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DICAS PARA UMA ROTINA
SAUDÁVEL DE SONO DO BEBÊ

É comum os pais de primeira viagem carregarem dúvidas relacionadas
aos cuidados do seu bebê. Aspectos como rotina e sono são essenciais
ao desenvolvimento infantil e não devem ser ignorados. Diante disso,
o dr. José Gabel, membro do Departamento de Cuidados Domiciliares
da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), revela alguns caminhos
para um ritual equilibrado que favoreça o cotidiano familiar.
“Desde a chegada do bebê ao seu novo lar, é importante estabelecer uma rotina. Assim, o bebê se acostumará aos horários e dinâmicas vivenciados pela família, e ficará menos ansioso”, explica o
pediatra. No entanto, ele frisa que apenas as atividades do dia-a-dia
são reguláveis – com exceção ao aleitamento materno, que deve ser
incentivado em livre demanda.
Quanto ao tempo de sono, este é variável. O bebê pode dormir de
15 a 18 horas até o terceiro mês de vida, com tendência a diminuição
conforme seu crescimento. Os pais devem se atentar, visto que as
consequências de noites de sono mal dormidas são irritabilidade e
temperamentos difíceis nos pequenos.
“Em caso de dificuldades para dormir, devem ser investigadas possíveis modificações no comportamento e horários do bebê. Alterações
físicas ou eventuais incômodos também podem influenciar. Existe todo
um protocolo de pesquisa para ver se há necessidade de algum tipo de
intervenção – comportamental ou medicamentosa-. Até que seja amplamente esclarecido, é necessária a atenção e consulta de um pediatra”,
alerta. Um dos fatores que pode contribuir para um despertar adiantado, fora da média, é a alimentação incorreta da criança antes de dormir.

DICAS PARA UMA BOA NOITE DE SONO

Estimular o bebê a se movimentar durante o dia pode ajudar. Além
de auxiliar em seu desenvolvimento, faz com que ele fique cansado e
o sono chegue mais rápido durante a noite. Ademais, procedimentos
como “contar uma história” ou “dar naninha” à criança são extremamente favoráveis, pois elas relaxam e dormem com mais facilidade.
Aliás, é muito saudável que a criança tire sonecas nos intervalos das
mamadas, e os pais podem treiná-las na aquisição desse hábito.
Pesadelos são comuns e podem atrapalhar as noites de sono das
crianças. A sua rotina diária pode afetar na hora de dormir. Se o dia da
criança for tranquilo, é menos provável que ocorra esse tipo de evento. Crianças menores costumam assustar-se com ruídos, ao passo que,
em crianças maiores, sentimentos de ansiedade ou medo decorrentes
de imaginações podem comprometer. Nessas horas, os pais são fundamentais para oferecer segurança e conforto aos filhos. É preciso ter
paciência e continuamente estimular a independência dos pequenos.

ESPAÇO MÉDICO

XI Congresso Paulista de Neurologia

Fruto de parceria vitoriosa entre a Associação Paulista de Neurologia
(APAN) e a Associação Paulista de Medicina (APM), o Congresso
Paulista de Neurologia chega à 11º edição. Acontecerá de 24 a 27 de
maio de 2017, no Hotel Sofitel Jequitimar, Guarujá, litoral de São Paulo.
A expectativa é a de receber aproximadamente 2.000 congressistas.
“Seguiremos os mesmos moldes do congresso anterior, proporcionando atualização e fórum para discussões de alto nível científico, com as mais recentes novidades em métodos de diagnóstico,
formas de tratamento e as suas aplicações no cotidiano”, adianta o
dr. Rubens Gagliardi, presidente da APAN e membro da Comissão
Organizadora do Congresso.
Todas as subáreas da neurologia estarão contempladas com discussões em mesas redondas ou conferências, além de workshops
que abordarão tópicos práticos, aplicáveis no dia a dia da medicina.
Aulas sobre gestão será novidade na programação, e as discussões
de casos clínicos terão destaque especial.
“Além das tradicionais palestras, contaremos com espaço para algumas grandes conferências, simpósios satélites e apresentação de pôsteres. Pretendemos ainda ampliar a função do evento como uma pausa
nas atividades rotineiras do médico, pois é um excelente momento de
integração”, ressalta dr. Fernando Cendes, presidente do Congresso 2017.
Embora seja predominante a presença de neurologistas, o encontro
congregará vários especialistas de outras áreas (cardiologistas, geriatras, clínicos, radiologistas, fisiatras, entre outros), e profissionais da
saúde como os psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Acompanhe tudo sobre o XI Congresso Paulista de
Neurologia em http://www.apm.org.br/neurologia/default.aspx
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