BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DAS NOVAS
TECNOLOGIAS PARA AS CRIANÇAS

CONSEQUÊNCIAS E
COMPLICAÇÕES DO TDAH
Fevereiro de 2017 Ano 7 Nº 33

REVISTA

Use seu aplicativo
QR Code para
baixar a revista:

Transtorno do Espectro Autista
No Brasil existem 2 milhões de autistas.
Apesar do número, as políticas públicas ainda não
chegam às pessoas com transtornos severos.
Na contramão dessa realidade, pesquisadores estão
conseguindo ampliar o conhecimento sobre o assunto e
facilitando o diagnóstico precoce.
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Denise sisterolli | Presidente da Song

Neurologia, uma
ciência para todos
Começamos o ano com o desiderato de promover a neurologia e também
nos aproximarmos das demais especialidades e, de modo especial, da sociedade.
Nesta edição, tratamos da neurologia infantil, que exige dos profissionais não só
o conhecimento das técnicas e literatura, mas também candura para tratar das
enfermidades que afetam os pequenos.
Discutimos nesta edição o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), condições cada vez mais diagnosticadas
nos infantes. Ademais, convidamos dois psicólogos para falar das consequências do uso
contínuo de tecnologias.
Ao ensejo das expectativas para 2017, convido todos os leitores a se envolverem nas
atividades que serão promovidas no VIII Congresso Goiano de Neurologia que será realizado
de 17 a 19 de agosto. Nesse encontro de atualização científica teremos como tema
Inovação, Consenso e Controvérsias em Neurologia. Nós da SONG esperamos que todos possam
comparecer e compartilhar conosco esse momento único para a neurologia goiana.
Abraços!
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Uso de tecnologia por
crianças: benéfico ou
perda da infância?
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As redes sociais permitem interação a longas distâncias. No entanto,
deixar crianças utilizá-las sem supervisão oferece vários riscos

É impossível na atualidade que as
famílias impeçam seus filhos de terem
acesso a ferramentas tecnológicas. As
redes sociais que utilizam a internet
para conectar diferentes pessoas ao
redor do mundo se apresentam como
um risco a mais para as crianças, já que
a interação é mais íntima e a pessoa
com a qual os pequenos têm algum
contato muitas vezes não é conhecida.
A questão é complexa, tendo em vista
que as mídias sociais não podem ser
tomadas de forma maniqueísta entre
completamente boas ou más.
A psicóloga e professora da Universidade Federal de Goiás (UFG)
Jordana Balduíno em parceria com as
psicólogas Stéfany Bruna e Laís Moreira
coordenam um projeto de extensão na
UFG chamado Criança em Questão, que
visa discutir diferentes dilemas concernentes à infância. De acordo com as
estudiosas, as crianças correm riscos
ao utilizarem as redes sociais por conta
da imaturidade que possuem. O limite
entre público e privado se esmaece no
mundo digital e, na maioria das vezes,
os pequenos não têm consciência do alcance das publicações postadas na rede.
“Ela pode enviar uma foto para alguém
e esta pode se espalhar sem se ter um
controle”, exemplificam as psicólogas.
Ciberbulling e pedofilia são os
maiores riscos que os infantes podem
sofrer na rede. A humilhação virtual
é um problema de grande escala pois
pode atingir qualquer pessoa que esteja
conectada ao mundo virtual. A chacota
intensa e incansável pode levar a criança, que tem menos preparo psíquico

para lidar com isso, a ter problemas
sociais e psicológicos. Os pedófilos, por
exemplo, muitas vezes se transvestem
de perfis inocentes na rede para atrair
crianças no intuito de conseguir alguma
vantagem sexual. Outro problema cada
vez mais frequente são os ideais estéti“Muitas crianças estão
expostas a uma adultização
por fazerem parte de um
mundo de preocupações com
estética, beleza e consumo
que não deveriam fazer
parte de infância”

cos aos quais as crianças ficam expostas
na rede. “Muitas estão expostas a uma
adultização por fazerem parte de um
mundo de preocupações com estética,
beleza e consumo que não deveriam
fazer parte de infância”, afirmam.
Para as psicólogas, vários pais têm
receio de cercear o acesso dos filhos
a qualquer forma de tecnologia com
medo de que fiquem com algum déficit de inteligência, que saibam menos,
tenham menos e “fiquem para trás” em
relação aos colegas. Esse medo infundado faz com que elementos básicos de
segurança sejam negligenciados, como
idade mínima para o acesso às redes. O
melhor caminho, ainda de acordo com
as profissionais, é que os pais acompanhem os sites que o filho têm acesso.
Outro elemento que pode ajudar os pais
é a conversa sobre o funcionamento da
rede. “O diálogo sincero deve mediar
as relações familiares, sendo a melhor

forma de acompanhá-los diante de dúvidas. Dessa maneira, o cuidado deixa
de ser uma controle e passa a ser um
acompanhamento, uma mediação que
possibilita aprendizado”, esclarecem.
É crucial que familiares forneçam
outros exemplos de interação social
que não sejam digitais, fazendo com
que a criança perceba que as relações
reais superam as digitais. Também não
é indicado colocar muitas fotos das
crianças nas redes sociais. “A internet
não pode ser vista como um álbum
de família, pois o alcance das imagens
compartilhadas é praticamente ilimitado e foge ao nosso controle”, alertam.
Nesse sentido, é essencial evitar fotos
que identifiquem a escola que a criança
estuda ou os locais que ela costuma frequentar assiduamente. “Fotos de outras
crianças devem ter a autorização dos
pais para serem publicadas”
A internet é uma fonte de informações e pode ser usada a favor do
desenvolvimento infantil. Entretanto,
privilegiá-la a ponto de obstruir as relações
reais da criança é um problema, já que
as relações “cara-a-cara” têm vantagens
inegáveis e insubstituíveis. “Se a educação
e formação de nossas crianças realmente
é importante, as coisas não podem ser
aceitas de modo imediato. Cabe a nós,
adultos, colocarmos o fundamental crivo
dos limites, o que às vezes não é nada
fácil”, lamentam as pesquisadoras.
VIDEoGAMES NEM
SEMPRE SÃO VILÕES
A tecnologia é uma realidade cada
vez mais presente na vida das crianças.
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Diante desse cenário, é praticamente
impossível os pais isolarem seus filhos.
O videogame, aparato tecnológico e
popular no cotidiano infantil, faz parte
dessa nova realidade. “Videogame é
qualquer mídia de entretenimento em
que o usuário interage com imagens
transmitidas através de telas. Isso pode
incluir aplicativos de tablets e celulares.
Se bem utilizado, o aparato pode ajudar
o infante no seu mundo lúdico. No entanto, se os pais não ficarem atentos, o
objeto pode trazer sérios problemas ao
desenvolvimento”, explica o psicólogo
Alexandre Crispim Pires Doia.
“É importante considerar que os
conteúdos presentes nos videogames
são informações transmitidas que
precisam passar por um processo
de elaboração do conhecimento.
Se isso pode ser benéfico ou não
à criança, dependerá de como ela
fará essa apropriação, se alguém a
acompanhará para que ela possa fazer
questionamentos sobre o mundo que
está entrando, etc. Isso significa que
os jogos não são um problema em
si, podendo ser benéficos quando tomados como uma parte do cotidiano
infantil”, alega o especialista

No entanto, Alexandre ressalta que
outras atividades devem fazer parte do
dia a dia da criança. “Os games podem
auxiliar o infante a lidar com suas fantasias e construção de regras. Todavia,
existem inúmeras brincadeiras infantis
que envolvem a imaginação, como
policia e ladrão, pique-pega, amarelinha,
bambolê, dentre outras. Há ainda jogos
de tabuleiro e esportes. Em suma. É
importante considerar e não fazer dos
videogames a única forma de diversão
para criança”, aconselha.
“Quando os games são a única
alternativa de diversão ou contato
social, em casos de jogos de rede, por
exemplo, a criança pode desenvolver
problemas psicológicos e físicos. Os
principais são déficits no convívio social e no desempenho escolar. Além
disso, o infante pode desenvolver
lesões por esforço repetitivo (LER) e
sedentarismo”, alerta o psicólogo.
É preciso ressaltar que dificilmente
o videogame seja o único responsável
por qualquer problema que a criança
desenvolva. Nesse sentido, a estratégia
parental de retirar completamente o
jogo como tentativa de forçar os filhos
a estudarem mais ou terem mais con-

tato com os amiguinhos, não é eficaz.
“Os games não são necessariamente
perniciosos. Também não adianta
retira-lo sem oferecer outra alternativa
a elas”. O psicólogo ressalta ainda que
“não existe uma receita de quanto
tempo seria saudável para criança
jogar videogame ou qual a idade ideal
para liberar o uso.
A violência contida nos games
também e um ponto que gera polêmica. Mas, segundo Alexandre, ela
está presente em toda sociedade e se
manifesta de diversas formas. Sendo
assim, o videogame está incluindo
nesse contexto, reproduzindo, na
maioria das vezes, a banalização dessa
violência. “A brutalidade muitas vezes
é transmitida de forma exacerbada em
um determinado jogo. Por isso é importante problematizar os conteúdos
presentes nos videogames, as formas
como esse contato acontece e as possíveis repercussões no desenvolvimento
da criança. É preciso, portanto, não
tentar excluir essa forma de diversão
da vida da criança, mas conversar
com ela sobre isso, tentando sempre
tornar o jogo algo construtivo ao seu
desenvolvimento”, finaliza o psicólogo.
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50% das crianças com TDAH
continuam com o transtorno
durante a vida adulta
Transtorno geralmente é identificado por volta dos 5 anos e
consiste em um padrão persistente de inquietude e desatenção
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Crianças geralmente são inquietas, impulsivas e desatentas.
Quando estas características passam a ser intensas a ponto de gerar
prejuízos, faz-se o diagnóstico de
Transtorno de Deficit de Atenção/
Hiperatividade (TDAH). De acordo
com a neuropediatra Maria das Graças Nunes Brasil, o aspecto essencial
do TDAH é o padrão persistente
desses sintomas com repercussão
negativa no funcionamento ou o no
desenvolvimento da criança.
O transtorno se evidencia em três
subtipos: apresentação predominantemente desatenta (20% a 30% dos

casos), a predominantemente hiperativa/impulsiva (até 15% dos casos),
e a apresentação combinada (50%
a 75% dos casos). “O diagnóstico é
complexo porque é dimensional”,
justifica. Para estabelecê-lo, deve-se considerar além da intensidade,
a duração mínima de seis meses, a
idade, o prejuízo no âmbito social,
escolar e a presença dos sintomas
em ambientes diversos, como a casa,
escola e parques. “Para um diagnóstico confiável é preciso contar com
informações dos pais, da escola e
da observação da criança pelo avaliador”, diz.
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Conforme explica a especialista,
algumas crianças mostram sinais neurológicos sutis, isso se dá possivelmente
em decorrência das agressões sofridas
pelo cérebro durante os períodos fetal e
perinatal. Os lobos frontais de crianças
com TDAH não exercem uma inibição
adequada sobre estruturas mais inferiores, o que resulta em uma perda do
controle inibitório de vários comportamentos, surgindo assim os sintomas
cardinais do TDAH.
Entre as causas mais conhecidas do
TDAH, os fatores genéticos respondem
por 77% da possibilidade de a pessoa
desenvolver o transtorno. “Crianças
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com o transtorno têm cinco vezes mais
chances de terem pais e/ou irmãos com
o mesmo problema”, constata. São importantes também os riscos biológicos.
Entre eles, se incluem a prematuridade,
baixo peso ao nascer, exposição da mãe
ao álcool e ao tabaco durante a gestação. Ademais, a neuropediatra afirma
que não há evidências que a disfunção
seja causada por dieta ou diversidade
ambiental. No entanto, ainda segundo
a médica, um ambiente violento ou
inseguro pode agravar os sintomas de
crianças portadoras de TDAH.
A disfunção pode surgir muito cedo,
porem costuma ser identificada durante
o início do ensino fundamental, época
em o déficit de atenção é mais fácil de
ser reconhecido, por volta dos 5anos.
“Há crianças que mostram atividade
motora excessiva logo que adquirem a
marcha, mas antes de 4 anos a inquietação pode ser um comportamento
normal”, diz.
Segundo a neuropediatra, em 50%
dos casos, os sintomas podem persistir
até a vida adulta. “A persistência costuma ocorrer quando há histórico familiar
do transtorno, eventos de vida negativos e comorbidade com sintomas de
conduta, depressão e ansiedade”, revela.
A remissão, quando ocorre, é entre 12 a
20 anos. “A maioria dos pacientes tem
remissão parcial e tornam-se vulneráveis

a comportamento antissocial, abuso de
substâncias e transtornos depressivos”,
lamenta a neuropediatra.
trAtAMento
De acordo com Maria das Graças,o
tratamento é indicado enquanto os sintomas trouxerem prejuízos funcionais
à criança. Esse tratamento do TDAH
infantil é multimodal, ou seja, deve-se
considerar sempre a orientação a pais e
professores e a psicoterapia. Os casos
moderados e graves devem passar por
avaliação médica. “As medicações e a
terapia comportamental são tratamentos eficazes”, defende a neuropediatra.
Além disso, os responsáveis pela
criança devem participar de grupos de
treinamento para que possam aprender
estratégias para lidar melhor com os
filhos portadores do transtorno. “Os
pais devem reconhecer que a criança,
embora com o transtorno, ainda é capaz de assumir suas responsabilidades”,
comenta.
O TDAH costuma apresentar uma
trajetória de longo prazo. Na pré-escola
predomina a hiperatividade, no ensino
fundamental a desatenção se torna
mais proeminente. Na adolescência a
hiperatividade é menos comum e sobressai a desatenção, impaciência e nervosismo. Na vida adulta, além da desatenção,
a impulsividade é preponderante.

neuropediatra
MAriA DAs grAÇAs
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Autismo: uma
maneira singular de
ser e viver no mundo
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crianças com TeA geralmente são diagnosticadas tardiamente.
No entanto, uma boa avaliação clínica e observação cuidadosa
do comportamento do infante pode facilitar um diagnóstico
precoce. Além disso, comprometimento familiar e equipe
multiprofissional garantem sucesso na terapia

Estima-se que existam 2 milhões
de autistas no Brasil, conforme aponta
pesquisa divulgada pela revista Espaço
Aberto da Universidade de São Paulo
(USP). Apesar do alto índice, as políticas públicas que subsidiam os indivíduos com essa condição ainda não
correspondem com o necessário. Na
contramão dessa realidade, cientistas e
pesquisadores da área conseguiram ampliar o conhecimento sobre o assunto e
possibilitar o diagnóstico precoce, fator
crucial para o sucesso da terapia.
O neurologista infantil e neurofisiologista Hélio Van Der Linden Júnior
explica que atualmente têm-se utilizado
o termo Transtorno do Espectro Autista
(TEA). “Há um verdadeiro ‘espectro’
de gravidade que vai de casos absolutamente sutis, que podem passar anos
sem diagnóstico, até casos graves, nos
quais o diagnóstico é facilmente realizado nas fases precoces da vida”. O TEA
possui um conjunto de sintomas que
interfere na comunicação e interação
social e em comportamentos peculiares,
repetitivos e restritos de interesse.
A descrição destes sintomas contribui para que a família, ao observar
características semelhantes, busque
auxílio no diagnóstico. Segundo o médico, alguns estudos epidemiológicos
apontaram que a maioria das crianças
recebem o diagnóstico entre os 3 e 4
anos, período considerado tardio. “Com
uma boa avaliação clínica e observação cuidadosa do comportamento da
criança, aliada a alguns instrumentos
de auxílio diagnóstico, é possível, com
boa margem de segurança, fazer um
diagnóstico correto antes dos 2 anos”.

Além disso, o neuropediatra informa que existem “sinais de alerta”
comportamentais para crianças menores de 1 ano como, por exemplo,
falha no contato visual, ser alheio ao
ambiente, não demonstrar interesse
por brinquedos, etc. Ao identificar
um caso suspeito nesta faixa etária, é
recomendado encaminhar a criança
para estimulação adequada de modo à
assegurar uma boa evolução. “Quanto
mais cedo se inicia a terapia, maior a
chance de uma boa resposta e um bom
desenvolvimento global”, diz.
O cérebro de uma criança com
autismo funciona de uma maneira
diferente, isso acontece por causa de
uma série de alterações nas atividades
“Diante do diagnóstico de
autismo em um filho, é comum
que os pais passem uma fase
de ‘luto’. Mas É fundamental o
cuidado com a família de uma
maneira global, e não apenas
com a criança”

cerebrais. De acordo com Dr. Helio,
uma das funções mais comprometidas é denominada de “teoria da
mente” – capacidade de empatia – ,
ou seja, de uma pessoa se colocar no
lugar do outro, entender o que o outro quer dizer, mesmo sem palavras
e perceber a intenção do outro. Ademais, há ainda o comprometimento
do desenvolvimento da linguagem
que, em alguns casos, pode ser tão
grave a ponto de indivíduos com o

transtorno não conseguirem desenvolver a fala.
Todavia, os autistas costumam ter
uma alta capacidade de memorização
de imagens, figuras e atos do cotidiano.
Essa habilidade pode ser muito útil nas
técnicas de ensino e nas terapias em
geral. “Existem outras alterações nas
diversas áreas da neuroimagem, bioquímica cerebral e neurotransmissores
que demonstram o quão complexo é o
desafio de se entender como funciona
exatamente o cérebro de uma pessoa
com autismo”, comenta.
sintoMAs
Os sintomas do TEA são divididos
em dois grupos. Comunicação social e
comportamentos restritos e estereotipados. No primeiro grupo, Dr. Hélio
explica que se observa o prejuízo na
forma com que a criança se relaciona
com o meio, tendência a isolamento social, pouco contato visual, não atender
chamados pelo nome, indiferença, ausência de compreensão sobre demonstração de afeto e comprometimento da
linguagem. “Mesmo aqueles que conseguem um bom vocabulário podem não
entender as sutilezas da linguagem, têm
dificuldade de entender metáforas, bem
como a intenção do outro”.
O segundo grupo de sintomas está relacionado ao comportamento e interesses
restritos e estereotipados. “Um comportamento comum são as estereotipias (movimentos de forma repetida com o corpo),
sem propósito funcional. A estereotipia
pode ainda ser vocal, como a repetição
de sons fora de contexto, de maneira
repetitiva. Enfileiramento de objetos,

adesão inﬂexível a rotinas, intolerância à
frustração, e fixação a determinados temas ou objetos são alguns exemplos deste
comportamento atípico”. Diferentemente
do grupo de sintomas anterior, o padrão
de comportamento e interesses restritos
e estereotipados pode não se apresentar
em todos os casos.
CAUsAs
A literatura médica ainda trilha
um longo caminho de descobertas
a respeito do autismo. Contudo,
casos específicos de TEA podem ser
associados a fatores genéticos e/ou
ambientais. As síndromes genéticas
bem determinadas, em que a alteração do gen ou do conjunto de gens
determinam o autismo, são exemplos
de casos em que a genética foi o
fator principal do transtorno. Porém,
observou-se maior risco de autismo
em bebês que nasceram prematuros,
com internação prolongada, filhos de
mães que usaram substância ilícita na

gravidez e alguns medicamentos usados no período gestacional. “Em grande parte dos casos há uma associação
de alterações genéticas e ambientais,
que somadas levam a uma série de
alterações do neurodesenvolvimento
que determinará a síndrome”.
trAtAMento
Conforme constata o neurologista, o diagnóstico precoce é a “chave”
para uma boa resposta terapêutica.
O tratamento do TEA se baseia em
um conjunto de intervenções educacionais precoces, orientadas de modo
comportamental e associadas a terapias
reabilitadoras suplementares. Desse
modo, faz-se necessário uma equipe
multidisciplinar que viabilize os estímulos para o desenvolvimento global
e funcional da criança. “As terapias
de reabilitação como fonoaudiologia,
terapia ocupacional e a psicologia
comportamental são os pilares da intervenção”, comenta Dr. Hélio. Todavia, ele

neuropediatra
HÉlio VAn Der linDen JÚnior

também destaca que atividades como
musicoterapia, equoterapia, psicopedagogia, educação física orientada e
similares também são importantes.
Nos casos mais graves, em que as intervenções comportamentais não estão
auxiliando no tratamento de sintomas
comuns como hiperatividade, agitação
psicomotora, distúrbio do sono e ansiedade, pode-se utilizar medicações
de controle. Uma série de medicações
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estão sendo testadas, algumas com
resultados promissores, e que poderão
no futuro auxiliar o tratamento individualizado de cada forma de autismo.
Além do tratamento profissional e
“Uma criança autista é, antes
de tudo, uma criança, e deve ser
criada com todo amor, carinho
e dedicação que toda criança
merece”

farmacêutico, o apoio familiar é crucial
para a eficiência da terapia. “A família
precisa estar saudável emocionalmente.
Diante do diagnóstico de autismo em
um filho, é comum que os pais passem
uma fase de ‘luto’. É fundamental o
cuidado com a família de uma maneira

global, e não apenas na criança. Uma
família envolvida e engajada é um
ponto primordial no sucesso do tratamento, pois muito do que se aprende
com os terapeutas, deve ser colocado
em prática em ambientes naturais. O
tratamento do autismo é voltado para
toda a família”.
O especialista reconhece e entende
que existem dificuldades no tratamento,
uma delas diz respeito a ausência de
tratamento adequado na esfera pública.
“Nem nossas escolas estão preparadas
para oferecer um ensino adequado e de
qualidade às crianças com TEA. Por isso
é fundamental a organização de familiares
em associações que possam pressionar o
poder público a ofertar um tratamento
adequado e eficaz para todos”, evoca.
Apesar do diagnóstico e início das te-

rapias, o sucesso do tratamento também
depende da carga genética como causa
do autismo. Existem casos secundários
em que ocorre uma alteração genética
mais grave e que o prognóstico não
costuma ser favorável. “Porém, mesmo
casos graves podem melhorar muito e,
na prática clínica, é comum nos surpreendermos com a evolução de pacientes
que saíram de um nível severo de gravidade para um leve, graças a uma intervenção terapêutica adequada e eficaz”.
Porém, acima de tudo, é preciso
“lembrar que uma criança autista é, antes
de tudo, uma criança, e deve ser criada
com todo amor, carinho e dedicação que
toda criança merece. Alguns ajustes são
necessários, mas o amor da família é, sem
dúvida, uma fonte vigorosa de energia para
o sucesso do tratamento”, revela Dr. Hélio.
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As potencialidades do TEA
Cada ser humano possui particularidades que o difere dos demais. As
inúmeras complexidades persistem
nos casos em que alterações cerebrais
e genéticas contribuem para o desenvolvimento do Transtorno do Espectro
Autista. A pessoa com essa condição
enxerga o mundo de modo diferente, portanto, abre possibilidades e
potencialidades infinitas, que exigem

do indivíduo típico uma adaptação
que permita o autista viver na plenitude de suas competências. O TEA é
comumente diagnosticado na infância
e o tratamento adequado, aliado ao
carinho da família e pessoas próximas,
fortalece o prognóstico positivo.
O neurologista infantil Hélio Van Der
Linden Júnior é pai de um menino autista
de 7 anos, Davi, e, por experiência teórica

e prática, garante que o engajamento da
família no tratamento é determinante para
que a terapia saia do ambiente de quatro
paredes e vá até o ambiente natural. “Uma
família orientada aprende a lidar de maneira correta e saudável com a condição e
busca sempre agir em favor do bem-estar
da criança, visando auxiliá-la na difícil tarefa
de tornar o mundo um ambiente ‘menos
estranho’ para a criança autista”.
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