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Ações integradas possibilitam que mais crianças usufruam desse direito
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Aproximadamente seis milhões de dos anos 1980, as políticas públicas de Felizmente, tem aumentado a 
crianças sobreviveriam por ano no saúde passaram a incentivar, através de frequência de cursos, jornadas e outros 
mundo se aleitadas ao seio materno. A abordagens diversas, um aumento do eventos que têm como pauta o 
composição do leite humano é aleitamento exclusivo no país e a aleitamento materno. Nos dias 23 e 24 
complexa, espécie-específica, sendo o duração desse aleitamento. de maio aconteceu o II Congresso 
leite constituído de carboidratos, Virtual de Aleitamento Materno. Apoio Na Declaração de Innocenti, 
dentre eles os cerebrosídeos, responsá- foi a palavra chave na promoção do documento surgido a partir da reunião 
veis pelo desenvolvimento do sistema aleitamento em todos os tópicos de vários países sob a coordenação do 
nervoso central, proteínas como a abordados. Foi enfatizada a grande Unicef e OMS, na Itália, foram propos-
glutamina, que participa do crescimen- relevância do apoio que a mulher tos os “Dez Passos Para o Sucesso do 
to celular do epitélio intestinal e da recebe, durante a gravidez, durante o Aleit
defesa do organismo. Ele possui vários parto e durante o puerpério, das ame
fatores bioativos anti-infecciosos, pessoas com as quais se relaciona n t o  
entre eles os mais de 200 tipos de afetivamente, sejam seus pais, seu Mat
oligossacárides, conhecidos também companheiro ou outras pessoas e r n
como prebióticos. Os ácidos graxos próximas, e também dos profissionais o ”  
conhecidos como PUFAS e LCPUFA de saúde que a atendem ou atendem o com 
(ácido aracdônico e docosahexanóico) recém-nascido. A importância desse a final
são responsáveis pelo crescimento, apoio revela-se na íntima relação do idad
neurodesenvolvimento e função visual. psiquismo com o equilíbrio neuro-e d e  
A adiponectina está elevada no leite hormonal que determina a lactação. prot
humano e pode estar relacionada ao Nesse equilíbrio, ressalta-se a impor-eger
papel protetor contra a obesidade, tância da sucção frequente que ocorre , p r o
observada quando há aleitamento no aleitamento em livre demanda para m o v
materno, além da grelina e leptina, que manter bons níveis de prolactina. er e apoiar o aleitamento materno. A 
também são hormônios responsáveis Assim sendo, o uso da mamadeira e solicitação e outorga desse título para 
pelo controle do apetite. O estilo de também da chupeta interfere negativa-Hospitais no Brasil está quase que 
vida e a nutrição na infância são mente por prejudicar a frequência da i n c i p i e n t e  n o s  
considerados atualmente como um últimos anos. 
dos responsáveis pela programação de 

Outra iniciativa efeitos mais tardios na vida do 
de sucesso, proposta indivíduo, como obesidade, diabetes 
pela WABA (Aliança tipo 2 e hipertensão.
Mundial de Ação 

Recentemente, foi descoberto o Pró-Amamentação) e 
HAMLET ''human alpha-lactalbumin e f e t i v a d a  p e l o  
made lethal to tumor cells'', composto Ministério da Saúde, 
por uma alfa-lactalbumina complexa e é a Semana Mundial 
ácido oléico, com participação ativa na d e  A l e i t a m e n t o  
atividade antimicrobiana do leite Materno (SMAM) 
humano, além de promover a apoptose q u e ,  e m  2 0 1 3 ,  sucção. Ressalte-se também que de células tumorais sem danificar as aco nte situações de estresse, às quais as mães células sadias. c e r possam estar expostas, reduzem os 

Vários são os fatores que interferem níveis de ocitocina. Ainda na fisiologia 
no aleitamento, propiciando o da lactação, foi ressaltado que 50 a 
desmame. Já na antiguidade há 70% da produção de leite acontece 
vestígios arqueológicos de utilização durante cada mamada, sendo impor-
de artefatos semelhantes às mamadei- tantes para isso os bons níveis desses 
ras e aleitamento cruzado. Mas, hormônios.
principalmente nas décadas de 1970 e 

Em tempos modernos, a mulher 1980, houve um índice alarmante de 
pode também utilizar as redes sociais. desmame de crianças brasileiras, com 
A troca de experiências que acontece uma mortalidade inaceitável por 
nessas redes é uma forma das mães se causas evitáveis, principalmente a 
apoiarem mutuamente. Também diarréia. Nessa época, a propaganda 
podem ser encontradas preciosas maciça das fórmulas infantis fórmulas á no per informações em sites específicos, 

voltadas para a infância, aliada a um íodo de 1º a 8 de agosto com o tema c o m o : ,  
certo desconhecimento de quão “Aconselhamento”. Aqui cabe lembrar ,              

que o conhecimento ,  en t re              
do profissional de outros. Foram também discutidos o 
saúde em aleitamen- tempo de licença-maternidade e sua 
to materno por si só influência sobre o aleitamento, quando 
não é suficiente. Ele há terceirização dos cuidados com a 
d e v e r á  s e r  u m  criança após o término da licença, 
a c o n s e l h a m e n t o  favorecendo o desmame. 
efetivo e para isso é 

O aleitamento de crianças prematu-
preciso ter sensibili-

ras continua merecendo atenção 
dade para escutar, 

importante é o leite materno no especial por parte dos profissionais e 
além de desenvolver habilidades de 

crescimento e desenvolvimento instituições. Há necessidade de 
comunicação para esclarecer e ajudar 

infantil, entre outros fatores, produzi- atenção interdisciplinar, com técnicas 
as nutrizes a transpor as barreiras que 

ram esse efeito danoso com final de estimulação a sucção que vão 
elas encontram no aleitamento.

trágico para muitas crianças. A partir permitir que o aleitamento materno 

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

!Visão

Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma
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Retinoblastoma é o tumor intraocular maligno, que se aparecimento do primeiro sinal até a procura por atendi-
origina das células embrionárias neurais da retina, mais mento médico especializado for maior que seis meses, o 
frequente na infância. Como a retina completa sua matura- risco é nove vezes maior para o diagnóstico de tumor 

6ção por volta dos cinco anos de idade, cerca de 80% dos extraocular.
casos são diagnosticados antes dos três a quatro anos de O retinoblastoma é uma neoplasia maligna altamente 
idade. curável, desde que diagnosticado precocemente e tratado 

A sua incidência varia de 1/16.000 a 1/18.000 nascidos adequadamente. A sobrevida para as crianças com doença 
1vivos, afetando 8.102 crianças, anualmente, no mundo.  intraocular está acima de 95%, enquanto que para a 

Para o Brasil são esperados cerca de 400 casos novos por extraocular encontra-se abaixo de 40%. Atualmente, com as 
2ano. modalidades de tratamento oncológico (radioterapia 

externa, braquiterapia, quimioterapia venosa, Enquanto nos países desenvolvidos o 
intra-arterial, intravítrea e subconjuntival) retinoblastoma representa cerca de 2 a 4% de 
combinado com o tratamento oftalmológico todas as neoplasias da faixa etária pediátrica, 
local (laser e crioterapia) é possível alcançar nos países em desenvolvimento pode 
taxas acima de 90% de preservação da visão em corresponder a 10 a 15% dos tumores 
pelo menos um dos olhos acometidos.pediátricos.

Com o atraso no encaminhamento, o tumor O sinal mais comum é a leucocoria (reflexo 
é diagnosticado em estado mais avançado, pupilar branco, reflexo de “olho de gato”), 
requerendo modalidades de tratamento mais fig. 1, seguido pelo estrabismo. Inflamação, 
mórbidas, como a enucleação (para os olhos irritação ocular, hifema, heterocromia, 
sem potencial de visão com tumores intraocula-glaucoma, pseudihipópio, massa em órbita e 
res avançados), radioterapia externa e quimio-proptose também podem ser um dos sinais 
terapia com dose cumulativa elevada.iniciais da doença. A queixa de baixa acuidade 

visual é rara nessa doença e, quando ocorre, é nas crianças O diagnóstico precoce do retinoblastoma contribui, de 
3com mais de quatro anos.  Em casos avançados podem maneira importante, tanto na redução das taxas de 

ocorrer sintomas de comprometimento do sistema nervoso mortalidade relacionada a essa doença quanto na redução 
central (cefaleia, vômitos) e da medula óssea (dor óssea). das taxas de cegueira. 

A detecção do primeiro sinal é percebida, na maioria dos 
4casos, por um familiar da criança.  Por isso, a importância 

em se valorizar essa queixa e, independente de se confirmar 
a leucocoria pelo teste do reflexo vermelho feito através da 
oftalmoscopia direta, encaminhar rapidamente o paciente 
para a confirmação do diagnóstico. 

Vários exames auxiliam o diagnóstico do retinoblastoma 
como a ressonância magnética/ tomografia computadoriza-
da com contraste das órbitas e o ultrassom ocular, mas o 
padrão-ouro é a oftalmoscopia indireta sob sedação a fim 
de se examinar toda a retina do paciente, principalmente a 
sua periferia através da depressão escleral.
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O atraso médico no encaminhamento para centros 
especializados representa 30% das causas de diagnóstico 

5tardio  e, quando o tempo de encaminhamento entre o 
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Diagnóstico Diferencial:

�Hamartomas

�Toxocaríase, 
toxoplasmose

�Doença de Coats

�Retinopatia da 
prematuridade

�Persistência primária do 
vítreo hiperplásico

�Catarata congênita 

Teste do Olhinho: como 
fazer

� Ambiente adequado: sala 
semiescura/ penumbra;

� Oftalmoscópio próximo 
ao olho do examinador;

� Foco no zero, ou próximo 
do zero;

� Olhar pelo oftalmoscópio, 
distando cerca de 50 cm 
do paciente;

� Localizar a pupila.

Tabela 1: classificação quanto à apresentação dos 
retinoblastomas.

Fig.1: reflexo pupilar normal, vermelho no olho 
direito e alterado, leucocoria, à esquerda.


