
!Aleitamento Materno

Ações integradas possibilitam que mais crianças usufruam desse direito
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Aproximadamente seis milhões de tos os “Dez Passos Para o Sucesso do psiquismo com o equilíbrio neuro-
crianças sobreviveriam por ano no Aleitamento Materno” com a finalida- hormonal que determina a lactação. 
mundo se aleitadas ao seio materno. A de de proteger, promover e apoiar o Nesse equilíbrio, ressalta-se a impor-
composição do leite humano é aleitamento materno. A solicitação e tância da sucção frequente que ocorre 
complexa, espécie-específica, sendo o outorga desse título para Hospitais no no aleitamento em livre demanda para 
leite constituído de carboidratos, Brasil está quase que incipiente nos manter bons níveis de prolactina. 
dentre eles os cerebrosídeos, responsá- últimos anos. Assim sendo, o uso da mamadeira e 
veis pelo desenvolvimento do sistema também da chupeta interfere negativa-Outra iniciativa de sucesso, 
nervoso central, proteínas como a mente por prejudicar a frequência da proposta pela WABA (Aliança Mundial 
glutamina, que participa do crescimen- sucção. Ressalte-se também que de Ação Pró-Amamentação) e efetiva-
to celular do epitélio intestinal e da situações de estresse, às quais as mães da pelo Ministério da Saúde, é a 
defesa do organismo. Ele possui vários possam estar expostas, reduzem os Semana Mundial de Aleitamento 
fatores bioativos anti-infecciosos, níveis de ocitocina. Ainda na fisiologia Materno (SMAM) que, em 2013, 
entre eles os mais de 200 tipos de da lactação, foi ressaltado que 50 a acontecerá no período de 1º a 8 de 
oligossacárides, conhecidos também 70% da produção de leite acontece agosto com o tema “Aconselhamento”. 
como prebióticos. Os ácidos graxos durante cada mamada, sendo impor-Aqui cabe lembrar que o conhecimento 
conhecidos como PUFAS e LCPUFA tantes para isso os bons níveis desses 
(ácido aracdônico e docosahexanóico) 
são responsáveis pelo crescimento, 
neurodesenvolvimento e função visual. 
A adiponectina está elevada no leite 
humano e pode estar relacionada ao 
papel protetor contra a obesidade, 
observada quando há aleitamento 
materno, além da grelina e leptina, que 
também são hormônios responsáveis 
pelo controle do apetite. O estilo de 
vida e a nutrição na infância são 
considerados atualmente como um 
dos responsáveis pela programação de 
efeitos mais tardios na vida do 
indivíduo, como obesidade, diabetes 
tipo 2 e hipertensão.

Recentemente, foi descoberto o 
HAMLET ''human alpha-lactalbumin 
made lethal to tumor cells'', composto 
por uma alfa-lactalbumina complexa e 
ácido oléico, com participação ativa na 
atividade antimicrobiana do leite 
humano, além de promover a apoptose 
de células tumorais sem danificar as 
células sadias. 

Vários são os fatores que interferem 
no aleitamento, propiciando o 

do profissional de saúde em aleitamen- hormônios.
desmame. Já na antiguidade há 

to materno por si só não é suficiente. Em tempos modernos, a mulher vestígios arqueológicos de utilização 
Ele deverá ser um aconselhamento pode também utilizar as redes sociais. de artefatos semelhantes às mamadei-
efetivo e para isso é preciso ter A troca de experiências que acontece ras e aleitamento cruzado. Mas, 
sensibilidade para escutar, além de nessas redes é uma forma das mães se principalmente nas décadas de 1970 e 
desenvolver habilidades de comunica- apoiarem mutuamente. Também 1980, houve um índice alarmante de 
ção para esclarecer e ajudar as nutrizes podem ser encontradas preciosas desmame de crianças brasileiras, com 
a transpor as barreiras que elas informações em sites específicos, uma mortalidade inaceitável por 
encontram no aleitamento. c o m o : ,  causas evitáveis, principalmente a 

,              Felizmente, tem aumentado a diarréia. Nessa época, a propaganda 
,  en t re              frequência de cursos, jornadas e outros maciça das fórmulas infantis fórmulas 

outros. Foram também discutidos o eventos que têm como pauta o voltadas para a infância, aliada a um 
tempo de licença-maternidade e sua aleitamento materno. Nos dias 23 e 24 certo desconhecimento de quão 
influência sobre o aleitamento, quando de maio aconteceu o II Congresso importante é o leite materno no 
há terceirização dos cuidados com a Virtual de Aleitamento Materno. Apoio crescimento e desenvolvimento 
criança após o término da licença, foi a palavra chave na promoção do infantil, entre outros fatores, produzi-
favorecendo o desmame. aleitamento em todos os tópicos ram esse efeito danoso com final 

abordados. Foi enfatizada a grande O aleitamento de crianças prematu-trágico para muitas crianças. A partir 
relevância do apoio que a mulher ras continua merecendo atenção dos anos 1980, as políticas públicas de 
recebe, durante a gravidez, durante o especial por parte dos profissionais e saúde passaram a incentivar, através de 
parto e durante o puerpério, das instituições. Há necessidade de abordagens diversas, um aumento do 
pessoas com as quais se relaciona atenção interdisciplinar, com técnicas aleitamento exclusivo no país e a 
afetivamente, sejam seus pais, seu de estimulação a sucção que vão duração desse aleitamento.
companheiro ou outras pessoas permitir que o aleitamento materno 

Na Declaração de Innocenti, 
próximas, e também dos profissionais seja instituído assim que a criança 

documento surgido a partir da reunião 
de saúde que a atendem ou atendem o puder ser levada ao seio, ressaltando 

de vários países sob a coordenação do 
recém-nascido. A importância desse também sua importância para o 

Unicef e OMS, na Itália, foram propos-
apoio revela-se na íntima relação do desenvolvimento harmônico da face. É 

w w w. a l e i t a m e n t o . c o m
w w w . p r e m a t u r i d a d e . c o m
www.a lemdaut i . com.br

!Déficit de Atenção e Hiperatividade

A Saúde do escolar – mitos e ficções 
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A Sociedade Mineira de Pediatria do Programa de Pós-Graduação em avaliação. Nesse sentido, o que se 
tem acompanhado de forma atenta as Educação da UFMG e coordenadora do propõe é que a escola esgote todos os 
discussões que ocorrem, seja na mídia Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em recursos pedagógicos e educacionais 
local, seja na mídia nacional, sobre o Psicanálise e Educação (que desenvolve na abordagem da questão escolar. Se 
Déficit de Atenção e Hiperatividade. pesquisa clínica e pedagógica sobre necessária uma avaliação médica, 
Nesse sentido, a realização do “Fórum sintomas escolares, como problemas elege-se o pediatra como o profissional 
Saúde Escolar – mitos e ficções”, de aprendizagem e distúrbios de ao qual a escola deve solicitar a 
realizado em 8 de maio de 2013, visou comportamento), alerta para o risco do 

avaliação clínica, visto que, habitual-
a inauguração de um debate e  déficit de atenção ter se tornado uma 

mente, o pediatra tem um conheci-
construção coletiva sobre o tema, com doença da moda, uma maneira 

mento ampliado das relações familia-
a convocação dos comitês de saúde do corriqueira de medicar crianças e 

res e dos possíveis fatores agravantes adolescente, saúde escolar, saúde jovens que não se adaptam à vida 
ou não. Em um segundo momento, de mental – desenvolvimento e comporta- escolar. Enfatiza que, diante de uma 
acordo com a avaliação clínica, serão mento -  e neurologia, juntamente com criança com transtornos de aprendiza-
realizadas as avaliações especializadas representantes da educação. O gem e/ou comportamento, é essencial 
de acordo com a necessidade de cada enfoque do Fórum foi o resgate de uma avaliar as relações pessoais, as práticas 
caso.questão fundamental: “De que sofrem escolares. Destaca que a prática da 

as crianças?” Acreditamos que essa 
resposta, tal como destaca Rachel 
Pitchon – presidente da Sociedade 
Mineira de Pediatria –, “deve ser 
construída com base em evidências 
científicas atuais, sem desconsiderar 
que tanto o conhecimento como as 
verdades são dinâmicos”. 

Inicialmente, Paulo César Pinho, 
membro da Academia Mineira de 
Pediatria, introduziu o tema “Saúde 
escolar, criança e adolescente”, 
enfatizando que “cada criança e cada 
adolescente é um universo a ser 
entendido (...) por isso, é essencial 
respeitar a individualidade e aptidão de 
cada um”. O pediatra, na abordagem 
das queixas escolares, deve afastar as 
desordens orgânicas e considerar as 
influências da família, da escola e do 
universo social em que a criança ou 
adolescente estão inseridos. As novas 
tecnologias, jogos digitais, internet 
dentre outras se tornaram, por vezes, 
uma adicção tão difícil de ser tratada 
como a dependência química. 
Atualmente, muitas vezes as mães não 
realizam o acompanhamento das segregação e exclusão ocorre cotidia- A modo de conclusão, durante o 
tarefas escolares, atribuindo à escola namente nas salas de aulas brasileiras. debate foi enfatizada a importância da 
toda a responsabilidade pelo desempe- Por vezes, qualquer agitação ou queda realização do diagnóstico adequado. 
nho escolar dos filhos. Ocorre uma de rendimento é equivocadamente Enfatizou-se que o TDAH - Transtorno 
defasagem entre as exigências definida como TDAH, e a própria escola de Déficit de Atenção e Hiperatividade - 
curriculares atuais e os interesses das encaminha a criança ao médico e que ocorre na frequência de 6% da 
crianças e adolescentes. O resultado sugere a possibilidade de medicação, 

população geral deve seguir critérios 
desses vários fatores é a desmotivação como forma de garantir o rendimento 

rigorosos de avaliação, sobretudo pela 
e o desinteresse pelo processo escolar, adequado e a adaptação da criança. A 

excelente resposta terapêutica, gerando dificuldades de aprendizagem agitação e o déficit de atenção podem 
quando adequadamente diagnostica-e de comportamento que, muitas ser uma resposta à angústia não 
do. A realização do diagnóstico vezes, são confundidas ou erronea- nomeada, portanto, é preciso desco-
diferencial, com outros transtornos mente nomeadas como transtornos brir o que a agitação e/ou desatenção 
psíquicos que acarretem a alteração da psíquicos. Nessa perspectiva, estudar significa para a criança. O primeiro 

tornou-se um ato monótono que lugar social da criança é a família e, atenção e/ou se manifeste como 
compete com o fascínio pelo mundo quando as crianças não entendem as hiperatividade, é essencial. O uso de 
virtual. Sendo assim, as queixas relações parentais, não entendem as psicoestimulantes deve ser rigorosa-
escolares exigem uma avaliação relações com as letras, resultando em mente acompanhado pelo médico 
cuidadosa dos fatores familiares, problemas que se manifestam na vida responsável, de preferência mensal-
escolares e dos particulares de cada escolar. Enfim, enfatiza que o diagnós- mente, e o tratamento não deve se 
criança e adolescente, diferenciando a tico de TDAH não deve desconsiderar o 

restringir unicamente à abordagem 
Síndrome de adolescência normal, ou fator subjetivo e a dimensão do desejo. 

medicamentosa. De acordo com cada 
outras situações próprias ao desenvol- Alerta para o risco da medicalização 

caso, associam-se as intervenções na vimento infantil, dos transtornos quando não se considera que muitas 
família, na escola e o suporte de psiquiátricos propriamente ditos (Ver situações de agitação e desatenção se 
tratamento psicológico e/ou pedagógi-RIBEIRO, PCP. 2006). resolveriam com uma intervenção 
co.pontual sobre os sintomas. Por meio da Em um segundo momento, 

palavra é possível produzir efeitos Em suma, o pediatra é o profissio-Cristóvão Xavier, neuropediatra e 
terapêuticos significativos (SANTIAGO, nal da área de saúde que primeiro tem presidente da ABENEPI – Associação 
AL. 2006; PEREIRA, MR; SANTIAGO, AL contato com as queixas de mau Brasileira de Neurologia e Psiquiatria 
et al.  2009). desempenho escolar. Tais queixas infantil –, destacou os riscos de uma 

devem ser valorizadas e adequadamen-banalização do diagnóstico do TDAH – Dando continuidade aos trabalhos, 
te avaliadas, visando o diagnóstico e Transtorno de Déficit de Atenção e Ana Maria Lopes, psiquiatra com 
intervenções precoces. Os pediatras e concentração na infância e adolescên-Hiperatividade. Acredita que o TDAH é 
demais profissionais de saúde e cia e presidente do Comitê de Saúde ainda pouco diagnosticado, ao 
educação têm que estar habilitados a Mental, apresentou o tema “Saúde contrário do que é divulgado pela 
identificarem as crianças de risco para mental e a queixa escolar” que  é um mídia como excesso de diagnósticos e 
aquisição dos marcos de desenvolvi-dos principais  motivos de encaminha-aumento da prescrição de psicofárma-
mento, pois influenciam diretamente mentos de crianças à rede  pública  de cos.  O TDAH é uma causa comum de 
na habilidade de aprender. Definiu-se saúde e às clínicas-escolas de psicolo-mau desempenho escolar, sendo 
como proposta final a ampliação de um gia (BARBOSA, SILVARES, 1994; SALES, passível de tratamento específico, com 
espaço constante de discussão entre 1989; SANTOS, 1990). No Brasil, 40% bons resultados terapêuticos para os 
saúde e educação, propiciando que os das crianças em séries iniciais de casos adequadamente diagnosticados 
diversos atores, no exercício específico alfabetização apresentam dificuldades e tratados. O TDAH tem como caracte-
de suas funções, possam construir de escolares e desempenho escolar pobre rística essencial o padrão persistente de 
forma contínua novas estratégias para (SCHIRMER, FONTOURA, NUNES, 2004) desatenção e/ou hiperatividade, mais 
a abordagem das questões que se versus as estimativas internacionais de frequentes e severos em relação aos 
manifestam na vida escolar, visando à prevalência em torno de 10% (ROESER, seus pares. Os sintomas iniciam-se por 
promoção de melhoria da qualidade de ECCLES, 2000). Tal evidência nos volta dos 3 a 7 anos de idade e persis-
vida das nossas crianças e adolescen-possibilita interrogar se as escolas, por tem na adolescência e vida adulta, em 
tes. Pois a intervenção precoce vezes, não transformam questões mais da metade dos casos. Apresenta 
possibilita melhores resultados e escolares em problemas de saúde, fato base neurobiológica e forte hereditari-
garante o processo de inserção social ao qual o médico, ao exercer o ato de edade. O pediatra deve estar atento 
que se inicia na infância e repercute na medicar uma criança, deve estar aos fatores de risco, tais como: 
vida adulta.atento. Alerta, também, para o fato de complicações gestacionais ou do parto; 

que, para a psiquiatria, o exame lesões cerebrais adquiridas; toxinas, Referências Bibliográficas
psíquico é comparável ao exame físico fumo e álcool na gestação; prematuri-

Barkley, RA e col. Transtorno de déficit na medicina geral e grande parte das dade; baixo peso ao nascer (BARKLEY, 
de atenção/hiperatividade. Manual vivências internas, subjetivas dos RA e col. 2008). A prevalência mundial 
para diagnóstico e tratamento. 3ª ed. pacientes, é expressa em seu compor-está em torno de 5,29%, associada à 
Trad. Ronaldo Cataldo Costa. Porto tamento, tornando-se assim passíveis significativa variabilidade, de acordo 
Alegre: Artmed, 2008. de serem observadas e descritas por com critérios diagnósticos utilizados 
Cheniaux, E. Manual de psicopatologia. outras pessoas, isto é, tornando-se em países diferentes (POLANCZYK, G. 
3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara objetivas. Como base fundamental do 2007). A resposta terapêutica ao uso de 
Koogan, 2007. exame psíquico, sabe-se que as funções psicoestimulantes é excelente.

mentais como memória e atenção Fonseca, V. Cognição, neuropsicologia Dando continuidade aos trabalhos, 
podem mudar de um momento para e aprendizagem: abordagem neuropsi-Cláudia Machado Siqueira, neuropedi-
outro; por isso, o exame psíquico c o l ó g i c a  e  p s i c o p e d a g ó g i c a .  atra e professora assistente do 
isolado é pouco revelador. Sobretudo Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. p.1-Departamento de Pediatria da UFMG, 
na avaliação de crianças, é preciso 83.abordou o tema “Transtornos do 
ampliar a observação, com intervalos 

aprendizado”. A aprendizagem é um Fukuda ,  MTM;  Cape l l in i ,  SA .  
de horas ou dias entre uma e outra. A 

processo que ocorre através da Treinamento de habilidades fonológi-
função psíquica atenção está para a 

integração de diversas funções do cas e correspondência grafema-
psiquiatria no mesmo lugar de valor da 

sistema nervoso, promovendo melhor fonema em crianças de risco para 
febre, hipertermia, para a medicina 

adaptação do indivíduo ao meio. Na dislexia. [citado out. 2010]. Rev. CEFAC, 
geral (CHEANIAUX, E. 2007). Ou seja, 

aprendizagem, ocorre a interação 2 0 1 0 .  D i s p o n í v e l  e m :  
alterações da atenção podem ocorrer 

entre o indivíduo e o meio através da em uma série de transtornos psíquicos.  
experiência, promovendo mudanças : Nesse sentido, é essencial a avaliação 
(FONSECA, 2008). O meio fornece as Lima, RF. Compreendendo os mecanis-ampliada e sequencial de uma criança 
informações que deverão ser processa- mos atencionais. Ciênc. Cognição, para a realização de um diagnóstico. 
das pelo indivíduo. De forma didática, 2005, (l6):113-22.Ou seja, é necessária uma visão crítica 
a aquisição e o processamento da da forma habitual de se realizar o Neves, MMB; Marinho-Araújo, CM.  A 
informação podem ser divididos em diagnóstico de TDAH – Transtorno de questão das dificuldades de aprendiza-
partes: entrada (input), processamento Déficit de Atenção e Hiperatividade – gem  e o atendimento psicológico às 
e saída (output). O input ocorre através através da aplicação de questionários queixas escolares. Aletheia, 24,161-
das vias aferentes - visão, audição e que são respondidos pela professora e 170. 2006.
somatossensitiva (tato, gustação, família, por correrem o risco de ser 

Nunes, Ana. Fracasso escolar e olfato) -, constituindo a percepção observador-dependente. É essencial 
desamparo adquirido. Psicologia: sensorial da informação pelo cérebro. que a criança seja avaliada em momen-
Teoria e Pesquisa, 6, 139-154, 1990. O processamento exige integração de tos diferentes, para se realizar o 

áreas corticais e subcorticais, onde a Pereira, Marcelo Ricardo; Santiago, diagnóstico de todo e qualquer 
informação é organizada, integralizada Ana Lydia Bezerra; Lopes, Eliane Marta transtorno psíquico. No processo de 
e armazenada e ocorre em áreas Teixeira. Apresentação do dossiê elaboração do diagnóstico, a criança 
corticais perceptivas (gnósicas) e Psicanálise e Educação. Educ. Rev., deve ocupar o lugar central da 
motoras (práxicas). Este processamen- 25(1): 141-148, abr. 2009. Artigo em avaliação, sendo escutada de forma 
to output, ou resposta efetora, ocorre Português / LILACS-Express. ID: direta ou indireta através de desenhos, 
pelas vias eferentes motoras. A 560048.jogos e recursos diagnósticos adequa-
motivação e os reforços positivos são dos a cada faixa etária. Situações em Polanczyk, G; Lima, MS; Horta, BL; 
fundamentais na aprendizagem. que a criança é tomada como simples Biederman, J; Rohde, LA. The 
Quanto mais interessante e importante objeto de avaliação diagnóstica, tal Worldwide prevalence of ADHD: a 
é a informação, mais fácil sua retenção como nos testes neuropsicopedagógi- systematic review and metaregression 
e resgate,  quando necessár io cos, devem ser criteriosamente analysis. Am J Psychiatry, 2007, 
(SIQUEIRA, CM. 2011). avaliadas. O adequado é que o 164(8):942-48.

profissional que realize a avaliação A atenção e a memória têm papel Ribeiro, Paulo César Pinho. Atenção à 
diagnóstica se proponha também a essencial na aquisição de novas saúde do adolescente. Secretaria de 
realizar o tratamento, pois os testes habilidades (aprendizagem). É através Estado de Saúde de Minas Gerais. 
diagnósticos retratam um momento da da atenção que se filtram as informa- Recurso na Internet em Português | LIS 
vida psíquica e não uma verdade ções relevantes no meio (atenção - Localizador de Informação em Saúde 
diagnóstica imutável. seletiva) e se mantém sob foco esta | ID: LISBR1.1-2152. 2006. Acessado 

informação desejada (atenção Enfatiza-se a importância de em 17/06/2013.  
sustentada e focalizada). A memória resgatarmos na psicopatologia básica a 

Roeser, Rw; Eccles, JS. Schooling and operacional (ou de trabalho) ocupa a noção de  atenção que é um auxiliar da 
mental health. In: A. J. Sameroff; M. função de selecionar, analisar, conectar, consciência, que  otimiza o rendimento 
Lewis & SM. Miller (org). Handbook of sintetizar e resgatar as informações já desta, fazendo com que os conteúdos 
developmental psychopathology. 2ª consolidadas, apreendidas (memória mentais sejam mais eficientemente 
ed., New York: Kluwer Academic / de longo prazo). A memória operacio- processados. O interesse (vontade, 
Plenum, 2000. (p. 135-156).nal faz a conexão entre as informações afeto) influencia diretamente a 
Salgado, CA; Capellini, SA. Programa novas e aquelas já aprendidas (LIMA, atenção. Nesse sentido, a atenção 
de remediação fonológica em escolares 2005). pode estar alterada em vários transtor-

nos mentais, como dissociativos, com dislexia do desenvolvimento. Pró-Cláudia Machado Siqueira desta-
ansiedade, depressão, mania, esquizo- Fono, 2008, 20(1):31-6.cou também a importância do 
frenia, dentre outros. Destaca-se, Santiago, Ana Lydia. Hiperatividade: diagnóstico de dislexia do desenvolvi-
novamente, a importância de incluir a marca invisível no corpo. Asephallus. mento, que deve ser realizado por 
criança no processo de diagnóstico, 1(1)nov. 2005-abr. 2006.equipe multidisciplinar, através de uma 
realizar uma escuta cuidadosa 

série de testes que envolvem leitura, Siqueira, CM; Giannetti, JG. Mau investigando a presença de fatores 
escrita, memória, atenção, além de desempenho escolar: uma visão atual. agravantes, como alcoolismo dos pais, 
habilidades cognitivas, linguísticas e Rev. Assoc. Med. Bras. 2011, 57(1):78-conflitos conjugais, doença crônica, 
a c a d ê m i c a s  ( F U KU D A ,  2 0 1 0 ;  87.violência contra a criança, dentre 
SALGADO, CA, CAPELLINI, AS, 2008. outros (CHEANIAUX, E. 2007). Sales, J. R. Estudo sobre a clientela da 
Citado por SIQUEIRA, CM, 2011). 

área de saúde mental em Varginha. Em suma, diante de uma queixa Ressalta-se ainda o cuidado com 
Psicologia - Ciência e Profissão, 9, 22-escolar, os profissionais devem sempre tratamentos alternativos, que podem 
26, 1989. se perguntar se é um problema escolar ser dispendiosos e não possuem 
Santos, MA. Caracterização da clientela ou de saúde, visando evitar a “medicali-embasamento científico. Em 2009, a 
de uma clínica psicológica da Prefeitura zação” ou a “psicologização” da queixa Academia Americana de Pediatria 
de São Paulo. Arquivos Brasileiros de enfatizou que, apesar dos problemas escolar (NEVES, ARAÚJO, 2007).  Nosso 
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