A primeira parte
Qualquer criança está se desenvolvendo

-O bebê que nasceu de parto prematuro.
- A criança que nasceu com o parto difícil.
- A criança que tem deformidade no rosto ou nas maõs.
- A criança que tem a doença congênita no coração.〔órgão interno〕
- A criança que tem convulsão.
- A criança que não consegue andar facilmente.
- A criança que tem dificuldade de falar.
- A criança que não ouve bem.
- A criança que tem problema de visão.
- A criança que tem dificuldade de olhar fixamente.
- A criança que está inquieta e não consegue se concentrar .
- A criança que tem dificuldades na escola.

A Segunda Parte

O que é difícil perguntar no hospital

- Fui indicado que há atraso do desenvolvimento do meu filho.
- Foi indicado que há possibilidade de ter paralisia.

A quinta parte

Quando criar uma vida

O primeiro capítulo
Qualquer pessoa tem preocupação para criar filho

A primeira parte
Qualquer criança está se desenvolvendo
P O bebê que nasceu de parto prematuro.( Egawa)
Estou preocupada se meu filho desenvolverá normalmente porque nasceu como bebê
prematuro.
Acho que o caso do meu filho não se enquadra com desenvolvimento como consta no
guia de puericultura.

R

Com o avanço da medicina, está aumentando bebês que crescem saudáveis apesar

de terem nascido abaixo do peso ou do parto prematuro. Alías a mãe que tem criança
prematura fica nervosa contra crescimento e desenvolvimento, isso tem razão. Se for
primeiro filho, poderá ter mais preocupações.
Os casos que constam no guia de puericultura tem como base crianças nascidas no dia
previsto do parto com média de peso. Com relação ao desenvolvimento e crescimento da
criança,consta na faixa média. Por isso, a mãe que tem criança que não é prematura
também acha que seu caso não se enquadra como consta no guia .
Quando vemos o desenvolvimento motor, a criança que nasceu de parto prematuro pode
ser considerada seu nível do desenvolvimento motor como da idade corrigida (descontar
quantos meses que faltavam para ter nascido na data prevista ). Por exemplo, uma criança
que nasceu de 10 semanas antes do dia previsto, ou seja ficou durante 30 semanas no
útero.Quando chega a 6 meses da sua vida ,o seu desenvolvimento pode ser considerada
de uma criança de 3 meses e meio.
“ Já passou 6 meses de vida,mas ainda nao consegue rolar na cama."
Se pensar assim, talvez fique preocupada, mas se pensar que ela tem três meses e meio
basta estar com seu pescoço firme.
Especialmente, no caso de criança prematura internada na UTIN ( Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal) há muitos casos em que não ha um bom desenvolvimento,por ela se
tornar sensíveis às diferenças de ambiente Mas, quando chegar por volta de 11meses, na
época de começar a sentar sózinha e levantar pegando algum objeto, seu desenvolvimento
se torna mais rápido e alcaçando o seu deselvolvimento normal. Isso pode ser notado com

frequência .O mesmo pode ser observado no crescimento de altura e peso . Existem
relatórios que demonstram a diferença de desenvolvimento entre criança nascida na data
prevista e criança prematura na faixa de 18 - 24 meses,mas chegando a idade de 3 anos,
ela alcança desenvolvimento normal.
Entre normal e anormal, há muitas áreas indefinidas, por isso, não pode determinar o
limite. Cada criança tem a seu desenvolver próprio. Precisamos compreender que qualquer
criança tem sua personalidade, e pode ser diferente das outras, Observe com carinho
o seu filho.

P A criança que nasceu com o parto difícil.(Egawa)
Meu bebê nasceu com o parto difícil (em estado de morte aparente), e estou
preocupada com sua sequela.
Quais os pontos que precisa dar mais atenção para criar meu filho?

R

Quando os pais estão criando filho que nasceu com o parto díficil, estão

preocupadíssimos se terá dificuldade no futuro. Especialmente, no caso de ter nascido em
estado de morte aparente grave, alguns pais são indicados pelo médico encarregado pela
possibilidade de aparecer dificuldade no seu desenvolvimento. Mesmo que não foi indicado,
estão preocupados se ele vai crescer bem ou não .
O estado de morte aparente ocorre quando oxigenio e sangue não chegaram ao cérebro
do bebê suficientemente, as conseguências que podem ocorrer são atraso do
desenvolvimento físico, mental ou mais relacionados com desenvolvimento do cérebro. O
infarto cerebral ocorre no adulto também, por causa de não chegarem oxigenio e sangue
ao cérebro, todavia, sabe se no caso do bebê a função da parte afetada do cérebro pode
ser substituido pela célula cerebral normal , porque o cérebro do bebê fica na época de
estruturar funções da cada célula cerebral, e tem muito mais “flexibilidade” comparando do
adulto. Isso chama-se “Plasticidade Cerebral”.
Para desenterrar esta capacidade suficientemente é necessário descobrir sintoma
anormal mais rápido possível. No caso de haver deficiência de desenvolvimento cerebral,
no início os sintomas aparecem quando o bebê for mamar no peito e quando for chorar
com voz alta. Seu filho mama bem? Chora com voz alta? Se tiver preocupação com estes
dois sinais, pode consultar a seção de consulta puericultural no hospital ou o posto de
saúde. Para ter confiança, pode ter mais de um local

onde

possa consultar

periodicamente.
Portanto, neste momento se seu filho tiver algum sintoma que está preocupando, poderia
tratá-lo tendo esperança no seu desenvolvimento com ambiente estimulada para

desenvolver ( exercício em casa, treinamento no hospital ou na instituição, ou outros).

P A criança que tem deformidade no rosto ou nas mãos.( Egawa)
Minha criança tem deformidade numa parte do corpo. Há influência para desenvolver
daqui a frente.

R Quando vê lóbulo da orelha de outros, pode notar que toda sua forma é diferente
débilmente. A estrutura do corpo de ser humano é desigual apesar de ter em comum. O
estado que essa desigualdade ultrapassou critério é posto o nome “ deformidade”. Esse
termo é sentido relutância, não é? É melhor pensar como “há desvio na formato”.
Quando “há desvio na formato”, primeiro problema é aparência. Como os exemplo ,podem
esconder com roupas como rosto, mãos e pés são chamados de hermangioma infantil e
deformidade da orelha( orelha pequena). Como o campo da dermatologia e

cirurgia

plástica estão bastante avançados , podem ser resolvidas com cirurgia na idade adequada.
Depende da constituicão física,tem sido descoberto formas que a cicatriz não fique
evidente. Por não ser cirurgia estética, pode ser utilizado seguro de saúde . É melhor pedir
ao médico que indique um especialista.
Segundo problema é sobre funções. É caso de lábio leporino, fissura labiopalatal,
polidactilia, sindactilia e outros. Nesse caso antes de pensar na sua aparência é necessário
fazer cirurgia de emergência para ter capacidade de funcionar seu papel. Depois, faz
cirurgia mais uma vez, pensando de lado de sua aparência. Provavelmente precisa contatar
com cirurgia plástica e ortopedia durante um longo tempo, porém, nesses campos de
medicina também estão muito avançados . Antigamente houve doenças que não tinha
nenhum tratamento correspondido, mas atualmente são tratados com muitas técnicas
elaboradas, então receba explicação do especialista sobre método terapêutico mais
recente.
Criar uma criança que “ há desvio no formato”, há preocupação com seu
desenvolvimento. Geralmente, se tiver um ou dois “desvio(s) na forma”, não aumentará a
percentagem de atraso do desenvolvimento. É melhor fazer os exames para bebê no posto
de saúde peridiocamente.
Contudo, o caso que tenha mais de três desvios ou tenha a doença interna como
deformidade cardíaca, necessita observar seu desenvolvimento cuidosamente. Porque
aumenta um pouco a percentagem de atraso no desenvolvimento. Primeiramente comece a
procurar hospital ou outro local onde tenha atendimento com especilialista em
desenvolvimento . Pode consultar com posto de saúde na região próxima. Qualquer posto
de saúde tem uma seção de consulta por médico veterano compensar a criança que tem

preocupação com seu desenvolvimento, e quando precisar,lhe apresentará o hospital
especializado. Também, enfermeira do posto de saúde atende muitas crianças e talvez ela
seja boa conselheira para você. Não deve perder de vista da fase mais importante para
criança como seu desenvolvimento, ao invés de dar mais atenção para sua aparência ou
função. Se seu filho tem dificuldade de sua função evidentemente, o papel de adulto a sua
volta é procurar uma maneira que possa superar dificuldade e criar-se bem. Começará a
ter membros especialistas que irão observar o seu desenvolvimento junto com pais.

P

A criança que tem a doença congênita no coração.〔órgão interno〕(Egawa)
Foi dito que minha criança tinha deformidade no órgão interno. Estou preocupada se ela
vai crescer normalmente.

R O coração juntamente com pulmão é a base para sobrevivência. Durante longo tempo,
desde início de feto até logo depois de nascimento, o tubo simples cresce pouco a pouco,
separa-se em quatro partes, e cada porta de saida e entrada tem aparelho que se chama
válvula, assim completa o coração muito complexo. Coração é formado com mais tempo,
com forma e função mais complexas do que outros órgãos, por causa disso, aparece várias
malformações ( doença cardíaca congênita).
No caso de ter deformidade no coração, talvez muitos casos estejam sob o apoio do
especialista em doenças do coração. Quando já tinha algum sintoma como insuficiência de
coração desde bebê,a prioridade é o coração funcionar estávelmente. Dependendo da
doença deve fazer cirurgia. Há exemplos que primeiro faz só cirurgia de grau mínimo para
sobreviver e crescer e quando o corpo estiver com resistência faz cirurgia definitiva.
Provavelmente o especialista em doenças do coração trata bebê para manter estado do
seu coração saudável, para conseguir fazer seu primeiro trabalho como mamar com ânimo
e chorar com força.
A criança com o tratamento do seu coração estabelecido,agora se preocupa com seu
crescimento e desenvolvimento. É claro que não são todas as crianças com doença
congênita no coração que têm problema no seu desenvolvimento. Mas ao contrário, no
caso que pais estejam preocupados com desenvolvimento do seu filho, se eles pensarem
demasiadamente “Esse atraso de desenvolvimento causou ao coração.”, e quando
realmente ocorrer o atraso de desenvolvimento, poderá ocorrer demora em tomar medidas
adequadas. Quando há insuficiência de formação num órgão interno, é necessário
observar todo o desenvolvimento cuidadosamente. Normalmente o hospital que tem a
especialidade cardíaca, também tem a especialidade para consultar sobre desenvolvimento,
por isso, consulte o médico encarregado. Além disso, pode utilizar “ Consulta sobre

desenvolvimento” no Posto de Saúde. A melhor maneira para descobrir meio adequado
para criar filho, é consultar os especialistas quanto mais rápido possível .
Alem do coração, órgão que tem mais deformidade é aparelho digestivo como estômago,
intestino, figado e outros. A doença deste aparelho precisa ser observada a longo prazo.
Principalmente, é o pediatra que encarrega do seu caso. A malformações de rim deve ser
tratada com diálise depende do nível da função renal. Nos casos como estas doenças de
órgaõs internos, também, é melhor ter uma especialista para que possa observar todo o
desenvolvimento. Aconselhamos consultar o mesmo médico periodicamente a cada três
meses ou seis meses, apesar de não precisar consultar frequentemente.
A doença de órgão interno não pode ser vista aparentemente, mas na realidade há
sobrecarga em tempo e dinheiro. Sobre as despesas do tratamento médico pode consultar
o assistente social do hospital o mais rápido possível, existem alguns sistemas públicos
auxiliados para as doenças espefícicas infantis ou o tratamento médico de crescimento
para deficientes. E quando essa doença se torna crônica, isso fica em “doença interna”
sob a lei de previdência social para portador de deficiência física, além disso será entregue
caderneta para portadores de deficiência física e poderá utilizar de vários benefícios. No
caso de ter que resolver os problemas cotidiano e precisar deixar os filhos pequenos na
creche, será mais fácil tendo essa caderneta. Poderia perguntar ao médico encarregado se
seu caso enquadra ou não.
Há caso que você pode sentir resistência para possuir caderneta
deficiência

de portadores de

física,todavia, depois de confirmar os serviços oferecidos para criança no

escritório de assistência social,poderá utilizar de vários serviços oferecidos

P A criança que tem convulsão.(Egawa)
Desde pequeno repete convulsão, será que não atrasa seu desenvolvimento?

R Uma por dez crianças pode ter experiência de convulsão durante a infância por alguma
causa. Antigamente disseram que convulsão deixava lesão no cérebro, mas atualmente
isso foi negado.
Uma causa de convulsão é a epilepsia. A celula dos nervos no cérebro ficam excitado
demasiadamente, o cérebro pára sua atividade normal, e aparece um ataque.
A maioria de casos de epilesia podem ser controlados o seu ataque com um ou dois tipos
de medicamento, e não influenciará o desenvolvimento no futuro. Mas no caso de “epilepsia
de difícil controle” tem dificuldade de controlar e aumentar os tipos de medicamento, e
infelizmente

esse

caso

dá

atraso

de

desenvolvimento.

Pode

ocorrer

ataque

frequentemente , sua situação está parecida com que está ouvindo um rádio em que as

vezes há interferência . Por isso, se desse estimulação para desenvolver, não deveria
receber e possuir para si mesmo com firmeza.
Não é fácil acelerar seu desenvolvimento apesar de ter epilepsia de difícil controle, é
importante pensar para cotrolar o ataque em primeiro. Por causa disso, deve ir ao hospital
mais frequentemente quando ocorrer ataque com frequência. Nessa época, provavelmente
tem que faltar na instituição para reabilitar ou no outro local para estudar. Primeiro faz uma
situação que pode receber bastante estimulação e depois recupera o atraso, isso parece
que é um grande desvio, mas na realidade isso é o caminho mais curto.
E se conseguir controlar ataque grande até certo ponto, em seguinte poderá suspender o
passo. Com essa etapa observe bastante seu filho sobre interesses ao seu redor e reações
contra estimulação. Se estiver com mais ânimo do que antes, e puder confirmar o que está
para crescer, poderá consultar ao médico encarregado e decidir junto com ele se
aumentará quantidade de remédio para tirar ataque restado dentro dos limites e não
interromper seu hábito de atividades. Se concentrar em observação para ataques, terá
possibilidade de perder oportunidade do crescimento , para que esteja dormindo dia todo
apesar de não ter ocorrido ataques.
Se seu filho tivesse só ataque de epliepsia, pais teriam preocupação, além disso, tem que
carregar problema de seu desenvolvimento. Imagino que o cargo dos pais é pesado
mentalmente, mas, por favor, ajudem para seu filho conquistar a sua doença utilizando uma
arma que adulto não possui como crescimento.

P A criança que não consegue andar facilmente. (Egawa)
Já passou um ano de nascimento, mas meu filho ainda não anda . Estou preocupada se
ele tem atraso de desenvolvimento.

R O atraso de começar a andar é uma das coisas mais preocupantes para os pais.
Começar a andar sozinho é como fosse primeiro passo para ser independente, porque a
criança que não consegue ir ao lugar preferido sem ajuda, pode conseguir ir prá cá prá lá
como quiser. Por causa disso, são invadidos pela preocupação como se o atraso de
começar a andar fosse atraso de ser independente.
O desenvolvimento das crianças tem vários lados, porém, é fácil pensar dividindo em
quatro campos seguintes. Primeiro é desenvolvimento de relações pessoais e sociais como
sorrir reagindo a brincadeira de esconde esconde ou abanar a mão para dizer “Tchau” para
se despedir. Segundo é desenvolvimento de língua como reagir com seu nome ou emitir
som para expressar seu sentimento. Terceiro é desenvolvimento

motor bem delicado

como abanar ao chocalho ou segurar pequenos objetos com a ponta dos dedos. E quarto

é desenvolvimento motor geral como firmar a cabeça ou conseguir se levantar agarrando
a móveis.
Começar a andar é uma etapa deste desenvolvimento motor geral. O desenvolvimento
de criança é um composto dos desenvolvimentos de vários itens apresentados
anteriormente . Portanto, não são todas as crianças que desenvolvem igualmente aos itens
aprentados ,cada criança desenvolve tendo vantagem e desvantagem aos itens. Incluindo
a desigualidade individual para desenvolvimento, mesmo entre irmãos ,cada criança
desenvolveria de maneira diferente.
A desigualidade individual em começar a andar tem margem de 10 meses a 1 ano e meio.
Não pode decidir se a criança que começou a andar muito cedo se desenvolverá rápido.
Ao contrário, se começou a andar até 1 ano e meio, talvez possa dizer que

seu

desenvolvimento motor é normal.
No caso de não começar a andar depois de 1 ano e meio, é necessário consultar um
especialista e receber avaliação. Pode fazer uma consulta de desenvolvimento no Posto de
Saúde ou no hospital em que há especialidade em neurologia infantil. Tem possibilidade de
ser dito que iamos observar periodicamente, porque

ainda não conseguiu destinguir

claramente,. No mais tardar, aos dois anos, quando não começou a andar, é necessário
receber o exame minucioso, na mesma hora é melhor ter o local para que o especialista
dê orientações para treinar e cuidar terapêuticamente.
Caso tenha dificuldade para criança desenvolver, ela quer crescer evitando usar seu
ponto fraco frequentemente. A criança que não pode andar bem, deixa de se mover, vai
crescer num ambiente restrito. Quando crianças da mesma faixa etária estão brincando no
quadrado de areia no parque com cheio de lama, seu filho está passando dentro de casa,
isso influencia aos outros três itens de desenvovimento. O que é importante é o adulto
fazer leva-ló para fora frequentemente para ter mais experiência .
Ajude no desenvolvimento do seu filho, tendo conhecimento de que o andar não é objetivo
de seu desenvolvimento, é um meio para se desenvolver.

P A criança que tem dificuldade de falar. ( Egawa)
Meu filho não fala facilmente.
Penso que ele tem atraso de desenvolvimento comparado seus irmãos e outras crianças.

R O maioria das consultas de desenvolvimento é sobre atraso de fala, e 95 % desses são
de meninos. Como há grande desigualidade individual, se consultasse somente esse
problema ao médico,geralmente seria dito “ Vamos observar um pouco.” Na

realidade

há casos que conseguem falar, apenas fazendo observação. Ja no caso de haver outro
tipo de causa, se não tratar corretamente,terá possibilidade de não aprender falar.
Falando de uma maneira geral: Criança de um ano pode dizer algumas palavras como
“mãe”, e de dois anos pode indicar “olho, nariz” com dedos, e pode dizer alguma frase
composto com duas palavras(simples) como “ mamãe não está”. As palavras são um meio
de comunicação, é um ponto de referência mais importante e se seu filho comunica
equivalentemente com as crianças de mesma faixa de idade do que número de palavras
que ele diz. Se ver esses pontos também e ainda tiver suspeito de atraso em
desenvolvimento da fala, será melhor consultar o Posto de Saúde mais perto. O Posto de
Saúde trata saúde e desenvolvimento geral de criança, há consulta periodica por médico
especialista em desenvolvimento, por isso, poderia utilizá-lo. No caso de não definir se tem
o atraso, também há possibilidade de ser apresentado algum grupo para estimular seu
desenvolvmento. Além disso existe uma maneira de consultar diretamente com a
organização espécifica sobre desenvolvimento na região.
No hospital grande ou médio que há pediatria, poderia perguntar qual é o melhor médico
para consultar. O funcionário na recepção ou enfermeira que sabe bem sobre especialidade
dos médicos, orientará quem seja bom médico para seu filho, e terá possibilidade de
consultar periodicamente com médico especialista.
Quando sentir o atraso da fala a melhor epóca de consultar é quando começar a sentir
estranho. No caso de ser dito “ Vamos observar um pouco.” também, poderá asseguar o
local para observar periodicamente. Descobrir o problema do seu filho mais rapidamente
pode ser importante para acelar desenvolvimento.

P A criança que não ouve bem. (Centro)
Meu filho tem atraso de falar e foi dito “ Tem problema de audição.”
Como pode ensiná-lo as palavras.

R A hipoacusia tem uma história longa do tratamento educacional dentro das doenças
que tem sintoma como o atraso de fala. Últimamente a potência de aparelho auditivo tem
sido evoluido, podendo transmitir o som corrigido adequando as propriedades de audição.
Quando foi indicado o problema de audição para seu filho, primeiramente pedimos para
confirmar se ele pode ser adaptado ao aparelho auditivo. Se não puder receber uma
explicação completa, será melhor perguntar ao outro hospital ou à organização para
consultar sem cerimônia. Se adaptar aparelho auditivo, poderá fazê-lo para experimentar e
observe modificação do seu filho. Há criança que não gosta de ficar com aparelho, mas
nesse caso depois de pouco tempo tentar algumas vezes. É importante adquirir palavras

mais possível para crescer, além disso para passar a vida social no futuro. Pode depender
do aparelho sem hesitação.
E assegure o local de treinamento da fala para aprender palavras. Instituição e escola
especiais são limitadas, por isso, tem possibilidade de não conseguir encontrar o local certo
ao

seu

redor,

todavia,

a

história

do

treinamento

para

hipoacusia

é

muito

longa,aconselhamos-lhe assegurar um lugar mesmo sendo longe de sua casa, pode
receber orientação periodicamente .Recebendo orientação , também é importante receber
instrução de como deve ser feito em casa..
Não esqueça de fazer amizades perto de casa. Não deixe passar o periodo para que
possa aprender atitudes de criança e maneira de brigar, Não concentrar somente nas
palavras . Mesmo não podendo transmitir por palavras, muitas vezes as crianças
conseguem se divertir entre elas.

P A criança que tem problema de visão. (Centro)
Foi dito “ Não pode ter visão suficiente.” por causa da doença de olhos.
Não sei como criar meu filho.

R Logo após o nascimento há doenças que ocorrem por problemas de visão, como
retinopatia da prematurindade, catarata congênita ou outros. A visão é um fator muito
importante para criança desenvolver, por isso, tem que ser cuidada suficientemente contra
sua dificuldade.
No caso de ter dificuldade num olho, aparece diferença da visão entre ambos olhos, e
quando anda, ocorre problemas de não poder captar o objeto sólido. Pedimos para
perguntar ao médico se ela pode ver pelos dois olhos usando óculos, até chegar ao nível de
conseguir andar. É claro que também lhe requisite receber exame periódica para as
doenças dos olhos.
No campo de desenvolvimento, se um olho tem visão, pode aceitar estimulação geral
para desenvolver exceto sentir distância. Pode lhe mandar fazer exercício e trabalho com
habilidade de mão pouco mais tempo. Quando começar a andar,é necessário preocupar
com seu filho ao descer a escada,porque ele não tem visão suficiente.É necessário saber
que seu filho tem insegurança ao descer a escada .
No caso de ter dificuldade em ambos olhos, pode ser feito cirurgia ou fazer uso de óculos,
é muito importante esforçar para ter visão,mas somente com isso não terá visão suficiente
ele tem que utilizar outras sensações como audição e sentido do tato exceto visão para
aceitar estimulação para desenvolver. Pedimos para fazer consulta na

organização

educacional pelo menos uma vez, receber orientação adaptada com a fase do seu

desenvolvimento. Se for possível, será melhor ter oportunidade de receber treinamento
periódico antes de entrar na escola.
Na dificuldade da visão, há mais casos de baixa visão do que cegueira total, no caso da
baixa visão não pode ter visão suficiente apesar de usar óculos, mas atualmente é possível
utilizar os lentes mais fortes para corrigir visão como lente de contato ou lente intra-ocular.
Há muitos livros ilustrados escritos com carateres tipográficos grandes. Também é
possível ampliar as letras por computador facilmente. Então, pedimos-lhe procurar
informações sobre esse tipo de produtos e recursos. As informações podem ser adiquiridas
pelo grupo de pais ou Centro de Assistência Social da região.
O número absoluto de crianças que tem dificuldade de visão é pequeno, por causa disso,
a situação atual não há sistema de serviço suficiente na região. Pedimos para os pais
ficarem atentos e tentar melhorar o ambiente mais agradável para seu filho.

P A criança que tem dificuldade de olhar fixamente.(Egawa)
Se chamasse seu nome, meu filho não se viraria, se olhasse seu rosto, teria dificuldade
de olhar em fixo nos olhos, e foi dito “autístico”.

R Nas crianças que vêm para a consulta por causa da preocupação do atraso de fala há
também criança que tem como estes sintomas . O falar é uma medida para satisfazer
anseio como que quer transmitir algo para outras pessoas exceto si mesmo, por isso, no
caso de criança que não mostra interesse para alguem lhe chamar ou tem dificuldade de
contato visual com outros, está presente os sintomas que tem atraso da fala ou não pode
usar palavras adequadas. Como estes estados se exprimem “autístico”, e a doença
principal que mostra tendência autística se chama “ Autismo”. Através do filme “Rain Man”
ou outros essa doença foi divulgada bem para público.
Mas é necessário ter prudência para diagnosticar ser autísmo, porque, se está autístico
ou não, isso é um conceito subjetivisto. No padrão atual para diagnosticar como autísmo,
há 16 itens de formas de sua atitude, quando corresponder a alguns deles, será
diagnosticado. Este diagnóstico é feito pela psiquiatra infantil que é um médico especialista
para tratar da mentalidade de criança.
Muitos pais preocupam como desenvolver no campo intelectual. As palavras são
instrumentos para transmitir algo para outras pessoas, por isso, no caso de autísmo
aparece dificuldade de usar palavras adequadas. O desenvolvimento intelectual tem um
lado grande de ser criado com educação escolar e comunicação com outras pessoas, por
causa disso, a criança que tem autísmo há tendência de atraso de desenvolvimento
intelectual. Porém, existe alguns casos que seu talento está superado no interesse por

letras ou números, e também nós admiramos a grandeza da sua capacidade para sentir
mudança do ambiente minúsculo amiudadamente.
Consideravelmente o autísmo tem personalidade caracteristica como estas. Se você sentir
que seu filho tem esta personalidade, será melhor consultar um psiquiatra infantil. Porque
se receber o diagnóstico na fase inicial, poderá receber educação adequada desde o
começo.
Autísmo é conhecido no campo da medicina desde bem antigo, e tem sido tentado vários
métodos para educação e treinamento até agora. Não podemos dizer que já tem o método
definido para consolidar, mas achamos que vale a pena seu filho experimentar alguns.
Tem que observar como seu filho está nesse treinamento . Se pais virem e pensarem que
esse treinamento não fica bom para seu filho e ele não se adapta, deverão ter coragem
para tentar outro método. É importante procurar o método que pais se convençam, porque
isso é forma de criar o filho.

P A criança que está inquieta e não consegue se concentrar . (Fukunaga)
Meu filho está sempre inquieto e não pode se concentrar numa coisa.
Estou muito preocupada com ele se pode entrar na vida escolar facilmente.

R Há muitos pais que têm impressão para seu filho “Na verdade meu filho está inquieto.”
No principio a criança está inquieta, e muda seu interesse para várias coisas
sucessivamente. Tetsuko Kuroyanagi escreveu um livro que se chama “ Madogiwa no
Toto-chan (Toto-chan na beira da janela)”, há menos de uma criança na classe muito
parecida com a heroina desse livro, pode ser chamado “ Síndrome de Toto-chan”
(Sugiyama) como interessar as várias coisas no seu redor e estar inquieta.
Se relacionar como essa personalidade com a doença, terá conclusão precipitada,
contudo, quando o próprio se expõe ao perigo ou as pessoas ao seu redor são manobradas
e têm que assumir encargos extremamente, tem possibilidade de ser chamado “Distúrbio
do Deficito de Atenção” ou “ Hiperativo”. Mesmo que seja o médico geral é dificil dar
dignóstico como essa doença, é necessário consultar para psiquiatra infantil que é
especialista sobre as doenças mentais da criança. Para tratá-lo

tem tratamento

medicamentoso, mas só faz esse tipo de tratamento caso ultrapasse um nível de ação
hiperativa. Dizem que os adultos do redor criam um ambiente em que essa criança mesma
pode se aperfeiçoar sua personaildade, isso é importante.
A criança que está inquieta, sobretudo, depois de entrar na escola, no lugar da vida
coletiva, é considerada problemática pelos adultos com frequência, se a própria criança
preocupar com isso, poderá dificultar o seu crescimento. Pedimos-lhe para conversar

bastante com professor encarregado do jardim de infância ou na escola e tentar criar um
ambiente adequado para seu filho.
Se ocorrer problema, será melhor consultar à psiquiatra infantil mais rápido. Pode
procurá-la a organização de consulta para criar filho na região ou Posto de Saúde ou
hospitais universitários.

P A criança que tem dificuldades na escola. ( Fukunaga)
Meu filho não consegue estudar na escola como outras crianças. Será que ele tem
“Dificuldades de Aprendizagem”?

R A criança que entrou na escola primária e não consegue aprender extremamente, há o
caso não saber a maneira de estudo, mas também tem possibilidade de se esconder algum
tipo de doença. É descoberta deficiência intelectual leve ou autísimo que não estava
notada na creche ou na jardim de infância, também existe criança que não pode adaptar
na situação da escola por causa de Distúrbio Do dificito de Atenção. “Dificuldades de
Aprendizagem” que recentemente é explicada no jornal com frequência também é uma.
Nas Dificuldades de apredizagem há três categorias de Discalculia, Disortografia e
Dislexia, não tem muito problema na outra capacidade intelectual, isso é uma das
característica.
Porém, não há muitas crianças adequadas a esta definição com firmeza, por causa disso,
é necessário esclarecer o que é a causa da falta de aprendizagem escolar. Depender disso,
é diferente de ter em consideração educacional e elaborar o jeito de criar na família
respectivamente.
Para receber exame existem organização de consulta educacional, instuição de consulta ,
e neurologia e psiquiatra infantil do hospital, mas se sentir constrangimento na escola,
será melhor ir a instuição de consulta infantil ou o hospital. Aconselhamos-lhe para visitar à
organização especializada apesar da distância , porque é importante que pais recebam
uma explicação convencida.
Descobrir um jeito de criar seu filho bem adaptado é mais precioso, compreendendo
exatamente o lado forte e fraco do seu filho.

A Segunda Parte
O que é difícil perguntar no hospital
P

Fui indicado que há atraso do desenvolvimento do meu filho.

Meu filho foi indicado “ Tem possibilidade de ter o atraso do seu desenvolvimento”.
Quais são as coisas que temos de cuidar em casa.

R

Quem indicou esse atraso do desenvolvimento? Se fosse Pediatra Geral ou Posto de

Saúde, pedimos-lhe para consultar ao médico especialista na Psiquatra Infantil sem falta.
Converse bem, pense junto com ele sobre esse dignóstico, seu tratamento e sua
educação com atenção medicinal, e tenha boa relação com o médico encarregado.
Várias causas ocorrem o atraso do desenvolvimento. Há casos que acompanham
diversas complicações no físico. Para saber as causas e complicações, é necessário fazer
muitos exames. Há possibilidade de que seu filho internará e sentir dor, mas há algumas
doenças que podem ser tratadas, por isso, pedimos-lhe para colaborar e fazer exames de
qualquer maneira. Além dissso, pense junto com ele como é que passará daqui para frente
e qual a melhor maneira de criar seu filho, com cuidado e devagar. Consideramos que do
início como esta conversação importante devem ser participada pelos pais juntos.
Como é que está seu filho? Foi dito como ele não conseguia fazer o que criança normal
podia fazer assim?
É impossível avaliar todas capaciadades num exame de inteligência como se costuma
dizer. A criança que está sofrendo seu atraso também há possibilidade de ter o campo forte
onde não pode ser avaliado com números, tal como toda gente tem o campo forte e
fraco. É importante procurar o campo forte do seu filho com esforço. Pense a maneira de
cultivar do ponto que seu filho possa fazer, sem pressa.
Apesar de ter o atraso do desenvolvimento, criança desenvolve como ela é. Pedimos
para criar seu filho como se cultivasse flores preciosas, dando estrume bom e água à
capacidade que seu filho possui, isso sginifica “ Vamos criar seu filho sem pressa, dando
estimulação boa.”
No caso o médico encarregado disse que precisava de alguns treinamento, pedimos para
frequentar à instituição especial para receber orientação sem falta desde uma altura
precoce em que seja mais facil ter efeito do treinamento. Quanto mais fácil de comer,
excretar, cumprir costume cotidiano em casa, e fazer treinamento dia a dia, tanto mais
progressar a capacidade do seu filho. Também, não esqueça que lhe educar o ritmo da

vida como dormir, evacuar e higiene. Especialmente apontar o rítmo de dormir é
importante, porque pais que estão cuidando podem ter descanso e seu filho também
podem ter energia para dia seguinte.
No final, queremos pedir aos pais para aceitar seu filho cuidadosamente. Pode ser que
demoram muito para se realizar isso. Mas sofrer uma doença não tem culpa para ninguém.
Qualquer criança deseja viver e ser amada. E o que é mais necessário para criança, é seus
pais.

P Foi indicado que há possibilidade de ter paralisia.
Meu filho tem dificuldade de mover mãos e pés, e foi dito “ Há possibilidade de ter paralisia”.
Não sei como criar meu filho.

R

Quando faz alguma ação depois de ver, ouvir e sentir, o cérebro está

funcionando, não é? Quando tenta pegar algo ou andar, a célula do cérebro dá ordem,
essa ordem é transmitida para fibra nervosa, e pode mover mãos e pés. No córtex
cerebral há mais de 14 bilhões de célula nervosa, e fazem circuito complexo. Esse
circuito não é completo quando nasce, e vai completar até mais ou menos 7 anos da
idade.
Há caso de não poder transmitir ordem devido a quebra de uma parte de célula
nervosa no cérebro ou ter dificuldade na relação entre fibras nervosas. Nesse caso não
consegue mover mãos e pés flexiveis, sofrendo cãibra no corpo ou tendo pertubação do
movimento. Isso significa “ Há possibilidade de ter paralisia.”
As causas são varías, como nasceu com estado do morte aparente, teve hemorragia
cerebral, deformidade ou outra. Cada criança é diferente, por isso, se perguntar ao médico
encarregado, ele lhe explicará suas causas mais detalhadas, fazendo alguns exames.
Contudo, se fizesse exame minucioso, teria muitos casos de não poder saber suas
causas. Por isso, pensamos que seria necessário receber consulta periodicamente e
continuar a fazer exame requerido se não descobrisse ponto anormal no primeiro exame. É
claro que não tem culpa no pai, na mãe e no seu filho também para qualquer causa. Fazer
exame só dá uma ajuda para pensar sobre o futuro e o método de treinar.
Então, no caso de ter lesão no cérebro e ter possibilidade de dar dificuldade, será que
não pode fazer nada? Não é assim. Não pode curar célula quebrada, mas células normais
restada fazem outro circuito de cérebro, ou célula reservada funciona. Isso chama-se
“Plasticidade”, e na infância tem platicidade cerebral com abundância.
Por causa disso, deve fazer o que é que puxa mais platicidade cerebral sem pensar como
dificuldade do seu filho é fixada. Isso é o treinamento. O objetivo principal do treinamento é

manter ou desenvolver sua função, ou ajudar para criança conseguir mostrar bem a força
própria para desenvolver, aproveitando máximo a função restada e dando boa estimulação
à sua parte deficiente
Há vários métodos no treinamento, mas é necessário continuar a fazer com persistência,
recebendo orientação do fisicoterapeuta especial e introduzindo-o na vida cotidiana em
casa. Contudo, se se concentrar em deficiência ou nos treinamentos para recuperar sua
função, haverá possibilidade de ter um rísco que deixa escapar o campo mental. Se tem
dificuldade ou não, cada criança desenvolve como um ser humano. Para se realizar isso, é
muito importante ter seu desenvolvimento mental e sua tranquilidade emocional. As
deficiências evidentes lhe ofuscam, e com a paixão pelo treinamento, a relação entre mãe e
filho fica deturpada ou pais não têm paz para compreender emoção do seu filho. Não é
assim?A criança tem de ter força para sobreviver na sociedade no futuro. Não se esqueça
de que o desenvolvimento geral incluido mente e emoção dá importância demais.
Daqui para frente deverá criar seu filho com a colaboração da família. Pedimos para não
comparar seu filho com outras crianças e comparar seu estado atual com o de alguns
meses depois. Pensamos que poderá descobrir alguma modificação e
provavelmente.

esperança

A quinta parte

Quando criar uma vida (Egawa)

Quando o menino foi descoberto,ele tinha 5 anos

e se encontrava num berço. O seu

peso era de 6 kg e sua altura era de 85 cm,sua aparencia era de um bebê . Quando ele
tinha 1ano e meio, sofreu um acidente de trânsito e foi internado no hospital
temporariamente. Desde então, seus pais não tinham esperança no crescimento, notaram
que ele tinha parado o seu crescimento. Atualmente no Japão, são informadas desta
doença que se chama “Sindrome de Carência Emocional” que não é raro.
Há tendência de pensar que desenvolvimento do físico e da mente é diferente, mas na
verdade ambos são indispensáveis mutuamente. A mãe fala com empenho ao bebê que
acabou de nascer . Quando o bebê sorri, a mãe fica feliz, e se chora, perde a calma. Como
esta relação é indispensável para o bebê crescer, apesar de ser coisa simples na vista.
Para mãe ficar feliz, o bebê repete a expressão fisionómica do seu rosto, e aprende sorrir.
Também ele nota que o sinal mais efetivo para chamar sua mãe que está ao longe é
chorar alto e dar-lhe preocupação. Assim, na relação com pais, o bebê aprende o jeito que
transmite sua vontade.
Por isso,o desejo dos pais “Desejamos que o nosso filho cresça normalmente”, quando
crescimento não é transmitido com desejo, deixando de lado ,a criança não sabe o que
fazer e de quem depender,fazendo com que crescimento do cérebro fique parado.. Além de
parar o crescimento mental,o crescimento físico também pára devido o controle de
secreção hormonal . Isso é aspecto de Síndrome de Carência Emocional.
Esta doença ensina-nos o quanto é importante para criança desenvolver, que os adultos
ao redor agradam no seu desenvolvimento. Para a criança que tem problema do seu
desenvolvimento físico ou mental, é necessário ter ajudas dos adultos que ficam perto
para ela crescer. Mas infelizmente, ha muitos pais que não têm paz suficiente para se
agradarem junto ao seu filho que se encontram em desenvolvimento.
Desde o momento de serem avisados o nome da doença ou dificuldade pelo médico, os
pais precisam ter tempo suficiente para acalmarem seus sentimentos. Sem se dar conta,
talvez percam paz para sentir feliz, intensificando ódio contra doença e preocupação com
desenvolvimento do seu filho. Também se comparar com livro puericultura ou outra criança
de mesma idade, concentrará ao seu atraso sempre. Se for assim, não poderá notar outro
lado em que está crescendo certamente.
“Kaa-kun” é um menino de terceiro ano da escola primária e está frequentando à turma
especial para deficientes. Nesse dia, Kaa-kun esteve em turno e estava na frente do

quadro-negro em pé. Ele queria reponder à pergunta do professor “ Que dia de hoje?”, e foi
na frente do quadro-negro segurando giz.
Traçou horizontalmente, da ponta esquerda deste, traçou para baixo, e giz ficou parado na
ponta . Passou 5 segundos, 10 segundos ou mais.. Kaa-kun estava pensando a direção de
dobrar para escrever número cinco. Alguns colegas estavam na sala de aula, alguns que
sabem escrever estavam lhe torcendo em voz alta “ à direita, direita!”.O resto dos colegas
também estavam tentando lhe ensinar , “pra lá, pra cá”. Passou trinta segundos, quarenta
segundos ou mais...Os dois professores e um aprendiz na sala de aula estavam lhe
observando ininterrupimente com sentimentos desejados. Passou cinquenta segundos...
Kaa-kun está olhando fixo no quadro-negro.
Passou 60 segundos, 70 segundos ou mais.....” Viva!! Kaa-kun, Viva Kaa-kun!!” na sala de
aula foi tomado pela voz de torcida, no momento,a mão de Kaa-kun traçou curva para
direção a direita. E na sala de aula encheu se de aplausos.
Esse acontecimento foi durante uns minutos. Só para escrever o numero 5,notou se que
têve um desenvolvimento.Alguns colegas, dois professores e um aprendiz que estavam no
local conseguiram compartilhar desse momento em que ele cresceu um pouquinho com
seus sentimentos desejados. E Kaa-kun estava no centro dos sentimentos desejados. Ele
ficou feliz porque conseguiu fazer uma coisa que até ontem não tinha confiança para fazer,
ao mesmo tempo, conseguiu sentir que muitos amigos e professores estavam lhe torcendo
inteiramente.

Hoje quando o seu filho conseguiu fazer uma coisa que não conseguia fazer um mês ou
3 meses atrás, a mãe e o pai podem notar isso? Se notasse isso, poderiam alegrar de
coração. Além disso, poderiam transmitir seu sentimento feliz para seu filho?
Ansiedade

para

o

futuro

não

estaria

incomodando

descobrir

um

pequeno

desenvolvimento? A ira contra algum objetivo interromperia sua felicidade? Quando foi a
última vez que transmitiu sua alegria para seu filho abraçado fortemente ?
É importante planejar certamente o futuro do seu filho, também preocupações não podem
sair facilmente. Porém, no futuro, seu filho terá que ser independente.
Portanto, os pais têm que dar a direção para sua vida e muita energia físico e mental
transmitindo lhe a mensagem firmemente “ Desejamos que seja uma criança como....,
Desejamos que ele passe a vida e dê importância para......” , durante uma época em que a
criança ainda tenha flexibilidade.
Por quê? Porque assim uma vida é criada .
Há palavras “ Calma, Paciência, Saúde”. A mãe e o pai que estão criando seu primeiro

filho têm que ter saúde para conseguirem prosseguir no caminho longo a partir de agora.
Ao mesmo tempo têm que manter sua saúde mental para ter paz suficiente para agradarem
o pequeno desenvolvimento do seu filho.
É importante é ter paciência. Precisam ter amigos para manter esse pensamento.
Pedimos-lhe para ter uma pessoa que possa confessar tudo como cônjude, outro membro
da família, amigo, professor da escola ou qualquer pessoa ao seu redor.
E não esqueça de ter “ Calma” para manter seu sentimento. É melhor ter tempo para
ficar sózinho bem relaxado ou concentrar em alguma coisa preferida, isso alivia seu físico
e mente, e pode ter paz no coração. Depois, quando você conseguir ser afetuoso para
segurar seu filho, ele poderá ficar ao seu lado bem tranquilamente, e poderá crescer seu
físico e sua mente sem preocupações.

