Vai passar e
juntos somos mais fortes!
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Cartilhas para estimular o desenvolvimento infantil

O

IFF/Fiocruz lançou duas cartilhas com foco
no desenvolvimento e comportamento do
lactente e infantil: O bebê nasceu, e agora?
Vamos brincar! e O bebê cresceu, e agora?
Do que vamos brincar?. Os informativos apresentam
orientações de profissionais do Ambulatório de
Follow-Up, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia
do Instituto com dicas de interações e
brincadeiras indicadas para cada faixa etária
(de 1 mês a 8 anos).
Qual a importância do brincar?
“É brincando que o bebê e a
criança adquirem habilidades
motoras, cognitivas, sociais e
emocionais. Essas habilidades
são importantes para correr,
pular,
passar
obstáculos,
encontrar soluções para
os desafios, aprender a
contar, conhecer cores,
se comunicar, entender
seus
sentimentos,
interagir etc.”, informa a
terapeuta ocupacional do
IFF/Fiocruz, Natália Molleri.
Quando se inicia o desenvolvimento dos sentidos?
“Ainda dentro do útero o bebê já é capaz de perceber
diversos estímulos, que continuam após o nascimento.
O tato é o primeiro sentido a se desenvolver; a
audição é formada na 25ª semana, quando o bebê já
é capaz de ouvir e tende a preferir vozes e músicas; a
visão inicia entre a 30ª e a 40ª semana de gestação,
sendo desenvolvida completamente somente aos
6 anos de vida”, explica Natália.

Que tipo de interação é recomendada para bebês
de 1 mês?
“Seu rosto é o melhor “brinquedo”, então
aproveite momentos como a troca das fraldas, o
banho e a amamentação para buscar o contato
visual e mova seu rosto para os lados. É uma
brincadeira muito gostosa!”, comenta
a neonatologista e pediatra do
Ambulatório de Follow-Up do IFF/
Fiocruz, Letícia Villela.
A criança já tem 1 ano e ainda não
anda, devo me preocupar?
“Não, converse com o pediatra,
pois isso varia entre uma criança
e outra. Como é a fase do ‘mexe em
tudo’, nesse período é importante
ter cuidado com a quina de móveis,
tomadas, fios soltos e tapetes”,
ressalta Letícia.
Quais as brincadeiras indicadas
para as crianças de 1 a 2 anos?
“Elas aprendem através da
observação e da imitação. Brinque
junto, ensine, dê o modelo e se divirta.
Brincar de imitação, por exemplo, falar ao telefone
e sobre a rotina da casa são algumas sugestões.
Também são indicadas brincadeiras de identificar e
nomear as partes do corpo, objetos e animais, fazer
os sons e incentivar que a criança imite”, orienta a
fonoaudióloga do IFF/Fiocruz, Luciana Mayrink.

Você Sabia?

IFF/Fiocruz retoma entrega de enxovais do
Programa Cegonha Carioca

D

esde outubro de 2011, o IFF/Fiocruz integra
o Programa Cegonha Carioca. Pioneiro no
Brasil, a iniciativa foi implementada pela
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e
tem como objetivo humanizar e garantir o melhor
cuidado para as mães e seus bebês, desde o prénatal até o parto, buscando reduzir a mortalidade
materno-infantil e incentivar a realização de exames
pré-natal.

No terceiro trimestre da gestação, a gestante
tinha a oportunidade de conhecer a maternidade
de referência para o nascimento do seu bebê, mas
as visitas foram suspensas por conta da pandemia
da Covid-19. Durante a visita, ela participava de
ações educativas no Pré-natal e, ao final, recebia o
Enxoval Cegonha Carioca, que o Instituto conseguiu
retomar em agosto de 2021.
A distribuição do kit enxoval é realizada na
maternidade, no momento do parto, e contempla
as mulheres inseridas no Programa Cegonha
Carioca. Segundo a obstetra do IFF/Fiocruz, Augusta
Assumpção, as mães ficam felizes e agradecidas pela
iniciativa e acolhimento. “Elas ficam mais próximas
das equipes que irão prestar o seu atendimento,
aderindo mais às orientações e cuidados”.
Contemplada por 19 maternidades públicas na
cidade do Rio de Janeiro, a iniciativa representa
mais um ganho para o IFF/Fiocruz. “A ação visa
garantir o melhor cuidado para a mãe e seu bebê,
sob uma perspectiva de assistência humanizada e
integral”, conta Augusta.
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Aproveite as dicas do Projeto Biblioteca Viva e boa leitura!
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João Espinhoso é o porco–espinho mais malvado
e desagradável da Floresta Escura. Ele ama
ser mau, ama afiar os seus espinhos e sair
assustando e zombando de todos os animais.
Adoravelmente maligno, João Espinhoso nos
convida a descobrir o valor da bondade e da
empatia. Ele nos lembra que apesar de termos
espinhos, ser bom e amigável com os outros é a
melhor maneira de estar bem consigo mesmo.

O Sr. Pombo trouxe as últimas notícias para
os moradores do Condomínio Bicharada.
Os Novos Vizinhos se mudaram para o
apartamento do térreo e eles são: ratos! Os
irmãos coelhos estão superanimados para
dar as boas-vindas a eles. Porém, nem todos
os moradores estão empolgados com esta
novidade... É um livro inteligente e humilde
sobre tolerância e não acreditar em fofocas.

Fala Sério, Doutor

Asma: o que você precisa saber

A

asma é uma doença inflamatória crônica
das vias aéreas inferiores que afeta tanto
crianças quanto adultos, acometendo
cerca de 20 milhões de pessoas no
Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (SBT).
Tendo em vista que tanto a asma quanto a Covid-19
afetam o sistema respiratório, a responsável do
serviço de Pneumologia Pediátrica do IFF/Fiocruz,
Tania Wrobel Folescu, comenta que até o momento,
não existe evidência de que os pacientes
com asma têm um risco maior de infecção
pelo coronavírus. “Segundo estudos
mais recentes, a prevalência de asma em
pacientes com suspeita de coronavírus
foi similar à da população sem a doença.
Porém, como as pessoas com asma grave
possuem maior risco de complicações
relacionadas ao vírus, esses pacientes com
mais de 18 anos foram incluídos nos grupos
prioritários no início da campanha de vacinação”.
Conforme explicado pela pneumologista, a
asma “é uma doença de grande prevalência na
infância, acometendo de 10% a 20% da população
pediátrica, sendo a quarta causa de internação
no Sistema Único de Saúde (SUS)”. Por isso,
diante do contexto da pandemia de Covid-19,
continua sendo fundamental seu controle.

Prevenção
No final de julho de 2021, o Ministério da
Saúde (MS) liberou a vacinação contra a
Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos,
tendo como objetivo aumentar a cobertura
vacinal no intuito de conter a pandemia.
A pneumologista reforça as orientações
para os pais e cuidadores sobre
a prevenção de contágios da
Covid-19 em pacientes com asma.
“É importante que todos
colaborem com as medidas
para que a taxa de circulação
viral e contágio diminuam. As
máscaras precisam ser colocadas
adequadamente e devem ser
trocadas ao longo do dia. Também
é importante preferir espaços
arejados, incentivar a higienização
das mãos, bem como seguir os
protocolos de distanciamento social
e quarentena adequados”.

Dicado Peit o

Estou com suspeita de Covid-19, interrompo a amamentação?

A

Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que as mães, mesmo com suspeita de Covid-19 ou
confirmação da doença, permaneçam amamentando os seus bebês, desde que essa lactante
esteja em condições clínicas adequadas. Os estudos comprovam que o coronavírus não é
transmitido pelo leite materno para o bebê. Neste sentido, algumas recomendações devem
ser seguidas na hora da amamentação: higienizar as mãos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o
leite materno (extração manual ou bomba extratora); usar máscara facial (cobrindo completamente
nariz e boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação. Os benefícios da
amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do vírus através do leite materno!
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Banco de Leite Humano (BLH) do IFF/Fiocruz,
através do número: 0800-026-8877.

Saco Vazio

não fica em Pé
Pasta de ricota, cenoura e salsa

Dica deliciosa das nutricionistas do IFF/Fiocruz:

INGREDIENTES
Creme de
leite

8 ml

Cenoura

15 gramas

Ricota

30 gramas

Salsa

4 gramas

Sal

A gosto

RENDIMENTO: 1 porção

Cultura
e Lazer
Aqui vai uma ótima sugestão para entreter as
crianças durante o isolamento social, uma das
medidas para evitar a propagação da Covid-19:
as peças on-line da Creche Fiocruz.
Através do canal de YouTube da CoordenaçãoGeral de Gestão de Pessoas (Cogepe/Fiocruz)
você pode assistir:
Uma História de Pingos de Chuva;

MODO DE PREPARO

O Soldadinho de Chumbo;

1. Cozinhar a cenoura e depois amassar
com um garfo;

A Revolta da Vacina;

2. Higienizar a salsa e cortar;
3. Amassar a ricota com o auxílio de um
garfo e acrescentar o creme de leite para
ficar com a consistência pastosa;
4. Misturar em uma vasilha a pasta de
ricota, a cenoura amassada, a salsa e
temperar com sal a gosto;
5. Passar no pão de forma ou outro pão
de preferência.

Bom apetite!

Pluft, o Fantasminha;
Os Saltimbancos Virtuais;
Emília e Visconde na Terra
de Gigantes.
Confira: www.youtube.com/c/CogepeFiocruz

Conecte-se com o IFF/Fiocruz
www.iff.fiocruz.br
www.facebook.com/IFFFiocruz

Equipe:

www.youtube.com/c/InstitutoFernandesFigueira

O Mamãe, eu quero! é o informativo dirigido a você, usuário(a) do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e
do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).
Envie a sua sugestão, elogio ou crítica para o e-mail: comunica@iff.fiocruz.br
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