhor audição. Para crianças
abaixo de cinco anos, que ainda não
podem realizar a cirurgia, há o Baha
SOFTBAND”, continua ele.

Interagindo com o meio

Com a impossibilidade de operar be
bês e crianças até cinco anos, a empresa
que fabrica o Baha encontrou na banda
elástica a solução para que ela aprenda a ouvir e interagir com familiares e
amigos. “O Baha SOFTBAND possui
um conector de plástico acoplado e o
processador de fala pode ser encaixado
facilmente a ele. A banda elástica é ajustada ao tamanho da cabeça da criança
e, para evitar o desconforto da pressão
na pele, pode ser mudada de posição.
Através dela, a criança será estimulada
e desenvolverá as habilidades auditivas e de linguagem”, finaliza Lopes. n
Politec Soluções Auditivas - tel.: (11)
3052-1002.

2º- mês Hepatite B (segunda dose),

Tríplice bacteriana (DTP – contra diarreia,
tétano e coqueluche), Rotavírus,
Hemóphilus tipo B, Poliomielite,
Pneumocócica conjugada.

3º- mês Meningócica C conjugada.
4º- mês DTP, Hemóplhilus tipo B,

Poliomielite, Rotavírus,
Pneumocócica conjugada.

5º- mês Meningócica C conjugada.
6º- mês
Hepatite B, DTP, Pólio, Influenza,
Hemóphilus tipo B, Poliomielite,
Pneumocócica conjugada.

7º- mês Influenza.
9º- mês Febre amarela (atenção, só

em caso de viagem programada onde
exista essa epidemia).

12º- mês

Hepatite A, Tríplice viral,
Varicela (catapora), Meningocócica C
conjugada, Pneumocócica conjugada.

15 meses

DTP, Hemóphilus tipo B e Poliomielite.

18 meses Hepatite A.
4 anos DTP, Poliomielite, Tríplice
FOTOs: divulgação

Baha,
aparelho
acima à
esquerda,
indicado
para quem
tem surdez
unilateral

No nascimento

BCG, evita formas graves de tuberculose
(dose única) e a primeira dose de Hepatite B.

viral, Varicela (catapora).

14 a 16 anos

Dupla tipo adulta (difteria e tétano).
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Leitura

Livros, o universo
mágico da imaginação
contém. E, se a criatividade auxiliar,
inventar uma história que envolva
todo o livro, provocando a atenção
do pequeno”, comenta.
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Leitura para todas as idades

Do primeiro para o segundo ano de
vida, os pais devem oferecer livros
de plástico, pano, feltro, ou feitos
com papel cartão, pois nessa fase a
criança começa a conhecer o mundo – e tudo que está ao seu redor
– através do tato. “Também é nessa
fase que ela inicia a aquisição de linguagem e, depois de lida a história,
tenta reproduzir seu desenvolvimento linguístico. E, se estimulada,
no decorrer dos anos, ela terá prazer
na leitura. O ideal é separar 20 minutos do dia para ler para a criança.
Esse momento mágico vai auxiliá-la
quando chegar à alfabetização”, explica Margaret.
O hábito da leitura deve permanecer sempre na vida das crianças.
“Através dos livros, acontecerá a
familiriade com o mundo da escrita
– com o tempo, a criança descobrirá
os pequenos textos –, o que fará com
que se interesse pela descoberta das
letras e fonemas. E com o passar dos
anos, o hábito da leitura auxiliará a

A leitura
diária vai
facilitar na
alfabetização

FOTO: dreamstime
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Quem não se lembra do primeiro livro que deixou seu coração
disparado quando algum malvado
ia maltratar a princesa? Ou de um
lobo mau que deixava três porquinhos sempre em perigo? Qual era a
sua idade na época? E agora? Qual a
idade ideal para introduzir os livros
a seus filhos?
Segundo Margaret Pires, pedagoga e professora do ensino infantil,
desde meses de idade os pais devem
ler para seus filhos. “O bebê aprende
a reconhecer os sons de fala dos pais
durante o dia e a entonação diferente proveniente das situações apresentadas no decorrer da história. Os
livros o auxiliarão no seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo”, diz ela.
Segundo a pedagoga, bebês a
partir de oito meses de idade devem manusear livros
infantis. “Nessa época, na
hora do banho, os pais podem dar para os bebês brincarem, livrinhos de plástico
que contém figuras
coloridas e mudar as
suas páginas, falando
e mostrando os objetos – ou animais – que

fixar a grafia correta das palavras e
enriquecer seu vocabulário”, continua.
E finaliza: “Para que a criança sinta-se bem com a leitura, crie vozes
diferentes para os personagens que

aparecem nos livros. E tente imitálos caso sejam animaizinhos como
gatos, cachorros, etc. Isso estimula a
atenção e favorece o entendimento
da história. Todo esse trabalho trará
boas recompensas no futuro!” n

