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Estou traduzindo o ultrassom, estou na 20ª semana de gravidez. Fiz ultrassom morfológico com os seguintes resultados: o bebê apresenta leve propriedade pélvica bilateral e cisto de plexo coroide bilateral. O que eles querem dizer? São problemas? Andréia Genesi, por e-mail A ectasia pélvica bilateral é uma dilatação
na parte original do canal que leva a urina do rim para a bexiga. Quando é discreto, não significa problemas. Aparece no relatório do teste para que o médico, em um ultrassom próximo, seja cuidadoso e verifique uma possível progressão. Isso também se aplica à malha choroidal, que é a estrutura dentro do crânio que
produz o csdr, o fluido que banha o medrel. Um cisto nesta posição não mostra nada na maior parte do tempo, e é comum desaparecer até a 26ª semana de gravidez. Em alguns casos, no entanto, sua presença está associada a um maior risco para doenças como a síndrome de Down. Assim, como na ectasia pielic, o
médico observa este fato para posterior observação e procura outros sinais que confirmem ou desviem de uma malformação. . É hora do ciúme Minha filha tem 5 anos. Esperava várias cenas de ciúmes dela quando seu irmão nasceu há dois anos, mas nada aconteceu. Agora ele decidiu ficar com ciúmes, e tem todo
tipo de gnaeshes e acessos de raiva. Isso é normal? O que eu devo fazer? Cláudia Salgado Maia, São Paulo, SP É perfeitamente normal. Há crianças que demonstram ciúmes imediatamente após o nascimento e outras, somente quando o irmão mais novo começa a se tornar mais falante e participativo. As crianças
geralmente têm dificuldade em compartilhar qualquer coisa, imagine compartilhar o amor e a atenção dos pais! Nesses casos, o debate é fundamental. Você tem que dizer que gosta dos dois, e não tenha medo de impor limites. Evite separá-los, pensando que isso vai aliviar a situação. Eles têm que aprender a viver
juntos. Dentes escuros Minha filha tem 2 anos e 10 meses. Ele caiu e quebrou os quatro dentes na frente. Levei ao dentista, que me disse para não me preocupar, porque eram dentes de leite. Exceto que eles ficam escuros e sangram de vez em quando. O que eu devo fazer? V.M., por e-mail Sangramento é normal
até quatro dias após o trauma. Depois disso pode ser uma indicação de infecção. Portanto, é necessário escovar os dentes para fazer um diagnóstico correto e seguir o quadro nos próximos dois anos, pois há risco de complicações. Uma infecção na raiz do dente de leite pode atingir os dentes permanentes em
formação. Nesses casos, a terapia do canal é necessária. Preste atenção à escovação, pois a higiene inadequada, por medo de causar dor na parte ferida, leva à formação de placa, que também causa sangramento. Dentes escurecendo resultados de hemorragia interna causada por trauma. Às vezes o dente se
ilumina com o tempo. Se isso não acontecer, existem tratamentos cosméticos que corrijam o problema. Procure um dentista pediátrico, o especialista disse para resolver o problema. Dilema do leite Meu bebê tem 9 meses. Mamou no peito até 77 E agora não chupe tudo na garrafa. Quantas bengalas de leite você deve
ter durante o dia? Se ele não quer tudo, que alimentos substituem o leite? Ana Lucia Amorim, São Paulo, SP A criança dessa faixa etária ainda é chamada de bebê porque precisa de leite para seu desenvolvimento. No entanto, uma dieta exclusivamente leiteira é insuficiente para atender às suas necessidades. O bebê
deve tomar leite pela manhã, um suco no lanche, sopa ou lanches deste período ao meio-dia, de acordo com a orientação do pediatra. À tarde, frutas (ou leite puro ou batido com frutas) e sopa ou comida para o jantar, bem como leite antes de dormir. O leite só deve ser oferecido uma hora após a alimentação, caso
contrário o ferro da dieta não é absorvido e a criança começa a ter anemia. O volume pode variar de 150 a 200 ml por garrafa Ajude a dieta que meu filho de 8 meses tem prisão de ventre. Quais frutas seguram e que relaxam o intestino? Monique F. Rocha, por e-mail As frutas que ajudam a relaxar o intestino são kiwi,
laranja com bagaço, mamão e manga, entre outros. Eles podem ser oferecidos com frequência. Maçã, goiaba, pera, banana-prata e maçã de banana devem ser evitadas quando a criança tiver prisão de ventre. Note a quantidade de líquido que seu filho recebe, pois a falta de hidratação também favorece o problema.
Página 2 Alemão português Eu moro na Alemanha e tenho um bebê de 5 meses. Meu marido é alemão e eu sou brasileiro. Quero que meu filho aprenda as duas línguas, mas meus sogros dizem que eu não deveria fazer português ao meu filho, para que ele não aprenda alemão. Não é verdade? O que eu devo fazer?
Jozilene Kohaut, por e-mail Jozilene, seu filho aprenderá alemão, claro, pois será exposto nesta língua em quase todos os lugares. Então, tudo bem falar com ele sobre português. Pelo contrário, isso tornará mais fácil aprender ambas as línguas. Quando você começar a alfabetizar, selecione um dos idiomas para
evitar que você fique confuso. Se você quer em ordem alfabética, espere até ter cerca de 10 anos de idade. Noites ruimis eu tenho uma linda menina de 2 anos e 9 meses de idade. À noite, ela range os dentes e sofre de rinite alérgica. O problema com os dentes tem algo a ver com rinite? Como vou agir? Priscilla, com
e-mail Bruxism, ou seja, hábito de ranger de dentes, é muito comum em crianças de até 3 anos, que ainda formam obstrução (mordida). A tendência é que o problema desapareça gradualmente. Mas a rinite alérgica é complicadora, pois causa respiração na boca e um sono mais inquieto, esticando os músculos da
boca. A criança com dificuldade para respirar pelo nariz deixa a língua solta no chão da boca para facilitar a respiração e pode desenvolver problemas de obstrução. O ideal é procurar tratamento para rinite sempre que for avisar a criança para que ele se lembre de respirar pelo nariz. Tente dar uma maçã ou cenoura
para sua filha mastigar à noite antes de escovar os dentes. Teh Teh após o exercício, ele vai ficar mais relaxado. Pílula e Dieta Quais métodos para prevenir a gravidez são indicados após o parto? Algum deles interfere na amamentação? Aline Oliveira, Curitiba, PR As mulheres amamentando produzem um hormônio
chamado prolactina em níveis muito altos, fazendo com que a possibilidade de ovulação, ou seja, a mulher se torne fértil, tornando-se muito remota até o terceiro ou quarto mês após o parto. Algumas mulheres precisam complementar o aleitamento materno - porque a criança não está ganhando peso suficiente ou
porque precisa voltar ao trabalho, parando a amamentação. Com isso, eles já podem ovulação e ter uma gravidez inesperada. Portanto, a partir da sexta semana após o parto, o casal deve adotar um método mais adequado ao seu ritmo. Existem métodos de barreira, como preservativos (masculino e feminino) e
diafragma. As intrassões de cobre (DIU) também são outra opção. Quanto aos métodos hormonais, só se pode usar aqueles com derivados da progesterona hormonal, chamados minipilos. Nesses casos não há intervenção no leite. Métodos com hormônios combinados (estrogênio + progesterona), aplicados por
qualquer meio, às vezes causam uma grande redução na qualidade e quantidade de leite. Seu obstetra será capaz de guiá-lo corretamente em qual método escolher. Não use nenhum tipo de medicamento sem consultar com antecedência. Adoçante na gravidez É verdade que aspartame não deve ser usado na
gravidez? Por que você está fazendo isso? Quais adoçantes são inofensivos? Simone Carvalho, Belo Horizonte, MG CO aspartame, adoçante da maioria das bebidas de baixa caloria, foi aprovada nos Estados Unidos pela FDA (Food and Drug Administration) e pela Academia Americana de Pediatria, órgãos muito
prudentes porque não há evidências de que ele cause problemas no feto. No entanto, não pode ser consumido por gestantes que têm fenilcetonúria (doença genética diagnosticada no teste do pé), na qual o corpo não pode metabolizar a fenilalanina aminoácido. Adoçantes podem ser usados com moderação por
pacientes com sobrepeso e obesos. Outra possibilidade é a stevia, que é um adoçante natural. Longe das flores estou no quarto mês de gravidez e tenho ataques alérgicos muito fortes devido ao pólen das flores. Eu espirro tanto que lhe dará dor no abdômen. O médico alergista indicou spray no nariz, mas quando li o
folheto de pacotes fiquei com medo. Essas drogas são realmente perigosas? Debora Caixeta, EUA, por e-mail Você provavelmente tem rinite (inflamação na mucosa nasal), que é uma doença muito comum na gravidez devido a alterações hormonais, especialmente estrogênio. O tratamento deve consistir em um bom
da casa para reduzir a presença de, poeira, fumaça de cigarro, pelos de animais e flores no ambiente doméstico. Durante a gravidez, devem ser evitados descongestionantes orais ou vasoconstriantes, utilizando apenas descongestionantes nasais com solução salina. In In nos casos, há a necessidade de adotar spray
nasal com corticosteroides, sujeitos ao feto. Consulte um médico otorrinolaringologista para discutir o caso e confirmar o diagnóstico. Página 3 Assistindo a Empregada Como eu sei se a empregada cuida bem dos meus filhos gêmeos que têm 2 anos de idade? Quais seriam os sinais a serem notados? Eles são
extremamente sociáveis e se dão bem com todos? Millene Lobo, Goiânia, GO Um dos primeiros sinais de que as crianças não são bem tratadas é a mudança de humor. Eles podem ser muito agitados ou muito quietos. Se as crianças já estão falando, pergunte-lhes diretamente se a empregada está gritando ou
batendo. Ocasionalmente tente chegar em casa sem avisar para ver como seus filhos estão cuidando de você. Se ainda houver perguntas, deixe um gravador ou câmera na sua ausência. Certifique-se de que há marcas no corpo. É importante dizer às crianças que ninguém pode bater ou gritar com elas e que se elas
o fizerem, elas devem contar imediatamente. Culpa da criança Minha filha tem 5 anos e mora com os avós desde que era bebê, porque eu trabalho e estudo. Você começa a ler e escrever. Em seus desenhos aparece toda vez que a palavra desculpa. É assim: eu te amo. Quando pergunto por que, ela diz que é por
causa do caos, que ela não está se comportando corretamente, que ela vai obedecer seus avós e tio. Estou insegura com a situação, e acho que seria bom para ela ficar comigo, mas não posso. Como melhoro a situação? Yáskara Sarah Felício, Uberlândia, MG O importante é que sua filha entenda os verdadeiros
motivos de sua vida com os avós. Ela pode sentir que não é boa o suficiente para viver com você. Fale honestamente e me diga o quanto você a ama. Peça aos seus avós ou tios para nunca lhe dizerem que você só vai vê-la se ela se comportar. Além disso, dizer que é normal uma criança às vezes fazer uma bagunça
ou má criação. Bolas vermelhas geralmente aparecem em pedaços vermelhos ao redor da boca e bochechas do meu bebê. O pediatra disse que é a saliva que está causando isso. Não pode ser uma alergia? Quando uso uma colher de alumínio, aumenta a quantidade de balas. Posso ver um dermatologista? Rodrigo
Walace, Belo Horizonte, MG O dano pode ser causado pela saliva, principalmente se a criança babar muito ou usar uma chupeta. Como você notou que o uso de colher de alumínio agravou o problema, há indícios de que seu bebê é alérgico a metal, geralmente níquel, usado como uma liga na fabricação de utensílios.
Quanto às bolas na bochecha, pode ser uma consequência da expansão da alergia ou, em um terceiro caso, da miliaria, a rcough popular, associada à irritação do suor. É importante procurar um dermatologista para determinar a causa das lesões e tratamento do problema Ilustrações Gil Consultoria: Abner Lobão
Neto, ginecologista e chefe de Pré-Natal Especializado da Unifesp; Carmen Proenza, psicanalista. Chen Mei Zoo, dermatologista; Cynthia Wilmers de Sá, fonoaudióloga; Denise de Andrade Andrade pediatra e alergista; Delma Marujo Ibrahim, molestador de crianças; Erivelto M. Volpi, médico do Serviço de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da USP; Renata David Kitante, nutricionista? RG Nutri Group, Consultoria Nutricional; Sérgio Brasilero Martins, ginecologista. Escreva para crescer respondido. Avenida Jaguaré, 1485, 4º andar, São Paulo, SP, CEP 05346-902 e-mail: crescer@edglobo.com.br
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