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I) INTRODUÇÃO 
 

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado no município 
do Rio de Janeiro em 1993 e, desde então, o acompanhamento de alguns indicadores 
importantes (como baixo peso ao nascer, prematuridade, realização de consultas de pré-natal, 
idade da mãe) têm revelado relativa estabilidade no perfil de nascimentos e características 
maternas na Cidade. 

A cada ano nascem cerca de 75.000 novos carioquinhas e nós, profissionais de saúde, 
temos a responsabilidade de garantir a esses pequenos cidadãos as ações essenciais ao seu 
crescimento e desenvolvimento saudável, assim como ações de promoção e recuperação de 
sua saúde. 

 
Algumas dessas crianças morrem antes de completar 1 ano de vida, cálculo 

representado pela  taxa de mortalidade infantil (TMI), reconhecida como um bom indicador da 
qualidade de vida de uma população, medindo o risco de morte no primeiro ano de vida. 

 
A TMI apresentou uma queda progressiva no período de 1979 a 2001, principalmente 

no componente pós-neonatal1.  Houve uma estabilidade da taxa no período de 2002 a 2004 em 
torno de 15 para cada mil nascidos vivos.  A partir de 2005 houve uma tendência ao declínio, 
chegando a 13,1 por mil nascidos vivos em 2007. 

 
O município do Rio de Janeiro instituiu, através da Resolução SMS nº1257 de 12/02/07, 

o Sistema de Vigilância de Mortalidade Fetal e da Resolução SMS nº 1383 de 30/09/2008, o 
Comitê Municipal de Prevenção e Controle da Mortalidade Infantil e Fetal do Rio de Janeiro, o 
qual tem entre suas atribuições a criação de Comissões Regionais (uma para cada Área de 
Planejamento). 

 
Os programas e ações descritos a seguir estão de acordo com as diretrizes da Agenda 

de Compromisso com a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, da 
Coordenação de Atenção à Criança do Ministério da Saúde (2004), que tem como princípios 
norteadores do cuidado o planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais, o acesso 
universal, o acolhimento, a responsabilização, a assistência integral e resolutiva, a equidade, a 
atuação em equipe, o desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de promoção 
da saúde, a participação da família/controle social na gestão local e avaliação permanente e 
sistematizada da assistência prestada.  
 

Agenda de Compromisso 
com a Saúde Integral da 
Criança e Redução da 
Mortalidade Infantil, da 
Coordenação de Atenção à 
Criança do Ministério da 
Saúde (2004) 

1 O coeficiente de mortalidade infantil poder ser dividido de várias formas, sendo a mais comum a mortalidade infantil neonatal (quando o óbito 
ocorre até 28 dias de vida) e mortalidade infantil tardia ou pós-neonatal (quando o óbito ocorre a partir dos 28 dias de vida, mas antes de completar 
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II) LINHA DE CUIDADO DA ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE DA CRIANÇA 
 

A linha de cuidado da saúde da criança tem como eixo estruturante o acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento (quadro abaixo), e a assistência baseia-se na promoção da 
saúde, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação dos agravos à saúde. 

O instrumento utilizado para esse acompanhamento, desde 2005, é a Caderneta de 
Saúde da Criança, distribuída universalmente para todos os nascidos vivos das maternidades 
públicas e privadas. 
 
 

 Vigilância à Saúde da Criança 

Imunização 

Saúde mental 

Saúde bucal 

Alimentação e hábitos saudáveis 

                     Aleitamento Materno 

Saúde da 
Mulher  

 

Planejamento 
Familiar 

Doenças respiratórias 
• Pneumonias            • Asma            • Alergias 

Distúrbios Nutricionais 
• Desnutrição      • Sobrepeso / Obesidade      • Anemias carenciais 

Doenças infecto- parasitárias 
• Diarréias            • Sífilis congênita            • HIV/AIDS 

Violência 
• Maus tratos            • Acidentes            • Trabalho Infantil 

Criança com deficiência 

Pré-
natal 

Parto 

Vigilância da Mortalidade Infantil 

Triagem neonatal 
• Teste do Pezinho 
• Triagem auditiva NASCIMENTO  

SAUDÁVEL 

Puerpério 

Saúde da 
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Diante da transição epidemiológica na saúde da criança no Município, que vem 
ocorrendo nas últimas décadas, novos agravos ganham destaque no perfil de morbimortalidade 
infantil, como as doenças crônicas e causas externas. Destacamos, nesse âmbito, a doença 
falciforme, a asma, as neoplasias e a violência doméstica. 
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II.a) LINHA DO CUIDADO DO RECÉM NASCIDO APÓS ALTA DA MATERNIDADE - 
“ESTRATÉGIA ACOLHIMENTO MÃE-BEBÊ NA UNIDADE BÁSICA”  
 

A estratégia "Acolhimento Mãe-Bebê na Unidade Básica de Saúde após alta da Maternidade” 
foi implantada em setembro de 2003, em parceria com o Programa de Saúde da Mulher com os 
objetivos de:  
1) estabelecer uma referência para uma recepção humanizada, após alta da maternidade, do binômio 
mãe-bebê na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência;  
2) realizar as ações preconizadas para a 1ª semana de vida do bebê e, no caso da mulher, as ações 
referentes à 1ª semana após o parto e 
3) possibilitar o estabelecimento precoce do vínculo da família com essa Unidade de  Saúde. 
 

Consiste na orientação no momento da alta da maternidade, com valorização e preenchimento 
da Caderneta da Criança e utilização de cartão de referência para recepção na unidade básica, com 
garantia de atendimento.  É a porta de entrada organizada para o Acompanhamento do Crescimento e 
Desenvolvimento da criança na rede municipal de saúde.  Desde 2007, a estratégia cobre 100% dos 
nascidos vivos em unidades do Sistema Único de Saúde - SUS, com participação de 20 maternidades, 
Casa de Parto, UBS tradicionais e módulos da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
 

Guia de Referência utilizado na maternidade para identificação da UBS próxima da residência, com horário de 
atendimento e nome do profissional responsável pelo acolhimento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Turno M/T * M/T * M/T *
Horário 8 às 16h * 8 às 16h * 8 às 16h *

Turno M/T M/T M/T M/T M/T *
Horário 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h *

Turno M/T M/T M/T M/T M/T M/T - (só pezinho)
Horário 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h

Turno M M M M M *
Horário 8 às 11h 8 às 11h 8 às 11h 8 às 11h 8 às 11h *

Turno M/T M/T M/T M/T M/T *
Horário 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h 8 às 15h *

Turno M M M M M *
Horário 8 às 11:30h 8 às 11:30h 8 às 11:30h 8 às 11:30h 8 às 11:30h *

Turno M M M M M *
Horário 8 às 12h 8 às 12h 8 às 12h 8 às 12h 8 às 12h *

Turno M/T M/T M/T M/T M/T *
Horário 8 às 16h 8 às 16h 8 às 16h 8 às 16h 8 às 16h *

Turno M/T M/T M/T M/T M/T *
Horário 8 às 17h 8 às 17h 8 às 17h 8 às 17h 8 às 17h *

PAM NEWTON BETHLEM                                                              
(PAM Praça Seca)                                                                      

End: Rua Barão, 259                            
Praça Seca

*UIS HAMILTON LAND                                            
(Cidade de Deus)                                                                                

End: Av. Edgard Werneck, 1601                    
Cidade de Deus

HOSPITAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA                                                        
(Hospital de Curicica)                                                            

End: Estr. de Curicica, 200                       
Curicica

*CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA 
FILHO                                                      

(Posto do Recreio)                                                                           
End: Av. Guimar Novaes, 133               

Recreio dos Bandeirantes

PS CECILIA  DONNANGELO                                                                             
End: Estr. dos Bandeirantes, 21136                       

Vargem Grande

CMS JORGE BANDEIRA DE SALDANHA 
DE MELLO                                                                                     

End: Av. Geremário Dantas, 135                   
Tanque

PSF CURICICA                                                                                                                                                        
End: Estrada de Curicica, 2.000                          

Curicica               

PSF CANAL DO ANIL                                                                                                                                                        
End: Av. Canal do Anil, 128 - Anil                      

Jacarepaguá               

PS LUIZ  GONZAGA                                                  
(Rei do Baião)                                                                                                      

End: Estr. de Jacarepaguá, 5011                     
Rio das Pedras

AP 4.0 UNIDADES E ENDEREÇOS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO

Profissionais Aux. Heloísa     
Drª Regina * Aux. Heloísa     

Drª Regina * Aux. Heloísa    
Drª Regina *

*Profissionais Enfª Eleni         
Enfª Elisabeth

Enfª Eleni         
Enfª Elisabeth

Enfª Eleni         
Enfª Elisabeth

Enfª Eleni         
Enfª Elisabeth

Enfª Eleni         
Enfª Elisabeth

Enfº Ubirajara    
Enfª Thais

Enfº Ubirajara 
Enfª Luciana 

Enfº Ubirajara    
Enfª Thais

Enfº Ubirajara 
Enfª Luciana 

Enfº Ubirajara    
Enfª Thais

Enfº Ubirajara 
Enfª Luciana Profissionais

*Enfª Mª Graças   
Aux. Marlene

Enfª Mª Graças   
Aux. Marlene

Enfª Mª Graças   
Aux. Marlene

Enfª Mª Graças   
Aux. Marlene

Enfª Mª Graças   
Aux. MarleneProfissionais

*Aux.  Mª Graças 
Enfª Suely

Aux.  Mª Graças 
Enfª Suely

Aux.  Mª Graças 
Enfª Suely

Aux.  Mª Graças 
Enfª Suely

Aux.  Mª Graças 
Enfª SuelyProfissionais

*Enfª Alice         
Enfª Luisa

Enfª Alice         
Enfª Luisa

Enfª Alice         
Enfª Luisa

Enfª Alice         
Enfª Luisa

Enfª Alice         
Enfª LuisaProfissionais

Enfª Nilza         
A.S. Yara

Enfª Nilza         
A.S. YaraProfissionais

Profissionais

Enfª Nilza         
A.S. Yara

Enfª Júlia        
Enfª Viviane *

 Enfª Mª Luíza 
Enfª Márcia *

Enfª Nilza         
A.S. Yara

Enfª Nilza         
A.S. Yara *

Enfª Júlia        
Enfª Kelly

 Enfª Mª Luíza   
Enfª Tânia

 Enfª Mª Luíza 
Enfª Márcia 

Enfª Júlia        
Enfª Viviane

Enfª Júlia        
Enfª Viviane

 Enfª Mª Luíza   
Enfª Tânia

Enfª Júlia        
Enfª Kelly

Profissionais  Enfª Mª Luíza 
Enfª Márcia 

Cartão de Referência para a UBS, preenchido de acordo com o Guia de Referência, entregue à 
mãe no momento da alta da maternidade. 

RNR (recém nato de risco) 



 8 

VIGILÂNCIA DO RECÉM-NATO DE RISCO 
           

Na alta da maternidade deve ser avaliada a presença de risco conforme critérios abaixo 
(Códigos da Declaração de Nascido Vivo). 

Caso haja risco, preencher planilha com nome da mãe, endereço e telefone, unidade 
básica de referência e sinalizar o(s) risco(s) existentes. Essa planilha deverá ser enviada à CAP 
de referência, semanalmente, por Fax, para que seja monitorado o acompanhamento da mãe e 
seu bebê na unidade básica. Deve-se registrar o(s) código(s) de risco ao lado de RNR (Recém–
Nato de Risco) na tarja amarela do cartão de Acolhimento Mãe – Bebê  

 
CÓDIGOS DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO 

COD.15 - Idade Materna <20 anos 
COD.17 - Nenhum grau de instrução materna 
COD. 25 - Idade Gestacional <37 ou >42 semanas 
COD. 26 - Gestação não única 
COD. 27 - Tipo de parto – Fórceps ou outro 
COD. 28 - Nenhuma consulta Pré-Natal 
COD. 31 - Apgar no 5º minuto < 6 
COD. 33 - Peso ao Nascer < 2500g 
COD. 98 - Sífilis Congênita 
COD. 99 – Outros: Violência Doméstica, Depressão Materna, Alcoolismo e Drogadição, 
etc... 

 
 
Ações realizadas na Unidade Básica no momento do acolhimento: 
• Coleta do Teste do Pezinho (idealmente no 5º dia de vida); 
• Vacina BCG (checar, aplicar se ainda não realizado/checar também anti-hepatite B); 
• Avaliação do aleitamento materno – orientação, proteção e apoio. 
• Informação sobre atividades em grupo, sala de amamentação e profissionais capacitados para 

orientação; 
• Agendamento ou consulta do bebê de acordo com a avaliação do risco:  

-Verificação do Cartão de Referência da Maternidade quanto ao registro de risco social e/ou 
biológico (RNR), segundo códigos da Declaração de Nascido Vivo (em anexo) e  

-Avaliação do risco do bebê no momento do acolhimento (icterícia, secreções, má sucção e outras): 
consulta imediata e/ou agendamento de consulta para acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento, dentro da 1ª quinzena de vida.   

• Agendamento ou consulta da puérpera de acordo com a avaliação do risco: 
-Verificação de sinais de alerta (hemorragia, febre, dor, sinais de infecção, depressão e outros): 

consulta imediata e/ou agendamento de consulta pós-natal. 
• Verificação do uso de Imunoglobulina Anti-Rh na maternidade, no caso da mulher Rh negativo (com 

parceiro Rh positivo); 
• Avaliação do método contraceptivo que está sendo utilizado (orientação, oferta de método de espera 

e encaminhamento para grupo de planejamento familiar); 
• Verificação da situação vacinal para tétano e rubéola (completar/iniciar esquema vacinal); 
• Agendamento para retirada de pontos em caso de cesariana e 
• Agendamento de consulta odontológica/ avaliação saúde bucal. 

Quadro resumo da estratégia “Acolhimento Mãe-Bebê”: 
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ALTA DA MATERNIDADE

ACOLHIMENTO MÃE-BEBÊ
5º DIA DE VIDA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AVALIAÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO 

ACONSELHAMENTO E 
MANEJO DA 

AMAMENTAÇÃO

AÇÕES P/ MÃE:
-ORIENTAÇÃO SOBRE 
ALEITAMENTO E CONTRACEPÇÃO
-AVALIAÇÃO DA SAÚDE 
-AGENDAMENTO DE CONSULTA 
DE PUERPÉRIO
-VACINAÇÃO
-CONSULTA ODONTOLOGIA

AVALIAR VACINAS
BCG

TESTE DO PEZINHO

AGENDAMENTO CONSULTA P/ 
ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO 

E DESENVOLVIMENTO

AVALIAR REALIZAÇÃO 
DO TESTE DO REFLEXO 

VERMELHO/ 
AGENDAMENTO

AVALIAÇÃO CLÍNICA  
E

AVALIAÇÃO DE RISCO DO BEBÊ
(ver quadro Avaliar e Classificar criança 
de 0 a 2 meses)

Cuidado do RN-Mãe após alta da maternidade: 
Acolhimento Mãe-bebê

ENCAMINHAMENTO PARA 
ATENDIMENTO MÉDICO 

IMEDIATO

BEBÊ SEM RISCO BEBÊ COM RISCO 

VERIFICAÇÃO DOS 
REGISTROS DA 
CADERNETA DA 

CRIANÇA 
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Manual AIDPI Neonatal para estudantes. Quadros de procedimentos – 2007, utilizado para avaliação 
do risco 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO MÃE – BEBÊ 
Nome da Unidade ________________________________________________ 
 
Dados gerais de identificação 
Nome mãe: _______________________________ Idade ______ Pront. ________ 
Nome do pai: ______________________________Idade ______ 
Nome do(a) RN: _______________________________________Pront. ________ 
Local do Parto ______________  Tipo de Parto: (   )Normal (   )fórcipe (   )cesáreo 
Data parto ___/___/___   Data alta ___/___/___  Data acolhimento ___/___/___ 
Registro de Nascimento   (   )Sim    (   )Não 
 
Avaliação do(a) RN 
RNR (RN de Risco): (   ) Sim  Código:_______________________         (   ) Não 
Queixas:___________________________________________________________ 
Icterícia? (   ) Sim (   )  Não                                Lesão de pele: (   ) Sim   (   ) Não     
Coto umbilical: (   ) secreção  (   ) eritema  (   ) sem alterações  
Aleitamento materno:(   ) somente leite materno(LM)     (   ) LM+ água, chá ou suco                                                                       
                                   (   ) LM + outro leite                      (   ) Somente outro leite 
Avaliação da mamada: mamilos, pega e posição – Alterações: (   ) Sim  (   ) Não  
Quais: ____________________________________________________________ 
Encaminhada para apoio ao AM?  (   ) Sim  (   ) Não Onde?____________________ 
Vacinas aplicadas na maternidade:   (   )BCG   (   ) Hepatite B 
Pai tem contato com a criança?  (   ) Sim   (   ) Não 
Quem ajuda você com o bebê? (   ) Pai  (   ) Ninguém  (   ) Outro: _____________________ 

Avaliação da Mãe 
Relação com o bebê:         (   ) tranqüila        (   ) conflituosa 
Relação com o parceiro:    (   ) tranqüila        (   ) conflituosa 
Queixa:____________________________________________________________ 
Boas condições gerais de saúde? (   ) Sim  (   ) Não  Por quê? __________________ 
Cicatriz cirúrgica em boas condições? (   ) Sim  (   ) Não   -     Febre?(   )sim  (   )não 
Sangramento normal? (   ) Sim (   ) Não  - Evacuação e micção s/ alteração? (   ) Sim  (   )Não 
Mamas com alteração? (   ) Sim  (   ) Não - Qual?____________________________ 
Encaminhada para o planejamento familiar? (   ) Sim  (   ) Não , por quê? ______________  
Fornecido método contraceptivo de espera? (   ) Sim  (   ) Não  
Desde que o bebê nasceu, você tem se sentido triste ou deprimida na maior parte do tempo?    (   ) Sim  (   ) Não 
Desde que o bebê nasceu, você tem se sentido incapaz de sentir prazer nas atividades que antes eram prazerosas 
para você? (   ) Sim  (   ) Não 
Caso a paciente seja Rh (-), foi administrado imunoglobulina anti-Rh no pós-parto imediato?  
(   ) Sim  (   ) Não. Caso não, encaminhar com urgência para maternidade de origem. 
 
Ações de saúde realizadas no acolhimento  
Para o bebê 
(   ) teste do pezinho  (   ) BCG (   ) apoio aleitamento materno  
Encaminhado para atendimento de urgência?(   )Sim , por que?___________________ (  )Não 
Agendada consulta p/acompanhamento do crescimento/desenvolvimento ___/___/___   
Outras? Quais? _____________________________________________________ 
Para a Mãe 
(   ) recepção   (   ) informação  (   ) vacina para rubéola   (   ) dT    
(   ) retirada de pontos  - data  ____/_____/____ 
Encaminhada para atendimento de urgência?(   )Sim, por que?____________________(   )Não 
Agendada consulta de puerpério para _____/_____/______ 
Agendada na saúde bucal para _______/______/_______ 
Se < 15anos: agendada consulta na Clínica de Adolescente? (  )Sim ____/____/______  (  )Não 
 
Nome do Profissional __________________Categoria funcional____________ 
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II.b) ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO   
 CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA                          

 
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD) é o eixo 

estruturante das linhas de cuidado da atenção integral à saúde da criança (0 a 10 anos) 
e possibilita a identificação de necessidades especiais que merecem abordagem 
oportuna.  

Desde 2005, o instrumento utilizado é a Caderneta de Saúde da Criança, 
distribuída universalmente nas maternidades (públicas e privadas), e que deve ser 
valorizada pela equipe de saúde através do registro sistemático de informações 
relevantes a cada atendimento, compartilhando esse acompanhamento com a família. 

Em um período curto de tempo, ocorreram mudanças consecutivas na caderneta 
da criança, ocasionando a presença paralela de diversos modelos na rotina das 
unidades. A principal foi na referência utilizada para a curva de crescimento, que passou 
do NCHS 1977 para a OMS 2006. 

Em 2009, foi lançada uma nova caderneta com importantes alterações: inclusão 
do Índice de Massa Corporal (IMC) para a avaliação de crianças de 0 a 10 anos de 
idade; referência OMS 2007 para crianças de 5 a 10 anos; e, pontos de corte de todos os 
índices em scores z (unidades de desvio-padrão do valor da mediana). Requer-se, 
portanto, atenção do profissional para o diagnóstico nutricional no uso de diferentes 
índices e curvas, especialmente nas crianças limítrofes, devendo-se levar em 
consideração o acompanhamento clínico e o traçado da curva de crescimento. 

Os pontos de corte -2 e -3 scores z correspondem aos percentis 3 e 0,1 que 
representam as faixas de risco de baixo-peso e muito baixo peso, respectivamente. 
Nestas faixas, a criança pode estar em situação de grande risco à saúde, devendo ter 
acompanhamento sistemático e receber intervenção adequada da equipe. 

 
A criança deve ser avaliada e acompanhada com a caderneta apresentada pela família. 

Fazer a vigilância do crescimento é promover a saúde da criança! 
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CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA (ano 2006) 
Caderneta única para menino e menina e faixa etária de 0 a 10 anos 
Gráficos no interior da caderneta em azul para meninos e em rosa para meninas: 
- índice PESO/IDADE (percentis) de 0 a 2 e de 2 a 5 anos 
- índice ALTURA/IDADE (percentis) de 0 a 2 e de 2 a 5 anos 
- índice PESO/IDADE e ALTURA/IDADE (percentis) de 5 a 10 anos             
Padrão de referência: OMS 2006 de 0 a 5 anos  
                                    NCHS 1977 de 5 a 10 anos 
Pontos de corte: p3, p10, p50 e p97 

 
CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA (ano 2009) 
Caderneta separada para menino e menina 
Faixa etária de 0 a 10 anos 
Gráficos no interior da caderneta para os grupos de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10 
anos: 
- índice PESO PARA IDADE (scores z)  
- índice COMPRIMENTO/ALTURA PARA IDADE (scores z)  
- índice IMC PARA IDADE (scores z)  
Padrão de referência: OMS 2006 de 0 a 5 anos  
                                    OMS 2007 de 5 a 10 anos 
Pontos de corte: P/I e A/I → + 2, -2, -3. 
                           IMC/I → + 3, + 2, +1, -2, -3 
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Quadro resumo do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e 
vigilância à saúde da criança de 0 a 10 anos: 

 
 

Acompanhamento do Crescimento e 
Desenvolvimento/Vigilância à Saúde da Criança

15d 1m 2m 4m 6m 9m 12m 18m 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a

CALENDÁRIO MÍNIMO DE CONSULTAS:

ALEITAMENTO 
MATERNO

ALIMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR

PASSOS PARA A 
ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL

AVALIAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO

PESO, 
COMPRIMENTO, 

ALTURA E 
PERÍMETRO 
CEFÁLICO 
(<2anos),

AVALIAÇÃO 
CLÍNICA

IDENTIFICAÇÃO 
DE PROBLEMAS 

DE SAÚDE

VACINAS

PROMOÇÃO DA 
SAÚDE

PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES 

ACOMPANHAMENTO 
DA CRIANÇA 
SAUDÁVEL

CADERNETA 
SAÚDE DA 
CRIANÇA

IDENTIFICAÇÃO DE 
ATRASO DO 

DESENVOLVIMENTO

NAIDI

PREVENÇÃO / 
DETECÇÃO DE 

VIOLÊNCIA

ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA, 
INTERNAÇÃO ou 

EMERGÊNCIA

PROFILAXIA ANEMIA 
POR DEFICIÊNCIA 

DE FERRO

ACOLHIMENTO/ 
ACOMPANHAMENTO 
REDE DE PROTEÇÃO

SAÚDE BUCAL

SAÚDE MENTAL

SAÚDE OCULAR

SAÚDE AUDITIVA

SAÚDE ESCOLAR

VIGILÂNCIA 
NUTRICIONAL
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II.b.1) ROTINA DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA ATÉ 2 ANOS DE IDADE  
 
I)PROCEDIMENTOS COMUNS A TODAS AS CONSULTAS: 
 
1-Avaliação da Caderneta da Criança e registro de todos os dados na Caderneta. 
 
2-Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (ver Protocolo de 
“Crescimento e Desenvolvimento” – utilizar a “Tabela de Acompanhamento do 
Desenvolvimento” ) 
 
3-Avaliação do calendário vacinal (verificar na Caderneta as vacinas realizadas e as 
agendadas; consultar “Calendário Vacinal” no Protocolo ou na Caderneta da Criança). 
 
4-Incentivo ao Aleitamento materno e Orientação sobre alimentação saudável 
(Protocolo “IUBAAM e orientações de aleitamento” e “Alimentação em menores de 2 
anos e 10 Passos para Alimentação Saudável”). 
 
Importante: Se a criança não estiver mais sendo amamentada ao peito, sem 
possibilidade de reverter essa situação, consultar “Orientações para crianças 
totalmente desmamadas no primeiro ano de vida” no Protocolo “Alimentação em 
menores de 2 anos e 10 Passos para Alimentação Saudável”, que permitirão aos 
profissionais de saúde atuarem de maneira mais adequada frente ao caso. 
 
5-Orientação sobre saúde bucal (utilizar como referência as orientações sobre Saúde 
Bucal da Caderneta da Criança). 
 
6-Orientação sobre prevenção de acidentes e bons-tratos (utilizar como referência as 
orientações “desenvolvendo-se com segurança” e “desenvolvendo-se com afeto” da 
Caderneta da Criança) 
 
7-Avaliação clínica da criança: Em todas as consultas deve ser perguntado à mãe 
sobre os quatro sintomas principais utilizados na estratégia AIDPI (tosse ou dificuldade 
para respirar, diarréia, febre e problemas de ouvido), assim como os sinais de perigo (a 
criança não consegue beber ou mamar, a criança vomita tudo o que ingere, a criança 
apresentou convulsões e/ou a criança está letárgica ou inconsciente) e dado o 
encaminhamento necessário. 
Ficar atento a situações sugestivas de maus-tratos. 
 
II.b.2) ACOLHIMENTO MÂE-BEBÊ 
 
1) Solicitar a Caderneta da Criança à família: verificar as informações preenchidas pela 
maternidade e anotar o que for realizado no atendimento. Informar a família sobre a 
importância da utilização desse instrumento. 
2) Utilizar o “Roteiro de Atividades do Acolhimento Mãe-Bebê” para o atendimento e 
agendar a 1ª consulta médica. 
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II.b.3) CONSULTAS DE ACOMPANHAMENTO:  
 
1ª CONSULTA MÉDICA DO RN (nos primeiros 15 dias de vida): 
 
1) Exame físico detalhado do RN (atenção à icterícia, quadris, genitália, ausculta 
cardíaca e pulmonar, palpação abdominal, etc.). 
2) Orientações sobre o banho e higiene em geral:  

- O banho diário deve ser de imersão, com sabonete neutro, utilizando-se de 
banheira e toalha individuais, preferencialmente na mesma hora do dia com água tratada 
e morna (36,5 a 37°C).  Deve ser evitado o uso de talcos e soluções anti-sépticas.  A 
higiene genital deve ser feita em toda troca de fraldas (no mínimo 5 a 6 vezes ao dia), 
removendo os resíduos de fezes com papel higiênico, algodão ou lenços umedecidos e 
limpeza suave da pele e genitais com fralda umedecida em água morna.  Pode ser 
utilizada pomada de óxido de zinco na região da fralda para prevenção de assadura. 

- Coto umbilical: a limpeza deve ser feita após o banho e a cada troca de fraldas, 
principalmente se houver umidade, secreção ou sangue no local, utilizando-se cotonete 
embebido em álcool a 70%, com movimentos circulares em volta de todo o coto.  Deixar 
secar e não utilizar faixas ou esparadrapo.  A utilização do álcool a 70% deve ser 
mantida por mais alguns dias após a queda do coto, até que o local esteja 
completamente cicatrizado. 

- Cavidade oral: a higiene deve ser realizada desde o nascimento, utilizando-se 
uma gaze úmida. 
3) Orientação sobre amamentação.Observar mamada (ver Protocolo de IUBAAM  e 
orientações de aleitamento).  Lembrar  que nos primeiros dias de vida há perda de 
peso (fisiológica), e por volta dos 10 dias a criança estará com o peso que apresentava 
ao nascer. 
4) Orientação sobre vacinas e triagem neonatal (ver Protocolo de Teste do Pezinho e 
Calendário Vacinal) 
5) Orientação sobre cólicas: na maior parte das vezes o bebê chora porque tem fome, 
porém, se após a mamada o choro persistir, ele pode estar com cólicas.  As causas mais 
comuns são: pega inadequada ou intervalos muito curtos de mamadas por insuficiência 
de esvaziamento adequado da mama.  É importante que a mãe se mantenha calma.  
Deve ser corrigida a técnica de amamentação (pega) e o esvaziamento completo da 
mama, quando necessário.  Chás e mel não devem ser oferecidos.  Um banho ou bolsa 
de água morna ou massagens circulares suaves no abdome acalmam o bebê e ajudam a 
eliminar os gases. 
6) O RN dorme em média 19 a 20 horas por dia.  A posição para dormir deve ser de 
barriga para cima  e não é necessário usar travesseiros. 
  
 
1 MÊS (30 dias): CONSULTA MÉDICA 
1) Identificar problemas como vômitos/regurgitações e secreções oculares por alteração 
nos ductos lacrimais. 
2) Iniciar banho de sol de 20 a 30 minutos pela manhã, antes das 10 horas ou à tarde, 
após as 16 horas.A criança pode ser levada a passeios de mais ou menos 1 hora. 
3) 2ª dose de Vacina Anti-Hepatite B 
4) Desenvolvimento motor: segue a luz. 
 



 17 

2 MESES: CONSULTA MÉDICA 
1) Verificar resultado do Teste do Pezinho (Triagem Neonatal), utilizando o Protocolo 
“Teste do pezinho” para orientar a família. 
2) Encorajar os pais a brincar com seus filhos. 
3) Vacinas: 1ª dose Vacina Oral contra Pólio, 1ª dose de Tetravalente (DTP + Hib) e 1ª 
dose Rotavirus. 
4) Desenvolvimento motor: sorri e balbucia. 
 
 
3 MESES:  GRUPO EDUCATIVO + CONSULTA DE ENFERMAGEM  
1) Deverão ser realizados os procedimentos comuns a todas as consultas, sendo um 
momento importante para realização de atividades que orientem a mãe/familiares sobre 
determinados temas como atividades lúdicas, vínculo afetivo, auto-estima, ambiente da 
criança, segurança e proteção contra acidentes. 
2) Desenvolvimento motor: sustenta a cabeça. 
 
 
4 MESES: CONSULTA MÉDICA 
1) Se a mãe trabalha fora, verificar e orientar sobre término licença maternidade (120 
dias): 
-Quem cuidará do bebê? 
-Consultar o Protocolo “IUBAAM e orientações de aleitamento” e “Alimentação 
menores de 2 anos e 10 Passos” para orientar a mãe sobre ordenha e coleta de leite. 
-Aconselhar a mãe a dar de mamar antes de sair para o trabalho e ao chegar em casa e 
informe que é garantido por lei a redução de uma hora na jornada diária de trabalho para 
amamentação, podendo ser dividida em dois períodos de meia hora. 
2) Vacinas: 2ª dose Vacina Oral contra Pólio, 2ª dose de Tetravalente (DTP+ Hib) e 2ª 
dose de Rotavirus. 
3) Desenvolvimento motor: agarra objetos. 
 
 
5 MESES:  GRUPO EDUCATIVO + CONSULTA DE ENFERMAGEM  
1) Mesmas sugestões de atividades da consulta de 3 meses.  
2) Desenvolvimento motor: gira sobre o abdome. 
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6 MESES: CONSULTA MÉDICA 
1) Introdução de alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, 
frutas, legumes) mantendo o leite materno (consultar o Protocolo “Alimentação de 
menores de 2 anos e 10 Passos”). 
2) Início de suplementação preventiva de ferro na dosagem de 1 mg/kg/dia de ferro 
elementar, que deve ser mantida até 18 meses de idade.  Nas crianças menores de 6 
meses que não estão em aleitamento exclusivo, o ferro deve ser iniciado a partir da 
introdução de outros alimentos. 
 Importante: Se a criança tiver alguma doença que acumule ferro (anemia falciforme e 
talassemia, entre outras), não deve receber suplementação de ferro. 
3) Vacinas: 3ª dose Vacina Oral contra Pólio, 3ª dose Tetravalente (DTP+Hib) e 3ª dose 
Anti-Hepatite B. 
4) Dentição: geralmente a erupção inicia-se entre 6 e 7 meses, com os incisivos centrais 
inferiores. Deve ser enfatizada a importância da limpeza com fralda ou gaze umedecida 
com água. 
5) Desenvolvimento motor: senta sem apoio. 
6) Aos 6 meses a criança dorme em média 16 a 18 horas por dia. 
 
 
7 MESES: GRUPO EDUCATIVO + CONSULTA DE ENFERMAGEM  
1) Mesmas sugestões de atividades das consultas de 3 e 5 meses 
2) Consultar o Protocolo “Alimentação de menores de 2 anos e 10 Passos” para 
introdução de novos alimentos. 
3) Desenvolvimento motor: preensão palmar. 
 
 
8 MESES: CONSULTA MÉDICA 
1) Consultar o Protocolo “Alimentação de menores de 2 anos e 10 Passos” para 
introdução de novos alimentos: algumas preparações da casa, como o arroz, feijão, 
cozidos de carne ou legumes podem ser oferecidos à criança, desde que amassados ou 
desfiados e que não tenham sido preparados com condimentos (temperos) picantes. 
2) Desenvolvimento motor: pinça digital. 
 
 
9 MESES: GRUPO EDUCATIVO + CONSULTA DE ENFERMAGEM  
1) Mesmas sugestões de atividades das consultas de 3, 5 e 7 meses. 
2) Consultar o Protocolo “Alimentação de menores de 2 anos e 10 Passos” para 
introdução de novos alimentos. 
3) Desenvolvimento motor: põe-se sentado. 
4) Deve ser enfatizada a prevenção de acidentes: a maioria dos acidentes com crianças 
ocorre no ambiente doméstico, sendo a cozinha, o quintal e o banheiro os locais de 
maior risco. 
 
10 MESES: CONSULTA MÉDICA 
1) Consulte o Protocolo “Alimentação de menores de 2 anos e 10 Passos” para 
orientação alimentar e sugestão de alimentos. 
2) Desenvolvimento motor: engatinha. 
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11 MESES: GRUPO EDUCATIVO + CONSULTA DE ENFERMAGEM  
1) Mesmas sugestões de atividades das consultas de 3, 5, 7 e 9 meses. 
2) Consultar o Protocolo “Alimentação de menores de 2 anos e 10 Passos” para 
orientação alimentar e sugestão de alimentos. 
3) Desenvolvimento motor: de pé, dá passos com apoio. 
 
 
12 MESES: CONSULTA MÉDICA 
1) Consultar o Protocolo “Alimentação de menores de 2 anos e 10 Passos” para 
orientação alimentar e sugestão de alimentos. 
2) Vacina: 1ª dose de Tríplice Viral 
3) Desenvolvimento motor: anda alguns passos sozinha (obs: entre 12 e 14 meses). 
4) A criança dorme em média 14 a 16 horas por dia. 
 
 
1 ANO E 3 MESES: GRUPO EDUCATIVO + CONSULTA DE ENFERMAGEM 
Vacinas - Reforço da Vacina Oral  contra Pólio e 1º Reforço da DTP (Tríplice bacteriana) 
DTP (difteria, tétano, coqueluche). 
 
 
1 ANO E 6 MESES: CONSULTA MÉDICA 
1) Criança está cada vez mais independente: quer comer sozinha, se reconhece no 
espelho.  Fala algumas palavras. 
2) Suspender suplementação profilática de ferro. 
 
 
2 ANOS: CONSULTA MÉDICA 
1) A velocidade de crescimento desacelera a partir de dois anos.  Consultar o Protocolo 
de “Crescimento e Desenvolvimento” e “Alimentação de menores de 2 anos e 10 
Passos”. 
2) Sono: a criança dorme em média 12 a 14 horas por dia. 
3) Criança corre e/ou sobre degraus baixos. 
4) Deve ser iniciado controle de esfíncteres.  A retirada da fralda deve ser aos poucos e 
com paciência. 
 
A partir dos 2 anos a consulta médica deve ser anual. 
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II.b.4) CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
(Resumo baseado no Caderno de Atenção Básica – nº 11 do Ministério da Saúde – 2002  - Saúde da 
Criança – Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e Agenda de Compromissos para a 
Saúde Integral da Criança - 2004) 

 
Crescimento e Desenvolvimento fazem parte do mesmo processo, porém exigem 
abordagens diferentes e específicas para sua percepção, descrição e avaliação. 
 
Parte 1 – Crescimento 

É considerado como um dos melhores indicadores de saúde da criança, em 
razão de sua estreita dependência de fatores ambientais, tais como alimentação, 
ocorrência de doenças, cuidados gerais e de higiene, condições de habitação e 
saneamento básico, acesso aos serviços de saúde, refletindo assim, as condições de 
vida da criança no passado e no presente. 

A avaliação periódica do ganho do peso permite o acompanhamento do 
progresso individual de cada criança, identificando aquelas de maior risco de 
morbi/mortalidade, sinalizando o alarme precoce para a desnutrição. 

A identificação de fatores de risco exige um acompanhamento especial.  
Esses fatores são: baixo peso ao nascer, baixa escolaridade materna, idade 

materna extrema (<19anos e > 35anos), gemelaridade, intervalo intergestacional 
curto (< 2 anos), criança indesejada, desmame precoce, mortalidade em crianças 
menores de 5 anos na família, condições inadequadas de moradia, baixa renda, e 
desestruturação familiar (como a violência doméstica). 
 
1.a) Ações no nível da atenção básica: 
 
Os registros devem ser feitos periodicamente na Caderneta da Criança.   

Para a rotina de acompanhamento do crescimento e diagnóstico nutricional de crianças 
menores de cinco anos recomendamos a utilização do Peso para Idade e Comprimento/Altura 
para Idade e, para crianças de cinco a dez anos, o IMC para Idade e Altura/Idade.  

O Índice de Massa Corporal é obtido através do peso dividido pela altura ao quadrado 
(peso/altura2), mas está disponível em tabela na nova caderneta da criança. Este índice pode ser 
utilizado de forma complementar em crianças de 0 a 5 anos, especialmente no acompanhamento 
dos casos de sobrepeso. 

 Seguir os pontos de corte recomendados na Caderneta da Criança e no Protocolo do 
SISVAN (MS, 2008)* para o diagnóstico nutricional: 
 
• Crianças menores de 0 a 5 anos (Referência OMS 2006) 

 
Peso/Idade 

 
Pontos de corte Classificação 

< p0,1 < -3 scores z                            Peso muito baixo para a idade 
≥ p0,1 e < p3 ≥ -3 e < -2 scores z       Peso baixo para a idade 
≥ p3 e ≤ p97 ≥ -2 e ≤ +2 scores z                         Peso adequado para a idade 
> p97 > +2 scores z Peso elevado para a idade 

 
Nas medições seguintes, observar a posição e também o sentido do traçado   da 
curva de crescimento, se ascendente, horizontal ou descendente. 
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       Comprimento ou Altura/Idade 
 

Pontos de corte Classificação 
< p0,1 < -3 scores z                            altura muito baixa para a idade 
≥ p0,1 e < p3 ≥ -3 e < -2 scores z       altura baixa para a idade 
≥ p3 e ≤ p97 ≥ -2 e ≤ +2 scores z                         altura adequada para a idade 
> p97 > +2 scores z altura elevada para a idade 

 
 

• Crianças de 5 a 10 anos (Referência OMS 2007) 
 

       IMC/Idade 
 

Pontos de corte Classificação 
< p0,1 < -3 scores z                            magreza acentuada 
≥ p0,1 e < p3 ≥ -3 e < -2 scores z       magreza 
≥ p3 e ≤ p85 ≥ -2 e ≤ +1 scores z                         IMC adequado ou eutrofia 
> p85 e ≤ p97 > +1 e ≤ +2 scores z                         sobrepeso 
> p97 e ≤ p99,9 > +2 e ≤ +3 scores z                         obesidade 
> p99,9 > +3 scores z obesidade grave 

 
       Altura/Idade 

 
Pontos de corte Classificação 

< p0,1 < -3 scores z                            altura muito baixa para a idade 
≥ p0,1 e < p3 ≥ -3 e < -2 scores z       altura baixa para a idade 
≥ p3 e ≤ p97 ≥ -2 e ≤ +2 scores z                         altura adequada para a idade 
> p97 > +2 scores z altura elevada para a idade 

 
* Disponível em www.saude.gov.br/nutricao 
 
 
Perímetro Cefálico/Idade - o registro periódico do perímetro cefálico no Gráfico 
Perímetro Cefálico/Idade da Caderneta da Criança é um parâmetro para o 
acompanhamento do CD indicado para crianças até os dois anos de idade. 

• Interpretação da curva de estatura 
- entre os percentis 90 e 10 : classificar PC como adequado para a idade 

  - acima do percentil 90: classificar PC como acima do esperado para a idade 
  - abaixo do percentil 3 : classificar PC como abaixo do esperado para a idade 
 

1.b) Ações no nível da média complexidade: 
• Indicadores antropométricos complementares são recomendados quando há 

condições e pessoal treinado para usá-los e interpretá-los: peso/estatura e 
perímetro braquial. 

• No caso desses índices estarem fora da faixa de normalidade, as crianças devem 
ser encaminhadas a um profissional capacitado em distúrbios do crescimento, 
para avaliação detalhada e orientação específica. 
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1.c) Sinais clínicos dos casos graves de desnutrição 
• As formas graves (marasmo, Kwashiokor e as formas mistas) se manifestam 

clinicamente de maneira típica, conforme o quadro abaixo, e devem ser 
reconhecidas pelos profissionais de saúde para referência imediata a um 
serviço de maior complexidade. 
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Parte 2 – Desenvolvimento 
 

É um conceito amplo que se refere a uma transformação complexa, contínua, 
dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, a maturação, a aprendizagem e 
os aspectos psíquicos e sociais. 

Do ponto de vista didático, observa-se que o desenvolvimento vai transcorrendo 
por etapas ou fases, que correspondem a determinados períodos do crescimento e da 
vida, em geral. 

Cada um desses períodos tem suas próprias características e ritmos, e cada 
criança tem seu próprio padrão de desenvolvimento. 
 
2a. Períodos ou etapas do desenvolvimento: 
Período pré-natal – da concepção ao nascimento 
Período neonatal – zero a 28 dias de vida 
Primeira infância (lactente) – 29 dias a 2 anos exclusive 
Infância (segunda infância ou pré-escolar) – 2 a 6 anos exclusive 
 
2b. Roteiro para o acompanhamento do desenvolvimento 
 

O acompanhamento do desenvolvimento faz parte da consulta geral da criança e 
a “Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento” (abaixo) proposta pelo Ministério da 
Saúde deve ser utilizada como roteiro de observação e identificação de crianças com 
prováveis problemas de desenvolvimento, incluindo alguns aspectos psíquicos. 

 
A observação deve ser feita durante a consulta.  
O profissional deve anotar sua observação no espaço correspondente à idade da 

criança e ao marco de desenvolvimento esperado (P= presente ; A = ausente e NV = 
não verificado). 
 
Quando houver falha em alcançar algum marco do desenvolvimento para a idade:  

• a consulta seguinte deve ser antecipada; investigar a situação ambiental da 
criança, relação com a mãe e oferta de estímulos.  
Sugere-se orientar a mãe para brincar e conversar com a criança durante     
cuidados. 

• persistência do atraso por mais de duas consultas (ou ausência do “marco” no 
último quadro sombreado): encaminhar criança para referência ou serviço de 
maior complexidade. 
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II.b.5) Recomendações para o acompanhamento do lactente prematuro  
(Ana Lúcia Santos) 
 

Os bebês prematuros (que nascem com menos de 37 semanas de idade 
gestacional) e os bebês de baixo peso (que nascem com <2500g) merecem atenção 
especial. No período neonatal (quando ainda estão internados na maternidade/unidade 
neonatal) podem passar por períodos de estresse que podem levar a algumas 
dificuldades nos primeiros anos de vida.  

O acompanhamento desses bebês deve ser mais freqüente e com atenção para 
alguns tópicos que veremos a seguir. Os familiares devem receber apoio especial já que 
passaram por um período de angústia e podem ficar inseguros ao receber o bebê em 
casa.  

Alguns dos bebês nascidos prematuros ou que apresentaram fatores de risco no 
período neonatal devem ser acompanhados nos Núcleos de Atenção ao Recém-Nascido 
de Risco (NAIRR), onde terão o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
neuropsicomotor por equipe multidisciplinar com treinamento específico, além do 
tratamento de complicações tais como displasia broncopulmonar, retinopatia da 
prematuridade e lesões cerebrais, decorrentes de sua imaturidade e/ou agravos 
ocorridos no período neonatal.  
 

CONDUTAS 
 
1) Idade gestacional corrigida 
 

A idade cronológica de todo prematuro deve ser corrigida para o termo (40 
semanas) de acordo com o exemplo: bebê nascido com 35 semanas de idade 
gestacional, com 02 meses de vida, terá idade gestacional corrigida de 03 semanas (2 
meses = 8 semanas; 35 semanas + 5 semanas = 40 semanas; restam 03 semanas). 

A correção da idade cronológica é necessária para facilitar a orientação alimentar 
e para o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor e crescimento.  

O perímetro cefálico deve ser corrigido até 01 ano e meio. O peso e o 
desenvolvimento neuropsicomotor, até 02 anos. A altura deve ser corrigida até 03 anos e 
meio. Estes limites de idade baseiam-se na idade a partir da qual a velocidade de 
crescimento é comparável à das crianças não prematuras. 
 

2) Orientação nutricional 
 

Sempre deverá ser priorizado o Aleitamento Materno. A idade gestacional 
corrigida deverá ser utilizada devido ao amadurecimento das vias digestivas. 
- Suplemento vitamínico - deverá ser feito a partir de 02 semanas, até 01 ano de vida. 
- Suplemento de ferro – iniciar com 06 a 08 semanas e manter até 02 anos de vida. 

• para os com peso de nascimento (PN) > 1500g  ⇒ 2mg/kg/dia de ferro    
elementar – até 1 ano; 

• para os com PN de 1000 a 1500g ⇒ 3mg/kg/dia de ferro elementar – até 1 ano; 
• para os com PN < 1000g ⇒ 4mg/kg/dia – até 1 ano; 
• para todos os nascidos prematuros no 2o ano de vida ⇒ 2mg/kg/dia. 

O bebê que estiver sendo alimentado com fórmula complementada com ferro 
pode receber 2mg/kg/dia no primeiro ano, independente do peso de nascimento. 
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3) Avaliação Oftalmológica  
 

Todo bebê deverá ser submetido ao exame do reflexo vermelho para 
rastreamento da catarata congênita.  Este exame deve ser realizado ainda na 
maternidade.  No caso da não realização na maternidade, o exame deverá ser feito logo 
na primeira consulta. 

 
4)Avaliação da visão 
 

Utilizar estímulo colorido, cores vivas e contrastantes (amarelo/vermelho, 
preto/branco) a 30 cm dos olhos da criança. Avaliar fixação e acompanhamento de 
acordo com a idade gestacional corrigida: 

- Com 1 mês – fixa e acompanha quase 90 graus. 
- Com 2 meses – acompanha 90 graus. 
- Com 3 meses – acompanha mais de 90 graus para baixo e para cima. 
- Com 4 meses possui campo visual de 180 graus, acompanha para baixo, para 

cima e na diagonal. 
Avaliar reflexo de piscar. 
Lembrar que o recém-nascido prematuro apresenta mais freqüentemente miopia, 

estrabismo e baixa visão, mesmo sem retinopatia da prematuridade. 
 
Rastreamento para Retinopatia da Prematuridade 
 

Critérios para fundoscopia :  
a- Bebês com PN <1.500g e/ou IG <32 semanas;  
b- Para os bebês na faixa de 1500 a 2000g considerar o exame na presença dos 
seguintes fatores de risco no período neonatal:  
- Necessidade de oxigenioterapia;  
- Sepse;  
- Transfusões sanguíneas;  
- Gestação múltipla; 
- Hemorragia intracraniana 
A fundoscopia deve ser realizada entre a 4a e 6a semanas de vida e posteriormente a 
critério do oftalmologista. 

 
5) Avaliação da Audição 

 
Todo bebê deve ser submetido ao rastreamento auditivo no período neonatal 

(teste da orelhinha). 
Utilizar estímulos sonoros mais intensos e menos intensos, longe do campo 

visual da criança, observando resposta comportamental. 
Até 03 meses de idade a criança apresenta respostas do tipo reflexo de Moro, 

piscar, despertar, cessar a atividade, movimento ocular. 
Com 03 meses inicia movimento lateral da cabeça e com 04 a 06 meses vira a 

cabeça lateralmente em direção à fonte sonora, reagindo também à voz humana. 
Com 06 a 09 meses atende pelo nome. 
Com 09 a 12 meses reage a música vocalmente. 
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6) Avaliação Neuromotora 

 
Acompanhar o desenvolvimento utilizando a idade gestacional corrigida até 02 

anos. Observar atentamente o tônus. Lembrar que os lactentes nascidos prematuros, ou 
a termo e que apresentem os fatores de risco citados abaixo devem ser acompanhados 
por equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta 
ocupacional. Ao detectar qualquer alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, 
encaminhar precocemente para estimulação com terapeutas. 

 
7) Imunização 
 

Utilizar a idade cronológica e não a corrigida para o aprazamento. 
 

8) Atividades em Grupo  
 

Sugere-se que as crianças prematuras sejam incluídas em grupos 
correspondentes a idade corrigida para facilitar a orientação alimentar, estímulos para o 
desenvolvimento neuropsicomotor e avaliação da curva de crescimento. 

 
Observações: 

• Lembrar que a hérnia inguinal é comum entre os prematuros 
• Os bebês que devem ser acompanhados nos NAIRR (prematuros ou não) devem 

apresentar um dos seguintes critérios de risco: 
- Idade gestacional ao nascer <35 semanas. 
- Peso de nascimento <1500g. 
- Pequenos para a idade gestacional (PIG).  
- Apgar ≤6 no 5o minuto ou manifestação clínica de asfixia. 
- Manifestação clínica de comprometimento neurológico (convulsão e outras). 
- Bebês que tenham apresentado hemorragia intracraniana. 
- Aumento de perímetro cefálico. 
- Hipoglicemia e/ou policitemia sintomáticas no período neonatal. 
- Hiperbilirrubinemia (icterícia) em nível de exossanguíneo-transfusão. 
- Oxigenioterapia por período superior a 07 dias. 
- Recém-nascidos com infecções congênitas. 
- Sepse ou enterocolite necrosante quando associadas a um dos critérios de 

risco. 
- Patologias genéticas.  
- Gemelares em que um dos bebês apresente critério de risco. 
- Internação no período neonatal superior a 21 dias. 
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II.c) TRIAGEM NEONATAL — TESTE DO PEZINHO 
          

O Estado do RJ (ERJ) e o Município do RJ (MRJ) estão habilitados 
na Fase II do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que consiste no 
diagnóstico, tratamento precoce e acompanhamento das doenças 
Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito e Doença Falciforme, visando à 
prevenção de sequelas e complicações graves. 

 
A Fenilcetonúria é um dos erros inatos do metabolismo. Seu padrão de herança 

é autossômico recessivo. O defeito metabólico gerado (em grande parte na enzima 
Fenilalanina Hidroxilase) leva ao acúmulo do aminoácido Fenilalanina (FAL) no sangue e 
também ao aumento da excreção urinária de Ácido Fenilpirúvico e de Fenilalanina. Foi a 
primeira doença genética a ter um tratamento realizado a partir de terapêutica dietética 
específica. 

O quadro clínico clássico é caracterizado por atraso global do desenvolvimento 
neuropsicomotor, deficiência mental, comportamento agitado ou padrão autista, 
convulsões, alterações eletroencefalográficas e odor característico na urina. Os 
pacientes diagnosticados no período neonatal e submetidos à terapia dietética adequada 
não apresentam o quadro clínico  descrito. 

 
O Hipotireoidismo Congênito é devido à incapacidade da glândula tireóide do 

recém-nascido produzir quantidades adequadas de hormônios tireóideos, resultando 
numa redução generalizada dos processos metabólicos. 

O quadro de manifestações clínicas inclui: hipotonia muscular, dificuldades 
respiratórias, cianose, icterícia prolongada, constipação, bradicardia, anemia, sonolência 
excessiva, livedo reticularis, choro rouco, hérnia umbilical, alargamento de fontanelas, 
mixedema, sopro cardíaco, dificuldade na alimentação com deficiente crescimento 
pôndero-estatural, atraso na dentição, retardo na maturação óssea, pele seca e sem 
elasticidade, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental. 

O momento ideal para o diagnóstico  é, sem dúvida, o período neonatal, pois é 
sabido que a partir da terceira semana de vida a deficiência de hormônios tireóideos 
poderá causar alguma lesão neurológica. 

 
A Anemia Falciforme é uma afecção genética com padrão de herança 

autossômico recessivo. Ela é devida a um defeito na estrutura da cadeia Beta da 
Hemoglobina, o qual leva as hemácias a assumirem uma forma semelhante à de uma 
foice, quando em determinadas condições de temperatura e pressão. 

O diagnóstico precoce possibilita a prevenção das complicações, muito eficiente 
na redução da morbimortalidade. 

 
A coleta do material é feita na Unidade Básica de Saúde onde ocorre o 

acolhimento após alta da maternidade, idealmente no 5º dia de vida, ou na própria 
maternidade, se a criança permanecer internada após o quinto dia de vida.  

A cobertura do teste do pezinho no Município do Rio de Janeiro foi de 85% em 
2009 e em apenas 49% das amostras a coleta foi realizada na primeira semana de vida. 

O tratamento do hipotireoidismo congênito e da fenilcetonúria deve ser iniciado 
nos primeiros 15/20 dias de vida, evitando assim sequelas irreversíveis, daí a 
importância da coleta na 1ª semana de vida. 
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A amostra de sangue é encaminhada ao Laboratório do Serviço de Referência em 
Triagem Neonatal, de acordo com a área de residência/coleta:  
 IEDE/HEMORIO (exames de todas as unidades das APs 1.0, 2.1, 3.2, 3.3, 5.2, e 5.3 

e módulos de ESF das APs 3.1 e 5.1) e 
 APAE (exames das unidades das APs 2.2, 3.1, 4.0 e 5.1). 
 

Esses Serviços são responsáveis também pelo treinamento/atualização periódica 
dos profissionais que fazem coleta desse material. É competência das unidades de coleta a 
busca ativa da criança para confirmação diagnóstica da amostra alterada. 

 
Os casos detectados são acompanhados no ambulatório multidisciplinar 

especializado, de acordo com a patologia: 
 

 Fenilcetonúria: APAE ou IEDE 
 Hipotireoidismo congênito: APAE ou IEDE 
 Hemoglobinopatias: HEMORIO 

 
O Traço Falcêmico não é uma doença, ou seja, o portador do traço de HbS ou 

heterozigoto para a HbS, não é anêmico, não tem anormalidades físicas, é saudável,  
tem uma vida normal.  Não é necessário acompanhamento médico, o importante é saber 
que duas pessoas com traço falciforme podem gerar filhos com anemia falciforme.  A 
prevalência no Município é de 1/20 testes realizados.  
 

Quadro resumo da Triagem Neonatal : 

Triagem neonatal

MATERNIDADE 
(RN INTERNADO)

OU
UNIDADE BÁSICA

ACOLHIMENTO MÃE-BEBÊ

COLETA TESTE DO 
PEZINHO

(5º DIA DE VIDA)

NORMAL ALTERADO

CONFIRMAÇÃO

LABORATÓRIO SRTN

APAE – 2.2,3.1,4.0  e 5.1 

PPP – 1.0, 2.1, 3.2, 3.3, 5.2, 
5.3, PSF 3.1 e 5.1

FENILCETONÚRIA

DOENÇA 
FALCIFORME

HIPOTIREOIDISMO 
CONGÊNITO

TRAÇO 
FALCÊMICO

AMBULATÓRIO SRTN

(APAE E PPP)

ACOMPANHAMENTO

IEDE/APAE

HEMORIO

UNIDADE

BÁSICA

CASOS BAIXA 
COMPLEXIDADE

PÓLOS 
REGIONAIS
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II.d) Imunização – Calendário de Vacinas 
 

        
ESQUEMA BÁSICO DE VACINAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

BCG (contra formas graves de tuberculose) 
Vacina contra hepatite B – 1ª dose nas primeiras 
12 horas de vida.          

Ao nascer 

1 Mês Vacina contra hepatite B – 2ª dose 

VORH (vacina oral de rotavirus humano) – 1ª dose 
VOP (vacina oral contra poliomielite) – 1ª dose 
Vacina Tetravalente(DTP+Hib) – 1ªdose 
(contra difteria,tétano,coqueluche e infecções por 
Haemophilus tipo B) 
 

2 Meses 

4 Meses 
VORH (vacina oral de rotavirus humano) – 2ª dose 
VOP (vacina oral contra poliomielite) – 2ª dose 
Vacina Tetravalente(DTP+Hib) –2ªdose 
(contra difteria,tétano,coqueluche e infecções por 
Haemophilus tipo B) 
 

6 Meses 
VOP (vacina oral contra poliomielite) – 3ª dose 
Vacina Tetravalente(DTP+Hib) –3ªdose 
Vacina contra hepatite B – 3ª dose 
 

12 Meses 
SRC - Tríplice Viral (sarampo,caxumba,rubéola) 1ª 
dose 

15 Meses 
VOP (vacina oral contra poliomielite) – reforço 
DTP (tríplice bacteriana: difteria, tétano e 
coqueluche) – 1º reforço 
 

A cada 10 
anos Dupla Adulto (contra difteria e tétano) 

4 – 6 anos 
DTP (tríplice bacteriana: difteria, tétano e 
coqueluche) – 2º reforço 
SRC - Tríplice Viral (sarampo, caxumba,rubéola) - 
Reforço 

Caderneta de Saúde da Criança 2009 
 



 33 

II.e)AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 
 
 

Pré-natal
(UBS-IUBAAM/Maternidade-IHAC)

• Consultas
• Grupos educativos
• Sala de espera

Parto/Alojamento 
Conjunto/Unidade Neonatal 

(IHAC/Método Mãe-canguru)
•Amamentação na 1ª hora de vida
•Alojamento Conjunto/Unidade 
Neonatal

•Banco de Leite Humano

Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento na UBS

(IUBAAM/Rede Amamenta Brasil)
•Acolhimento Mãe-bebê
•Aconselhamento e manejo da amamentação 
nas consultas de rotina ou livre acesso em 
situações de dificuldades/dúvidas

•Grupos educativos
•Sala de espera

Creches municipais
•Promoção da 
amamentação

Postos de recebimento 
de leite humano      

nas UBS
•Aumento da coleta de leite 

humano

Comemoração 
da Semana 
Mundial da 

Amamentação

Proteção legal 
da 

amamentação

Amamentação

 
 
 
 

II.e.1) “Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação” (IUBAAM) 
 

A IUBAAM, através da mobilização das unidades básicas de saúde, tem como objetivo 
promover, proteger e apoiar as ações de aleitamento materno, a partir da implantação dos “Dez 
Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”. 

 
A metodologia da IUBAAM foi definida com base em uma revisão sistemática de intervenções 

desenvolvidas no pré-natal e no acompanhamento da mãe e do bebê, com efetividade em estender a 
duração do aleitamento materno. 
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Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno: 
 
Passo 1. Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao  aleitamento materno 
que deverá ser rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde. 

Passo 2. Treinar toda a equipe materno-infantil, capacitando-a para implementar esta norma. 

Passo 3. Orientar todas as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento 
materno, promovendo a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementada até os dois 
anos de vida ou mais. 

Passo 4. Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática 
de amamentar, fortalecendo sua confiança. 

Passo 5. Informar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira meia 
hora após o parto e de ficar com o bebê em alojamento conjunto. 

Passo 6. Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se 
estiverem separadas de seus filhos. 

Passo 7. Informar as nutrizes sobre o método de amenorréia lactacional e outros métodos 
contraceptivos adequados à amamentação. 

Passo 8. Encorajar a amamentação sob livre demanda. 

Passo 9. Não permitir a propaganda de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos e chupetas e 
orientar as gestantes e mães sobre os riscos de seu uso. 

Passo 10. Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as gestantes e 
mães, procurando envolver os familiares. 
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FORMULÁRIO DE HISTÓRIA  DE AMAMENTAÇÃO 
Nome da mãe: _________________________________________________________ 
Nome do bebê_______________________________   Data de nascimento __ /__ /__ 
Motivo da consulta______________________________________________________ 

Data da entrevista__ /__ /__ 
                                                                                            

1. Alimentação atual do bebê: 
Mamadas                                                         Dia                             Noite 
Freqüência 
Duração 
Tempo máximo que a mãe está longe do bebê 
Mama um peito ou ambos 
Complementos ( e água)                                       Chupeta 
O quê             Quando começou                                 Sim (   )      Não (   ) 
Quanto           Como é oferecido 

2. Saúde e comportamento do bebê 
Peso ao nascer                     Peso atual                              Crescimento 
Prematuro                           Gêmeo 

 Volume urinário: faz xixi mais (  )  ou menos (   ) de 6 vezes ao dia 
Fezes: cocô mole e amarelo/marrom (   ) ou endurecido ou verde (  )   Freqüência: 
Comportamento alimentar (apetite, vômito) 
Sono  
Doença                                             Anormalidades 

3. Gravidez, nascimento, primeiros alimentos 
Pré-natal : Sim (  )   Não (  )           Quantas consultas       Amamentação foi discutida  

 Parto                                            Contato inicial (primeira ½ hora?) 
 Alojamento conjunto                      Primeira mamada 
 Alimentação prévia à amamentação               O que foi dado               Como 
 Amostras de leite em pó foram dadas à mãe 
 Ajuda pós-natal com amamentação 
4. Situação materna e planejamento familiar 
 Idade                                               Problemas da mama   
 Saúde                                               Motivação para amamentar 
 Método de planejamento familiar         Álcool, fumo, café, outras drogas 
5. Experiência anterior com amamentação 
 Número prévio de bebês                                                    
 Quantos amamentou                        Como foi a experiência 
 Uso de mamadeira                           Razões 
6. Situação familiar e social 
 Trabalho                                           Ajuda para cuidar do bebê  
 Situação econômica                            Escolaridade 
 Atitude do companheiro em relação à amamentação 

Atitude de outros membros da família em relação à amamentação 
O que os outros dizem sobre amamentação  

1 “Formulário de História de Amamentação” (OMS/UNICEF, 1993) com adaptações. 
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O QUE OBSERVAR DURANTE A MAMADA 
 

POSICIONAMENTO  
1. cabeça e o corpo do bebê devem estar alinhados; 

2. sua boca deve estar no mesmo plano e em frente da aréola para que esta seja 

abocanhada corretamente; 

3. o corpo do bebê deve estar próximo e voltado para mãe; 

4. o queixo do bebê deve estar encostado no peito da mãe; 

5. se o bebê for recém-nascido, deve-se apoiar suas nádegas. 

PEGA 
1.   queixo do bebê toca a mama; 

2.   boca bem aberta; 

3.   lábio inferior virado para fora; 

4.   bochechas arredondadas (não encovadas) ou achatadas contra a mama; 

5.   durante a mamada vê-se pouca aréola, mais a porção da aréola superior do que a 
inferior; 

6.   mama parece arredondada, não repuxada; 

7.   sucções lentas e profundas: o bebê suga, dá uma pausa e suga novamente (sucção, 

deglutição e respiração); 

8.    mãe pode ouvir o bebê deglutindo. 
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FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DE MAMADAS 

 

Os itens entre parênteses referem-se apenas aos recém-nascidos e não aos bebês mais velhos 
que já podem sentar. 

Segundo Helen Armstrong, IBFAN/UNICEF, 1982 (com adaptação) 
 
Sinais de que a amamentação vai bem:               Sinais de possível dificuldade: 
POSIÇÃO CORPORAL 
 Mãe relaxada e confortável      Mãe com ombros tensos e inclinada sobre o bebê                                         
 Corpo do bebê próximo ao da mãe     Corpo do bebê distante do da mãe 
 Corpo e cabeça do bebê alinhados     O bebê deve virar o pescoço 
 Queixo do bebê tocando o peito                 O queixo do bebê não toca o peito 
 (Nádegas do bebê apoiadas)     (Somente os ombros / cabeça apoiados) 
RESPOSTAS 
 O bebê procura o peito quando sente fome    Nenhuma resposta ao peito 
   (O bebê busca o peito)                               (Nenhuma busca observada) 
 O bebê explora o peito com a língua    O bebê não está interessado no peito 
 Bebê calmo e alerta ao peito     Bebê irrequieto ou agitado 
 O bebê mantém a pega da aréola     O bebê não mantém a pega da aréola 
 Sinais de ejeção de leite                  Nenhum sinal de ejeção de leite. 
(vazamento; cólicas uterinas). 
ESTABELECIMENTO DE LAÇOS AFETIVOS 
 A mãe segura o bebê no colo com firmeza     A mãe segura o bebê nervosamente ou fracamente 
 Atenção face-a-face da mãe     Nenhum contato ocular entre a mãe e o bebê 
 Muito toque da mãe ao bebê                  Mãe e bebê quase não se tocam 
ANATOMIA 
 Mamas macias e cheias     Mamas ingurgitadas e duras 
 Mamilos protráteis, projetando-se para fora   Mamilos planos ou invertidos. 
 Tecido mamário com aparência saudável  Tecido mamário com fissuras/vermelhidão 
 Mamas com aparência arredondada   Mamas esticadas 
SUCÇÃO 
 Boca bem aberta      Boca quase fechada, fazendo um bico   
 Lábio inferior projeta-se para fora    Lábio inferior virado para dentro 
 A língua acoplada em torno do peito   Não se vê a língua do bebê 
 Bochechas de aparência arredondada   Bochechas tensas ou encovadas 
 Sucção lenta e profunda em períodos de        Sucções rápidas com estalidos 
atividade e pausa 
 É possível ver ou ouvir a deglutição    Pode-se ouvir estalos dos lábios, mas não a 
                                                                                       deglutição 
TEMPO GASTO COM SUCÇÃO  
 O bebê solta o peito naturalmente                A mãe tira o bebê do peito 
 O bebê suga durante ______ minutos 
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Formulário retirado do Manual da IUBAAM/Ministério da Saúde, 2002 
 

ORDENHA 
 
Indicações da ordenha: 

• Aliviar o ingurgitamento mamário (peito empedrado); 
• Aliviar a tensão da região mamilo-areolar, visando proporcionar uma pega correta; 
• Manter a lactação em casos de doença da mãe ou do bebê; 
• Fornecer leite para o bebê, quando o mesmo não está em condição de sugar o 

peito; 
• Fornecer leite para o bebê, quando a mãe precisa se afastar dele 

temporariamente; 
• Doar o excesso da produção materna para Banco de Leite Humano; 
• Tratamento de mastite. 

 
Procedimentos para a ordenha: 
Explicar a finalidade e importância dos procedimentos da ordenha; orientando a mãe a: 

- lavar adequadamente as mãos;  
- procurar uma posição confortável e manter os ombros relaxados; 
- apoiar o peito com uma das mãos e com a outra, apalpar o peito para procurar 

pontos dolorosos; 
- com os dedos indicador e médio, iniciar massagens circulares, começando pela 

região areolar, até chegar à base do peito, próxima às costelas; 
- estimular o reflexo da ocitocina;   
- inclinar-se levemente para frente, para iniciar a retirada do leite; 
- colocar o dedo polegar no limite superior da aréola e o indicador no limite inferior,  

pressionando em direção ao tórax; 
- aproximar a ponta dos dedos polegar e indicador de modo intermitente, 

pressionando os reservatórios de leite (estes movimentos devem ser firmes, mas 
não devem provocar dor, caso ela ocorra, a técnica está incorreta); 

- mudar de tempo em tempo a posição dos dedos (de superior e inferior, para 
lateral direita e esquerda, e para a posição oblíqua), buscando retirar o leite de 
todo o peito; 

- explicar à mãe que nos primeiros minutos o leite não sai ou sai em pequena 
quantidade, e que isto ocorre até a liberação do reflexo da ocitocina (descida do 
leite), quando então passa a fluir e, às vezes, a jorrar. O tempo de ordenha varia 
de mãe para mãe, podendo demorar de 15 minutos a mais de uma hora, 
principalmente nos casos de ingurgitamento mamário severo, quando a ordenha 
deverá ser feita até que a mãe se sinta confortável; 

- durante a ordenha, deve-se evitar puxar ou comprimir o mamilo, fazer movimentos 
de deslizar ou de esfregar a mama, pois podem lesar a pele e o tecido mamário, e 
não são úteis; 

- a retirada de leite deve ser feita preferencialmente pela própria nutriz. É mais fácil 
retirar o leite quando as mamas estão macias, daí a importância da nutriz 
aprender a realizá-la nos primeiros 2 dias após o parto. 
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Se pretender coletar o leite para posterior utilização: 
- preparar um frasco de vidro limpo, com boca larga e com tampa plástica resistente 

(pode ser de café solúvel ou de maionese) para armazenar o leite ordenhado. 
Retirar o rótulo e o papelão que fica sob a tampa e lavar cuidadosamente com 
água e sabão. Ferver por 15 minutos. Deixar secar naturalmente com a boca 
voltada para um tecido limpo, evitando tocar na parte interna do frasco e da 
tampa;   

- a mãe deve usar uma máscara ou pedaço de pano (tipo uma fralda) sobre a boca 
e o nariz, para que o leite não seja contaminado com gotículas da saliva. Prender 
e cobrir  o cabelo com um lenço, gorro ou touca de banho; 

- a mãe deve lavar as mãos e antebraços com água e sabão, as unhas devem estar 
limpas e de preferência curtas; usar luvas se a retirada não for feita pela própria 
nutriz: 

- desprezar as primeiras  gotas  antes de iniciar a coleta do leite no frasco; 
- para as coletas subseqüentes, esterilizar um copo, da mesma forma que o vidro, e 

coletar o leite nele. Ao final da coleta, acrescentar o leite ordenhado ao frasco com 
leite congelado e levá-lo imediatamente ao congelador, evitando o degelo.  

 
 
COMO ARMAZENAR O LEITE RETIRADO? 

 
• Não encher o frasco até a borda (2 cm abaixo), para não estourar pelo aumento 

do volume do leite quando congelado. 
• O frasco deverá ser identificado com o nome da mãe e a data da primeira coleta. 
• Ao terminar a ordenha, fechar o frasco e armazenar imediatamente:   
• No congelador ou freezer por até 15 dias; 
• No refrigerador por até 24 horas, caso o leite se destine ao uso diário; 
• Em caso de doação ao Banco de Leite Humano, o leite deve ser imediatamente 

congelado, e conservado em congelador por no máximo 15 dias, quando deverá 
seguir para o Banco de Leite Humano. O leite doado será pasteurizado, podendo 
desta forma ser armazenado em freezer por 6 meses.   

• Não misturar o frasco contendo leite com alimentos de cheiro forte. Quando 
inevitável, colocar o frasco de leite num saco plástico e amarrar bem, antes de 
levar ao congelador. 

• O descongelamento do leite deve ser feito em banho-maria, com o fogo apagado, 
devendo o leite ser homogeneizado agitando suavemente o frasco. 

• O leite descongelado tem validade máxima de 24 horas sob refrigeração. O leite 
amornado não consumido pelo bebê, que sobrar no copinho, deve ser 
desprezado.  
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Transporte do leite materno ordenhado: 
Se a mãe realizar a coleta do leite no trabalho, ela deverá tomar alguns cuidados 

para transportá-lo até o local onde se encontra seu filho: 
 
de preferência o leite deverá ser congelado e transportado em caixas térmicas (isopor) 
para manter o congelamento (cadeia de frio) e evitar a proliferação de bactérias. Se o 
leite tiver sido mantido na geladeira, o transporte deve ocorrer da mesma forma;  
caso não disponha de caixa de térmica, o frasco com leite deverá ser transportado em 
recipiente limpo e seco, preferencialmente acondicionado com gelo na proporção de 1 
para 1 (quanto ao volume). 
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FORMULÁRIO DE COMO OBSERVAR UMA ORDENHA MANUAL (auto-ordenha) 

 
Sinais de que a auto-ordenha vai bem    Sinais de possível dificuldade: 
 
POSIÇÃO CORPORAL 
 Mãe relaxada e confortável                   Mãe com ombros tensos e desconfortável 
 Sentada levemente curvada para frente                  Mãe reclinada para trás 
 Expressão facial de tranqüilidade                   Expressão facial de tensão/dor 
 Mamas livres e expostas                     Exposição limitada das mamas  
 
CUIDADOS DE HIGIENE PARA COLETA DE LEITE A SER ARMAZENADO  
 Cabelos protegidos                     Cabelos desprotegidos 
 Higienização das mãos e antebraços                   Não higienização das mãos e antebraços  
 Mãe não conversa durante a ordenha                   Mãe conversa durante a ordenha 
 
ORDENHA 
 Massagem prévia da mama                   Sem massagem prévia da mama 
 Polegar posicionado no limite superior da      Polegar e indicador posicionados  
aréola e dedo indicador no limite inferior da  aréola          pressionando o mamilo ou a mama 
                                                                                           acima do limite areolar 
   
Compressão/descompressão aproximando                Compressão/descompressão sem  
a ponta do indicador com a ponta do polegar      aproximar a ponta do indicador da 
                                                                                         ponta do polegar  
 Ordenha  ritmada         Ordenha não ritmada 
 Dedos sem deslizar sobre a mama                  Dedos deslizando sobre a mama 
 Mãe não refere dor                    Mãe refere dor 
 Mama sem sinais de trauma pela ordenha     Mama com sinais de trauma pela 
                                                                                           ordenha 
 
EM CASO DE COLETA 
 Despreza as primeiras gotas                  Coleta sem desprezar as primeiras gotas 
 Frasco não encosta no peito                  Frasco encosta no peito  
 Vidro fervido de boca larga                   Vidro lavado de boca estreita 
 
ARMAZENAMENTO 
 Vidro de tampa plástica                   Vidro de tampa de metal 
 Limite do conteudo:1 dedo abaixo da borda             Vidro cheio de leite até a borda 
 Vidro com data da coleta                   Vidro sem data da coleta 

 
Formulário retirado do Manual da IUBAAM/Ministério da Saúde, 2002
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ALIMENTAÇÃO COM COPINHO 
 
Bebês que estão separados da mãe devem ser alimentados através de copinho 

ou xicrinha, evitando-se o uso de chuca e/ou mamadeira, para que não haja prejuízo na 
efetividade da mamada pela confusão de bicos. 

O copinho favorece a manutenção do aleitamento materno, quando a mãe  retorna 
ao trabalho ou necessita ausentar-se de casa temporariamente.  

Pode ser utilizado qualquer copo de fácil higienização ou copo descartável.  
 
Técnica de administração do leite no copinho: 
 Observe se o bebê está acordado. 
 Lave bem as mãos. 
 Ponha o leite no copinho, enchendo-o no máximo até a metade, repita esse 

procedimento quantas vezes forem necessárias.  
 Coloque o bebê no colo, na posição semi-sentada e com as costas apoiadas; 
 Encoste, suavemente, a borda do copo na parte interna do lábio inferior do 

bebê, permitindo que a língua permaneça livre. 
 Incline o copinho e observe se o bebê levou a língua à frente de forma que 

possa tocar o leite, sorvendo-o como um gatinho. O leite não deve ser derramado na 
boca do bebê, e sim vertido suavemente. 

 Deixe o bebê controlar o ritmo da ingestão do leite. 
 Garanta que o bebê receba o volume de leite compatível com suas 

necessidades 
 
 
II.e.2) Direitos e Proteção Legal 
 
 Na assistência à amamentação deve-se orientar às gestantes e mães sobre 

seus direitos, para que elas possam reivindicá-los. É importante estar atento à situação 
de cada mulher, pensando junto com ela as diversas possibilidades de combinar 
amamentação e trabalho (ou estudo). 

 
 A proteção à maternidade inclui: 
 proteção contra práticas discriminatórias no local de trabalho ou de estudo, tais 

como empecilhos na admissão, matrícula, perseguição, demissão ou reprovação. 
 direito  de tirar licença/afastamento sem medo de perder o emprego/ano letivo. 
 garantia de remuneração durante a licença maternidade de 120 dias. 
 
 A CLT, no seu artigo 389, obriga todos os estabelecimentos em que 

trabalharem 30 ou mais mulheres com mais de 16 anos de idade, a ter local apropriado 
(próprio ou através de convênios), onde seja permitido às empregadas deixar sob 
vigilância e assistência os seus filhos, no período de amamentação. No seu artigo 369, 
assegura o direito a 2 descansos especiais, de meia hora cada, durante a jornada de 
trabalho, para amamentar seu filho até os 6 meses de idade.  

 O pai do bebê tem direito a licença paternidade de 5 dias com salário integral. 
 A mulher estudante, a  partir do oitavo mês de gestação e durante 3 meses 

após o parto, fica assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-
Lei no 1044, de 31 de outubro de 1969, sendo assegurado seu direito à prestação de 
exames finais.  

 Outros avanços na assistência e proteção à mulher incluem: 
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 o direito ao Alojamento Conjunto na maternidade; 
 a proteção contra a propaganda enganosa ou práticas não éticas da indústria e 

comércio de produtos infantis, através da recente regulamentação da Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, 
Chupetas, Mamadeiras e Protetores de Mamilos e das Resoluções RDC; 

 os direitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento; 
 a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 
 a Iniciativa Unidade Básica Amiga à Amamentação 
 
II.e.3) Contracepção da Nutriz 
 

O receio de uma nova gravidez pode prejudicar a amamentação. A 
unidade básica de saúde deve oferecer uma orientação segura e discutir qual o 
melhor método contraceptivo adequado para cada família, respeitando suas 
preferências e sentimentos. 

A amamentação é um importante meio para o espaçamento das 
gestações. Como método contraceptivo, é 100 % eficaz nas primeiras oito 
semanas pós-parto e tem 98 % de eficácia até os seis meses pós-parto, desde 
que sejam cumpridas 3 condições:  
 bebê menor de 6 meses 
 aleitamento materno exclusivo (em livre demanda) 
 mãe ainda não tenha menstruado  
 

Além do método da amenorréia lactacional (LAM), outros métodos 
contraceptivos podem ser utilizados durante a amamentação, como os métodos 
de barreira (condon, diafragma, espermicida), o dispositivo intra-uterino (DIU) e os 
métodos hormonais orais (pílulas) ou injetáveis à base de progesterona. 
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II.f) TESTE DO REFLEXO VERMELHO (TRV) 
 

Para detecção precoce da catarata congênita foi implantado o TRV em todas as 
maternidades municipais.  Estamos em fase de implantação nas unidades da rede básica 
(GPC, Assessoria de Oftalmologia/SUBHUE e Coordenação de Reabilitação), tendo sido 
iniciado projeto piloto na AP 2.2, contemplando avaliação no 2º, 6º e 12º mês de vida e 
também na 1ª consulta de acompanhamento das crianças que não foram avaliadas na 
maternidade. 
 
Quadro resumo: 
 

Teste do Reflexo Vermelho

TESTE DO REFLEXO VERMELHO 
(TRV)

MATERNIDADES 
SMSDC

UNIDADES BÁSICAS 
AP 2.2 E AP 5.3

REALIZADO NÃO REALIZADO

NORMAL ALTERADO

CONFIRMAÇÃO 
(OFTALMOLOGISTA)

CIRURGIA

ACOLHIMENTO MÃE-BEBÊ

NORMAL ALTERADO

CONFIRMAÇÃO 
(OFTALMOLOGISTA)

CIRURGIA

TRV: 2m  - 6m    -12m
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III) ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E VIGILÂNCIA NUTRICIONAL  
    SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) 

 
 

III.a) Dez Passos para uma Alimentação Saudável 
Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos 

 
Os primeiros anos de vida de uma criança, principalmente os dois primeiros, são 

caracterizados por crescimento acelerado e aquisições significativas no processo de 
desenvolvimento até atingir o padrão alimentar cultural do adulto. 

Os 10 Passos da Alimentação Saudável para Crianças Menores de 2 anos 
recomendados pelo Ministério da Saúde e OPAS/OMS  são: 
 
Passo 1) Dar somente leite materno (LM) até os 6 meses, sem oferecer água, chás 
ou qualquer outro alimento. 

• Devemos estar atentos para os sinais indicativos de que a criança está mamando 
de forma adequada (boa posição e boa pega). 

• O ganho de peso diário esperado é de 20g ou mais. 
 

Passo 2) A partir dos 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros 
alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. 

• As necessidades nutricionais da criança já não são mais atendidas só com o LM, 
embora continue sendo uma fonte importante de calorias e nutrientes. 

• A partir da introdução de alimentos complementares é importante oferecer água à 
criança. 

 
Passo 3) Após os 6 meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, 
carnes, leguminosas, frutas, legumes) três vezes ao dia, se a criança receber leite 
materno, e cinco vezes ao dia se estiver desmamada. 

• 3.1) Alimentação complementar das crianças entre 6-7 meses em 
aleitamento materno: 

- Aleitamento materno livre demanda 
- 1 papa de frutas no meio da manhã 
- 1 papa salgada no final da manhã 
- 1 papa de frutas no meio da tarde 
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• 3.2) Alimentação complementar das crianças entre 6-7 meses que não estão 
recebendo leite materno: 

- 2 papas de frutas ao dia  
- 2 papas salgadas ao dia (final da manhã e jantar) 
- 1 mingau de cereal, farinha ou amido 
 
Obs: A  introdução de novos alimentos deve ser feita com colher ou copo no caso de 
oferta de líquidos. 
 

Passo 4) A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, 
respeitando-se sempre a vontade da criança. 

• A criança está aprendendo a testar novos sabores e texturas dos alimentos e sua 
capacidade gástrica é pequena.(após os 6 meses é de 20-30 ml/kg de peso). 

 
Passo 5) A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida 
de colher; começar com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, 
aumentar a consistência até chegar a alimentação da família. 
 

• 5.1) Recomendações para a papa salgada: 
- Cozinhar bem todos os alimentos, para deixá-los bem macios. 
- Amassar com o garfo; não utilizar liquidificador e não passar na peneira, assim a 

criança vai desenvolver melhor a musculatura facial e a capacidade de 
mastigação. 

- A papa deve ficar consistente, em forma de purê grosso. Quanto mais espessa e 
consistente, maior a densidade energética (caloria/ grama de alimento). 

- Oferecer a primeira papa salgada no almoço.  
 
• 5.2) Entre 7-8 meses: 
- Oferecer outra papa salgada no jantar. 
 
• 5.3)A partir de 8 meses: 
- Algumas preparações da casa, como o arroz, feijão, cozidos de carne ou legumes 

podem ser oferecidos à criança, desde que amassados ou desfiados e que não 
tenham sido preparados com condimentos (temperos) picantes. 
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Passo 6) Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é 
uma alimentação colorida. 

• Todos os dias devem ser oferecidos alimentos de todos os grupos, variando os 
alimentos dentro de cada grupo. 

• Deve se introduzido um alimento novo a cada dia. 
 

Passo 7) Estimular o consumo diário de frutas, legumes e verduras nas refeições. 
• No primeiro ano de vida, não se recomenda que os alimentos sejam misturados, 

porque a criança está aprendendo a conhecer novos sabores e texturas dos 
alimentos. 

• Se a criança recusar determinado alimento, ele deve ser oferecido novamente em 
outras refeições.  São necessárias, em média, oito a dez exposições a um novo 
alimento para que ele seja aceito pela criança. 

 
Passo 8) Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e 
outras guloseimas, nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. 

• A criança nasce com preferência para o sabor doce; no entanto, a adição de 
açúcar é desnecessária e deve ser evitada nos 2 primeiros anos de vida, evitando 
que ela se desinteresse pelos cereais, verduras e legumes. 

• Alimentos que NÃO devem ser oferecidos à criança pequena: refrigerantes, 
produtos industrializados com conservantes, produtos com corantes artificiais, 
embutidos e enlatados, doces industrializados, café, chás, frituras e alimentos 
muito salgados ou adocicados. 

 
Passo 9) Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir o seu 
armazenamento e conservação adequados. 

• Quando a criança passa a receber a alimentação complementar aumenta a 
possibilidade de doenças diarréicas.  A mãe deve saber que é importante: 

- Lavar a mãos em água corrente e sabão antes de preparar e oferecer a 
alimentação para a criança; 

- Lavar a casca das frutas antes de descascá-las ou de fazer o suco; 
- Manter os alimentos sempre cobertos ; 
- Usar água fervida e filtrada para oferecer  à criança e também para o preparo 

das refeições; 
- O leite, in natura ou pasteurizado, também deve ser fervido e 
- Não devem ser oferecidas à criança sobras de alimentos da refeição anterior. 
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Passo 10) Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo 
sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. 

• O aleitamento materno é a melhor e mais eficiente recomendação dietética para a 
saúde da criança pequena. 

• A prioridade dietética da criança doente é a manutenção da ingestão adequada de 
calorias, utilizando alimentos complementares pastosos ou em forma de purê com 
alta densidade energética. 

• Logo que a criança recupere o apetite pode-se orientar à mãe que ofereça mais 
uma refeição extra ao dia. 

Grupos de Alimentos 
• Cereais e tubérculos (boa fonte de energia): arroz, aipim, batata-doce, macarrão, 

batata, cará, farinhas, batata baroa, inhame. 
• Grãos (boa fonte de proteína vegetal e ferro): feijões, lentilha, ervilha seca, soja e 

grão-de-bico. 
• Hortaliças e frutas (boa fonte de vitaminas e minerais): folhas verdes, laranja, 

abóbora, banana, beterraba, abacate, quiabo, mamão, cenoura, melancia, tomate, 
manga e outros. 

• Origem animal (boa fonte de proteínas de alto aproveitamento pelo corpo): frango, 
codorna, peixe, pato, boi, ovos e vísceras (miúdos). 

 
Alimentos que podem se oferecidos à criança como lanches: 

• Frutas (banana, manga, abacate, caju, maçã, mamão) 
• Mingau de prato feito com leite (materno, de preferência*) e cereais 
• Pães e biscoitos sem recheio 
• Iogurte natural ou coalhada caseira** 
• Batata ou aipim/mandioca cozida 
* Neste caso, usar farinhas cozidas para não levar o leite materno ao fogo. 
** Quando a criança não mama mais no peito. 

Sugestões para as diferentes combinações de papas salgadas: 
• BATATA +couve + peixe 
• MACARRÃO + vagem picadinha + frango desfiado 
• ARROZ + lentilha + tomate 
• FUBÁ + folha verde picadinha + carne moída 
• INHAME + beterraba + fígado de boi 
• AIPIM/MANDIOCA + quiabo + frango desfiado 
• BATATA DOCE + abobrinha + miúdos de frango 
• ARROZ  + feijão amassado + cenoura 
• FARINHA DE MANDIOCA + folhas verdes + carne moída 
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Recomendações às famílias de crianças pequenas com dificuldade de alimentar-se 

• Separar a refeição em um prato individual para ter certeza do quanto a criança 
está ingerindo; 

• Estar presente junto às refeições mesmo que a criança já coma sozinha, e ajudá-
la se necessário; 

• Não apressar a criança. Ela pode comer um pouco brincar, e comer novamente. É 
necessário paciência e bom humor; 

• Alimentar a criança tão logo ela demonstre fome. Se a criança esperar muito, ela 
pode perder o apetite; 

• Não forçar a criança a comer. Isso aumenta o estresse e diminui ainda mais o 
apetite. As refeições devem ser momentos tranqüilos e felizes e 

• Oferecer o alimento em local que seja de fácil limpeza, após o término da refeição. 
Além disso, evitar ficar limpando, de forma excessiva, o rosto e as mãos da 
criança para que esta não associe a comida a algo sujo. 

 
 
Orientações para crianças totalmente desmamadas no primeiro ano de vida  

Em condições em que as crianças não estejam mais sendo amamentadas ao 
peito, sem possibilidade de reverter essa situação, as orientações a seguir permitirão aos 
profissionais de saúde atuarem de maneira mais adequada frente a tais casos. 
 

• Para crianças menores de 4 meses: 
 Perguntar à mãe ou responsável como ela prepara o leite e corrigir, se for o 

caso, a diluição, o volume de cada refeição e o número de refeições que está 
sendo oferecido  conforme Anexo 1. 

 Identificar as práticas de higiene usadas na manipulação e no preparo dos 
alimentos complementares, orientando adequadamente a mãe quando 
necessário. 

 A mãe deve ser alertada dos riscos de contaminação da mamadeira e 
ensinada a oferecer o leite em copinho descartável e, a partir do 4º mês, em 
xícara, copo ou caneca. 

• Para crianças a partir de 4 meses: 
 A orientação básica é iniciar logo a alimentação complementar (não esperar 

que a criança entre no sexto mês) e ir substituindo a refeição láctea pura pela 
alimentação complementar, de modo gradativo. 

 O leite deve entrar na preparação de alimentos como papas, purês ou 
misturados a frutas, cereais e tubérculos mas nunca puro, no primeiro ano de 
vida. 

 Todas a demais orientações dadas para as crianças menores de 4 meses 
também se aplicam a este grupo de idade. 
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Anexo 1 
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III.b) SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) 
 

Possui dois componentes: fluxo de dados (informação) e ação (atitude de 
vigilância, atendimento diferenciado a crianças em risco nutricional) e está implantado em 
toda a rede básica de saúde da SMS/RJ, sem o componente informação. 

Atualmente a avaliação do estado nutricional, em menores de cinco anos de idade, 
é realizada através do índice peso/idade existente no Gráfico da Caderneta de Saúde da 
Criança (OMS-2006). 

O acompanhamento pela equipe deve ser sistemático e diferenciado para as 
crianças em risco nutricional, sendo recomendada revisão mínima de 15/15 dias pelo 
médico nas que estiverem abaixo do percentil 3 (p3).  A “Ficha de Acompanhamento 
Individual de Crianças em Risco Nutricional” deve compor um contra arquivo, facilitando a 
vigilância desse grupo pela equipe de saúde. 

As crianças em risco nutricional devem ser prioritariamente captadas para inscrição 
no Programa Bolsa Família. 

A vigilância deve ser estendida para as crianças maiores de 5 anos com a 
perspectiva de detectar e acompanhar escolares com sobrepeso/obesidade. 
 
Quadro resumo da vigilância nutricional: 
 

Vigilância Nutricional - SISVAN

AVALIAÇÃO DO ESTADO 
NUTRICIONAL:

CURVAS OMS/2006 – PESO X IDADE 
(<5 a)

IMC - > 5 a

ADEQUADORISCO 
NUTRICIONAL

BAIXO 

PESO

MUITO BAIXO 

PESO

SOBREPESO OBESIDADE

INTERNAÇÃO

REFERÊNCIA 
ATENÇÃO 

ESPECIALIZAD
A

VIGILÂNCIA 
ATENÇÃO 
BÁSICA –
EQUIPE 

MULTIDISCIPL
INAR

PBF E REDE 
SOCIAL DE 

APOIO

VIGILÂNCIA ATENÇÃO BÁSICA  
-EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PBF E REDE SOCIAL DE APOIO

VIGILÂNCIA 
EQUIPE 

MULTIDISCIPLIN
AR

GRUPO 
(PROMOÇÃO 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL, 
TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS)

REFERÊNCIA 
ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA

VIGILÂNCIA  
EQUIPE 

MULTIDISCIPLINA
R

GRUPO 
(PROMOÇÃO 
ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL, TROCA 
DE EXPERIÊNCIAS)

PÓLO SOBREPESO E 
OBESIDADE
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IV) PREVENÇÃO DA ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO (ADF) 
 

A anemia por deficiência de ferro (ADF) é a carência nutricional de maior 
magnitude no mundo, sendo considerada uma carência em expansão em todos os 
segmentos sociais. Embora ainda não haja um levantamento nacional, estudos apontam 
que aproximadamente metade dos pré-escolares brasileiros é anêmica (cerca de 4,8 
milhões de crianças). A prevalência entre 6 e 24 meses de idade é de 67,6%.  

O Protocolo para prevenção da ADF em crianças de 6-18 meses (SMSDC RJ) 
recomenda a orientação para alimentação complementar oportuna, a alimentação rica 
em ferro (fontes heme e não heme), a manutenção do aleitamento materno e orientação 
da alimentação materna e a suplementação preventiva com sulfato ferroso para crianças 
ininterruptamente dos 6 aos 18 meses de idade (dose=12,5 mg de ferro por dia). Nos 
casos em que a suplementação seja iniciada tardiamente, orienta-se que a criança use 
sulfato ferroso por pelo menos seis meses, até completar 18 meses.  

Crianças que iniciarem a suplementação com 18 meses poderão usar sulfato 
ferroso até que completem 24 meses. 
 
Suplementação Preventiva: 
 

Grupo Dose de 
Ferro  

Periodicidade Tempo de 
permanência 

Produto Cobertura 

Prematuros e 
Crianças de baixo 

peso  
Consultar “Recomendações para o acompanhamento do lactente prematuro” 

Crianças a termo 
6-18 meses 10 gotas* 

ou 
2,5ml 

(líquido)** 

Todos os dias 
Até 18 meses 
(pelo menos 6 

meses) 

Sulfato ferroso 
Gotas * (1ml=25mg) 

Líquido 
FarManguinhos** 

(1ml=5mg) 

universal 

Observação: Crianças que apresentam doenças que cursam com acúmulo de ferro, como 
Anemia Falciforme, não devem receber suplementação, ressalvado aquelas que tenham a 
indicação de profissional competente. Havendo suspeita dessas doenças, a suplementação 
não deverá ser iniciada até a confirmação do diagnóstico. 
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V) VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS   
    (Maria Angélica Nogueira)                                                                                                    
Crianças são vítimas da violência estrutural (característica de sociedades marcadas por 
desigualdades sociais) e da violência interpessoal (geralmente um adulto contra a 
criança). 
Dentro da violência interpessoal destaca-se a violência intrafamiliar, sendo os pais os 
principais autores. 
  
TIPOS PRINCIPAIS DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 
 

• Tipos: 
 
1. Física: qualquer tipo de ação física (bater, espancar, puxar orelhas, beliscar, 

trancar no quarto escuro, etc). O castigo físico é um tipo de violência física usado 
por muitos pais como método disciplinar. 

2.  Sexual: é o ato de tocar partes íntimas, se esfregar, forçar ou seduzir a criança a 
praticar qualquer ato sexual ou pornográfico. Formas mais sutis sem contato físico 
(situações em que a criança vê ou ouve coisas que não quer, não pode entender 
ou que a envergonha, por exemplo, ouvir ou observar relações sexuais). É o tipo 
de violência que tem como característica o segredo, o silêncio, mantidos devido 
a ameaças, vergonha e medo. 

3. Emocional: é a violência que compromete a saúde emocional da criança (gritar, 
acusar, comparar, discriminar, ameaçar, zombar, humilhar, xingar, criticar, 
amedrontar, etc). Forma mais sutil: crianças que cuidam dos pais (numa inversão 
de papéis). É também violência quando a criança assiste outra pessoa da família 
sendo agredida. Uma outra forma de violência ou abuso emocional é a chamada 
Síndrome de Alienação Parental (habitualmente desencadeada por um dos pais 
em relação ao outro) que se caracteriza pela doutrinação de uma criança para que 
odeie o genitor sem qualquer justificativa. Essa síndrome aparece quase 
exclusivamente no contexto de disputa de custódia de crianças. 

4. Negligência: é a omissão de qualquer tipo de cuidados, como o não escutar, não 
proteger, desacreditar, não dar limites, não dar alimentos, calendário de vacinação 
incompleto, etc. 
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     A VULNERABILIDADE DA CRIANÇA 
 

• Acontece a violência sempre que o adulto não protege a criança e não a ajuda a 
se desenvolver.  

• A relação interpessoal entre um adulto e uma criança é marcada pela 
dependência. A criança depende do adulto que pode não estar, por exemplo, 
informado ou preparado para atendê-los. E ainda, é fundamental destacar o que 
inúmeros estudos mostram: a grande maioria dos adultos agressores foi vítima da 
violência interpessoal na infância e na adolescência e precisam ser ajudados. 

• A dependência básica do ser humano pode ser exemplificada através de quatro 
características naturais da criança: 

a) A criança é valorizável: a criança irá construir seu valor pessoal de acordo com a 
estima e dedicação que seus pais têm por ela. A criança se ama e se respeita quando 
se percebe amada e respeitada. Uma forma de se jogar com este poder de atribuir 
valor à criança é ameaçá-la com a retirada do amor caso ela não faça isso ou aquilo. 
Outra forma é compará-la com outros, fazendo com que ela se sinta inferior ou 
superior. É difícil a tarefa de educar, colocar limites, sem chantageá-la com a 
retirada do valor intrínseco. 
b) A criança é vulnerável, devassável: a criança não tem um sistema de defesas 
desenvolvido e depende dos pais para protegê-la. A falta de limites entre Eu e o 
Outro faz com que a criança seja normalmente egocêntrica explicando o mundo 
baseada em si mesma. Se meus pais brigam a culpa é minha, se não ficam comigo 
deve ser porque eu sou ruim. A frustração gradual de algumas necessidades da 
criança faz com que ela perceba que o outro não é parte intrínseca dela. Ela reage 
normalmente à frustração reclamando, chorando, o que pode provocar uma reação 
violenta dos pais. A expressão da emoção é uma necessidade fisiológica do 
organismo em busca de uma homeostase que foi perdida. 
c) A criança tem uma forma de pensar concreta e radical: é tudo ou nada, é bom 
ou ruim, agora ou nunca. As crianças pequenas acham que são o que os outros 
dizem. 
d) A criança é imatura: além da falta de coordenação motora ela carece de 
conhecimentos sobre seus limites, sobre como deve agir diante de dificuldades. Cai, 
quebra, suja, faz barulho, etc. A violência física pode acontecer como forma de 
punição frente às atitudes naturais das crianças. Outra forma inadequada de lidar 
com a imaturidade infantil é ignorá-la, não dar limites. 

 
• Circunstâncias ou fatores que estão associados às situações de violência contra 

crianças: 
1. Pais vítimas de violência na infância ou adolescência; 
2. Famílias com dificuldades socioeconômicas; 
3. Pais com problemas conjugais, pais separados, pais solteiros, presença de 

padrasto/madrasta; 
4. Pais portadores de doenças crônicas, uso de álcool e drogas; 
5. Gravidez não desejada, gravidez na adolescência, separação da criança 

depois do parto; 
6. Prematuridade, baixo peso ao nascer, criança portadora de deficiência física 

ou mental. 
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CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA 
 

A criança vítima de violência sempre sinaliza o seu sofrimento, mesmo não 
verbalizando. Inúmeras são as conseqüências e variam conforme a individualidade de 
cada criança, idade da vítima, tipo de violência, duração da violência, relação com o 
agressor, contexto familiar, etc. 

Alguns exemplos: baixa auto-estima, culpa ou vergonha, atitude pessimista, 
fachada de maturidade e capacidade de responsabilidade, sintomas somáticos, fuga 
do lar, comportamentos violentos, medo do adulto, busca crescente de afeição por 
parte dos adultos, lesões físicas, doenças orgânicas, etc. 

 
ATUAÇÃO FRENTE AO CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO (EQUIPE DE SAÚDE 
EM PARCERIA COM OS CONSELHOS TUTELARES) 
 

Intervir nos casos de violência interpessoal contra a criança exige cuidado e 
atenção visando à PROTEÇÃO da criança (favorecer a diminuição ou mesmo a 
interrupção da violência) e a prevenção da violência (por exemplo, a identificação de 
outras crianças em situações de risco na mesma família). Na perspectiva da proteção 
é importante lembrar que CADA CASO É ÚNICO, demandando intervenção e 
acompanhamento específicos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal 8069 de 13 de julho de 
1990, inova em duas situações importantes e essa inovação possibilita que o 
problema da violência não se torne de imediato um fato policial: 

1. Considera a violência como uma questão de saúde, inserindo-a no capítulo 
I “Do direito à vida e à saúde”. 

2. Estabelece a obrigatoriedade dos profissionais de saúde comunicarem os 
casos suspeitos ou confirmados para os Conselhos Tutelares (art.13).  

Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos encarregados 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente 
aplicando as medidas de proteção sempre que os direitos forem ameaçados ou 
violados, por exemplo, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis (art.98, 
II). É também atribuição do Conselho Tutelar atender e aconselhar os pais ou 
responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, tais como, inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio; orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos; encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
encaminhamento a cursos ou programas de orientação; advertência; perda da 
guarda; destituição da tutela; suspensão ou destituição do pátrio poder. Ainda de 
acordo com o artigo 130, verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso 
sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, 
como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. 

Logo, a finalidade da comunicação ou notificação ao Conselho Tutelar é a de 
garantir a proteção das crianças e não deve implicar em julgar o caso em si, não visa 
culpar o possível agressor (isso deve ser explicado à família, a notificação é 
necessária na tentativa de auxiliar) e sim, dividir com outros setores da sociedade 
essa responsabilidade pela proteção da criança. Através do Conselho Tutelar poderá 
acontecer o envolvimento de outras instituições que poderão ser mobilizadas para dar 
suporte ao caso. No entanto, a responsabilidade dos profissionais de saúde não deve 
cessar com a notificação. Os profissionais de saúde podem ter informações 
importantes sobre o caso e devem manter contato com o Conselho Tutelar de forma a 
acompanhar os desdobramentos do caso. 
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• Equipe de saúde (não apenas o profissional de saúde que atendeu à criança ou 
adolescente) em parceria com o Conselheiro Tutelar responsável pelo caso, 
atuando juntos para proteção da criança e do adolescente.  

• Notificação gerando informação possibilitando conhecer como a violência se 
apresenta e a partir daí definição de ações de prevenção, construção de redes de 
atendimento, qualificação de serviços. 
 
 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

A meta da prevenção da violência interpessoal contra crianças é sinônimo de 
apoio e fortalecimento das famílias para ajudá-las a cuidar de seus filhos mais 
adequadamente. Por exemplo, um profissional de saúde atua em defesa da criança 
quando um pai (ou uma mãe) é ajudado a lidar com uma deficiência física da criança 
ou quando lhe é explicado que o nível de atividade da criança de um a dois anos é 
normal, embora difícil de ser conduzido, e não porque a criança quer irritar os pais. 

No pré natal: identificação de fatores associados às situações de violência 
visando evitar o surgimento dela. Exemplos: tentativa fracassada de abortar, desejo 
de doar o concepto, história de violência prévia, mãe solteira sem suporte emocional, 
desajustes sérios entre o casal, história de doença crônica grave, drogadição ou 
alcoolismo, história de comportamentos violentos.  
• Sugestão de ação: Utilização da cartilha Protegendo Nossas Crianças e 

Adolescentes no trabalho com os futuros pais. 
Na sala de parto, no puerpério, nas consultas de puericultura, nos 

grupos de aleitamento materno, salas de espera: identificação precoce de casos 
potenciais ou reais. Exemplos: comportamentos não usuais da mãe (depressão, 
agitação, raiva, etc), comentários depreciativos acerca do bebê, comentários 
inadequados, ausência do desejo de conhecer a criança, ausência de 
comportamentos positivos no pós-parto (não deseja segurar, alimentar ou acariciar o 
bebê), aleitamento praticado de modo pouco afetivo, desinteresse pelas orientações 
recebidas, maneiras rudes no trato com a criança, negligência na higiene, extrema 
exigência em relação à criança.  
• Sugestão de ação: Utilização da Cartilha Protegendo Nossas Crianças e 

Adolescentes no trabalho com os pais.  
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Quadro resumo do fluxo de atendimento dos casos suspeitos ou confirmados 
 
 
 
 
  

Casos suspeitos ou confirmados de 
violência

CAPTAÇÃO DE 
CASOS 

SUSPEITOS

ATENÇÃO 
BÁSICA

HOSPITAL / 
MATERNIDADE / 

EMERGÊNCIA

UNIDADE BÁSICA

HOSPITAL, 
MATERNIDADE OU 

EMERGÊNCIA

ESCOLA

OUTROS

ATENDIMENTO 
PELA EQUIPE DE 

SAÚDE

ATENDIMENTO 
PELA EQUIPE DE 
SAÚDE

FICHA 
NOTIFICAÇÃO 

(SINAN)

FICHA 
NOTIFICAÇÃO 

(SINAN)

CONSELHO 
TUTELAR

CAP

HOSPITAL JESUS 
(ACOMPANHAMENTO)

VIOLÊNCIA SEXUAL

EMERGÊNCIA/MATERNIDADE         
(1º ATENDIMENTO)

SVS

 
 
 
 
 



 60 

 
VI) DIARRÉIA E DESIDRATAÇÃO (*) 
(Resumo baseado no Módulo 2 – Avaliar e Classificar a Criança de 2 meses a 5 anos de idade   do Curso 
de Capacitação  em AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância) -  Ministério da Saúde 
– 2003 (2ª edição revisada) 

 
 

AVALIAR E CLASSIFICAR A DIARRÉIA 
 

A diarréia aparece quando a perda de água e eletrólitos nas fezes é maior do 
que a normal, resultando no aumento do volume e da freqüência das evacuações e 
diminuição da consistência das fezes. 

Diarréia é geralmente definida como a ocorrência de três ou mais evacuações 
amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas. 

A doença diarréica aguda é uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas crianças menores de 6 meses que não 
estão em aleitamento materno exclusivo. 

O número de evacuações por dia considerado normal varia com a dieta e a idade 
da criança. A percepção materna é extremamente confiável na identificação da diarréia 
de seus filhos, descrevendo as fezes líquidas com terminologias regionais. 

Os lactentes amamentados em forma exclusiva geralmente têm fezes 
amolecidas, não devendo isto ser considerado diarréia. A mãe de uma criança que 
mama no peito pode reconhecer a diarréia porque a consistência ou a frequência das 
fezes é diferente da habitual. 
Quais são os diferentes tipos de diarréia? 

Quase todos os tipos de diarréia que causam desidratação cursam com fezes 
líquidas. A cólera é um exemplo clássico de diarréia com fezes líquidas, mas uma 
pequena proporção de todas as diarréias líquidas se devem à cólera. A maioria dos 
episódios de diarréia aguda é provocado por um agente infeccioso e dura menos de duas 
semanas. 

A diarréia líquida aguda pode causar desidratação e contribuir para a 
desnutrição. A morte de uma criança com diarréia aguda se deve geralmente à 
desidratação. 

Caso a diarréia dure 14 dias ou mais, é denominada diarréia persistente. Até 
10% dos episódios de diarréia persistentes causam problemas nutricionais e contribuem 
para mortalidade na infância. 

A diarréia com sangue, com ou sem muco, é chamada disenteria. A causa mais 
comum da disenteria  é a bactéria Shigella. A disenteria amebiana não é comum nas 
crianças pequenas. Uma criança pode ter diarréia líquida e disenteria associada. 
 
1- AVALIAR A DIARRÉIA 
Uma criança com diarréia deve ser avaliada para saber: 
. por quanto tempo a criança tem tido diarréia; 
. se há sinais de desidratação; 
. se há sangue nas fezes para determinar se a criança tem disenteria. 
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Observe os seguintes passos para avaliar a criança com diarréia: 
 

 
PERGUNTAR: A criança tem diarréia? 
Refira-se à diarréia com palavras que a mãe entenda. 
Caso a mãe responda que SIM, ou se já tinha explicado que a diarréia era o motivo pelo 
qual ela tinha levado a criança ao serviço de saúde, anote a sua resposta. A seguir, 
avalie a criança para averiguar se existem sinais de desidratação, diarréia persistente e 
disenteria. 
PERGUNTAR: Há quanto tempo? 
A diarréia que dura 14 dias ou mais é diarréia persistente. 
PERGUNTAR: Há sangue nas fezes? 
Pergunte à mãe se tem visto sangue nas fezes em algum momento durante este 
episódio de diarréia .Se sim, avalie se a criança está prostrada. 
A seguir verifique SEMPRE o estado de hidratação da criança. 
Quando uma criança se desidrata, está a princípio inquieta ou irritada. Quando a 
desidratação continua, a criança se torna letárgica ou inconsciente. 
Ao perder líquido corporal, a criança talvez fique com os olhos fundos. Ao sinal da prega, 
a pele volta ao seu estado anterior lentamente ou muito lentamente. 
 
OBSERVAR e PALPAR para investigar os sinais seguintes: 
 
OBSERVAR o estado geral da criança. A criança está letárgica ou inconsciente? 
Está inquieta ou irritada? 
 
Quando a criança está letárgica ou inconsciente, apresenta um sinal geral de perigo. 
Lembre-se de usar este sinal geral de perigo quando classificar a diarréia da criança. 
Uma criança é considerada como inquieta e irritada se apresentar este comportamento 
durante todo o tempo ou cada vez em que é tocada ou examinada. A criança deverá ser 
avaliada desperta e sem estar sendo amamentada. Muitas crianças se sentem 
molestadas só por estarem no serviço de saúde. Geralmente é possível consolar e 
acalmar essas crianças. Não devem ser consideradas como “inquietas ou irritadas”. 
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OBSERVAR se os olhos estão fundos. 
Os olhos da criança desidratada podem parecer fundos. Se estiver em dúvida, pergunte 
à mãe se acha que os olhos da criança estão diferentes do habitual. Sua confirmação lhe 
ajudará na decisão. Apesar do sinal “olhos fundos” poder estar presente nas crianças 
gravemente desnutridas, mesmo sem apresentarem desidratação, este sinal deve ser 
considerado como presente para o diagnóstico da desidratação. 
 
OFERECER líquidos à criança. A criança não consegue beber ou bebe mal? Bebe 
avidamente, com sede? 
Peça à mãe que ofereça à criança um pouco de água em um copo ou colher. Observe a 
criança beber. 
Uma criança não consegue beber se ao levar o líquido à boca ela não conseguir 
engolir. Por exemplo, uma criança talvez não possa beber porque está letárgica ou 
inconsciente. Ou a criança talvez não consiga sugar ou engolir. 
Uma criança bebe mal se está débil e não pode beber sem ajuda. Talvez consiga beber 
apenas quando lhe colocam o líquido na boca. 
Uma criança tem o sinal bebe avidamente, com sede se é evidente que a criança quer 
beber. Observe se a criança trata de alcançar o copo ou a colher quando a água lhe é 
oferecida. Quando a água é retirada, veja se a criança está descontente porque quer 
beber mais. 
Se a criança toma um gole só porque é incitada a fazê-lo e não quer mais, não apresenta 
o sinal “bebe avidamente, com sede.” 
 
VERIFICAR O SINAL DA PREGA no abdome. A pele volta ao estado anterior muito 
lentamente (em mais de 2 segundos)? Lentamente? 

Peça à mãe que coloque a criança na mesa de exame de modo que esteja deitada de 
barriga para cima com os braços encostados junto ao corpo (não sobre a cabeça) e as 
pernas estendidas; ou peça à mãe que fique com a criança no colo, com ela virada de 
barriga para cima. Localize a região do abdome da criança que está entre o umbigo e o 
costado do abdome. Para verificar o sinal da prega na pele, use o polegar e o indicador. 
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Não belisque com a ponta dos dedos porque causará dor. Coloque a mão de modo que 
quando fizer o sinal da prega na pele, a prega da pele estará no sentido longitudinal ao 
corpo da criança e não no horizontal. Levante firmemente todas as camadas da pele e o 
tecido debaixo delas. Segure a pele por um segundo e solte em seguida. Quando soltar, 
certifique-se de que ao sinal da prega a pele voltou ao seu estado anterior: 
. muito lentamente (em mais de 2 segundos); 
. lentamente; 
. imediatamente. 
Caso a pele ainda fique levantada por um breve momento depois de soltá-la, decida que 
ao sinal da prega, a pele volta ao seu estado anterior lentamente. 
Nota: em uma criança com marasmo (desnutrição grave), a pele pode voltar ao seu lugar 
lentamente, inclusive se a criança não está desidratada. Em uma criança com sobrepeso 
ou com edema, a pele pode voltar ao lugar imediatamente ainda que a criança esteja 
desidratada. Mesmo sendo o sinal da prega menos seguro nestas crianças, utilize-o para 
classificar a desidratação da criança. 
 
2- CLASSIFICAR A DIARRÉIA 
Há três tabelas de classificação para classificar a diarréia. 
• Todas as crianças com diarréia são classificadas quanto ao estado de hidratação. 
• Caso a criança tenha tido diarréia por 14 dias ou mais, classifique como diarréia 
persistente. 
• Caso a criança apresente sangue nas fezes, classifique como disenteria. 
 
2.1 CLASSIFICAR O ESTADO DE HIDRATAÇÃO 
Há três tipos de classificação possíveis para a desidratação numa criança com diarréia: 
. DESIDRATAÇÃO GRAVE 
. DESIDRATAÇÃO 
. SEM DESIDRATAÇÃO 
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Para classificar o estado de hidratação da criança, comece com a primeira faixa: 
 
• Se dois ou mais sinais da faixa vermelha estão presentes, classifique a criança com 
DESIDRATAÇÃO GRAVE. 
• Se dois ou mais sinais não estão presentes na faixa vermelha, olhe a faixa amarela (ou 
a segunda).Caso dois ou mais dos sinais estejam presentes na faixa amarela, classifique 
a criança como tendo DESIDRATAÇÃO. 
• Se dois ou mais dos sinais da coluna amarela não estão presentes, classifique a 
criança como SEM DESIDRATAÇÃO. A criança não tem sinais suficientes para ser 
classificada como tendo DESIDRATAÇÃO. As perdas de líquidos iniciais podem não 
ocorrer acompanhadas de sinais de desidratação. 

 
DESIDRATAÇÃO GRAVE 
Caso a criança tenha tido dois dos seguintes sinais: letárgico ou inconsciente, não 
consegue beber ou bebe mal, olhos fundos, ao sinal da prega a pele volta ao estado 
anterior muito lentamente, classifique como DESIDRATAÇÃO GRAVE. 
Tratamento 
Qualquer criança com desidratação necessita líquidos adicionais. A criança classificada 
com DESIDRATAÇÃO GRAVE  necessita líquidos rapidamente. Trate com solução IV 
(intravenosa).  
 
DESIDRATAÇÃO (Consulte  tabelas Planos A, B e C em anexo)  
Caso a criança não apresente sinais de DESIDRATAÇÃO GRAVE, olhe a faixa seguinte.  
Caso a criança tenha dois ou mais dos seguintes sinais: inquieta ou irritada; bebe 
avidamente, com sede; olhos fundos; ao sinal da prega a pele volta ao estado anterior 
lentamente, classifique como desidratação. 
 
Tratamento 
Uma criança com DESIDRATAÇÃO necessita de líquidos e alimentos. Trate a criança 
com solução de SRO e com uma alimentação apropriada. 
As crianças amamentadas deverão continuar mamando ao peito. As demais crianças 
deverão receber o leite habitual ou algum alimento nutritivo após a reidratação com SRO, 
oferecendo mais líquidos. 
 
SEM DESIDRATAÇÃO 
Uma criança que não tenha dois ou mais sinais  da primeira e segunda faixa é 
classificada  como sem desidratação. 
Tratamento 
Esta criança necessita de líquidos adicionais para prevenir a desidratação. Uma criança 
que é classificada como SEM DESIDRATAÇÃO  necessita de orientações para casa. As 
três principais condutas são: 
1. Administrar líquidos adicionais. 
2. Continuar a alimentar. 
3. Orientar quanto aos sinais de piora e retorno. 
 Uma criança que é classificada como SEM DESIDRATAÇÃO também necessita de 
alimentos e a mãe precisa ser orientada sobre os sinais de piora e quando deve retornar 
ao serviço de saúde.  
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2.2 CLASSIFICAR A DIARRÉIA PERSISTENTE 
Depois de classificar a desidratação da criança, classifique a criança com diarréia 
persistente caso a criança tenha tido diarréia por 14 dias ou mais. Há duas classificações 
para a diarréia persistente: 
. DIARRÉIA PERSISTENTE GRAVE 
. DIARRÉIA PERSISTENTE 
 
DIARRÉIA PERSISTENTE GRAVE 
Caso uma criança tenha tido diarréia por 14 dias ou mais e também esteja desidratada, 
classifique a doença da criança como DIARRÉIA PERSISTENTE GRAVE. 
Tratamento 
As crianças com diarréia que dura 14 dias ou mais e além disso estão desidratadas 
necessitam ser referidas ao hospital. Essas crianças necessitam de atenção especial 
para ajudar a prevenir a perda de líquidos. 
Podem também necessitar de uma mudança na dieta. Em alguns casos, pode ser 
necessário analisar amostras das fezes para determinar a causa da diarréia. 
Trate a desidratação da criança antes de referí-la ao hospital, a menos que tenha outra 
classificação grave. O tratamento das crianças com doenças graves pode ser difícil. 
Essas crianças deverão receber tratamento em um hospital. 
 
 
 
DIARRÉIA PERSISTENTE 
Uma criança que tenha tido diarréia por 14 dias ou mais e que não apresente sinais de 
desidratação se classifica como DIARRÉIA PERSISTENTE. 
Tratamento 
Uma alimentação adequada é o tratamento mais importante para a diarréia persistente. 
A criança deverá ser encaminhada para tratamento especializado no Ambulatório do 
PRODIAPE. 
 
2.3 CLASSIFICAR A DISENTERIA 
 
Classificar a criança com diarréia e sangue nas fezes como tendo DISENTERIA. 
 
Tratamento 
Trate ou previna a desidratação da criança. Se após ter sido hidratada, a criança persiste 
com comprometimento do estado geral, dê um antibiótico recomendado para Shigella .  
 
Antibiótico de primeira linha: Ácido Nalidíxico (40mg/kg/dia).Dar de 6 / 6 horas por 5 dias 
Antibiótico de segunda linha: Trimetropim + Sulfametoxazol (40mg/kg/ dia).Dar de 12/12h    
por 7 dias 
 
Você pode assumir que a disenteria foi causada por Shigella porque: 
• Shigella causa em torno de 60% dos casos vistos nos serviços de saúde. 
• Shigella causa quase todos os casos de disenteria com risco de morte. A identificação 
do agente em laboratório pode levar até cinco dias. 
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VII) INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS 
 Resumo baseado no Módulo 2 – Avaliar e Classificar a Criança de 2 meses a 5 anos de idade   do Curso de 
Capacitação  em AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância) -  Ministério da Saúde – 
2003 (2ª edição revisada 

 
 

I - AVALIAR E CLASSIFICAR A TOSSE OU A DIFICULDADE PARA RESPIRAR 
 

As infecções respiratórias podem ocorrer em qualquer parte do aparelho 
respiratório, como nariz, garganta, laringe, traquéia, brônquios ou pulmões. 

Uma criança com tosse ou dificuldade para respirar pode ter pneumonia ou outra 
infecção respiratória grave. Nos países em desenvolvimento, a pneumonia geralmente é 
causada por bactérias. As mais comuns são o Streptococcus pneumoniae e o 
Haemophilus influenzae. As crianças com pneumonia bacteriana podem morrer por 
hipóxia ou septicemia. 

A maioria das crianças que vão aos serviços de saúde apresenta infecções 
respiratórias sem gravidade que, se não forem tratadas a tempo, podem evoluir para 
infecções mais graves e para septicemia. Por exemplo, uma criança resfriada talvez esteja 
tossindo porque as secreções nasais gotejam na parte posterior da garganta. É provável 
que seja apenas uma infecção viral. Estas crianças não estão seriamente doentes. Não 
necessitam de tratamento com antibióticos. Suas famílias podem tratá-las em casa. 

Os profissionais de saúde têm que identificar as poucas crianças com tosse ou 
dificuldade respiratória que necessitam realmente de tratamento com antibióticos. A 
detecção destes casos é realizada pela utilização de dois sinais clínicos: frequência 
respiratória elevada (respiração rápida) e tiragem subcostal. 

Quando as crianças desenvolvem pneumonia, os pulmões ficam rígidos. Uma das 
respostas do organismo aos pulmões rígidos e à hipóxia é a respiração rápida. Caso a 
pneumonia se agrave, os pulmões tornam-se ainda mais rígidos. Pode ocorrer tiragem 
subcostal, que é o sinal mais importante para o diagnóstico de pneumonia grave. 
 
1- AVALIAR A TOSSE OU A DIFICULDADE PARA RESPIRAR 
 
Uma criança com tosse ou dificuldade para respirar é avaliada verificando: 
 

• há quanto tempo a criança está com tosse ou dificuldade para respirar; 
• se a criança apresenta sibilância ocasional ou frequente; 
• respiração rápida; 
• tiragem subcostal; 
• estridor e sibilância. 
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PERGUNTAR: A criança está com tosse ou tem dificuldade para respirar? 
A “dificuldade para respirar” é qualquer forma pouco comum de respirar. Em geral, as 
mães respondem de diferentes maneiras. Talvez digam que a respiração da criança é 
“rápida” ou a criança está “cansada” ou utilizando outros termos regionais, como “pontada” 
ou outros. 
Caso a mãe responda que SIM, faça-lhe a pergunta seguinte. 
PERGUNTAR: Há quanto tempo? 
Uma criança que apresente tosse ou dificuldade para respirar por mais de 30 dias tem 
uma tosse crônica. Pode tratar-se de tuberculose, asma, coqueluche, sinusopatia ou outro 
problema. 
PERGUNTAR: A criança apresenta sibilância ocasional ou freqüente? 
Uma criança com sibilância ocasional ou frequente pode ter asma.  
Nota: caso a criança esteja dormindo e tenha tosse ou dificuldade para respirar, conte 
primeiro a frequência respiratória antes de despertá-la. 
 
Contar as respirações por minuto. O limite para a respiração rápida depende da idade da 
criança.  A frequência respiratória normal é mais alta nas crianças de 2 a 11 meses do que 
nas crianças de 12m a 5 anos. 
 

Observe se há tiragem subcostal e verifique se há estridor e sibilância. 
A criança tem tiragem subcostal se a parede torácica inferior retrai-se quando ela 

inspira. 
O estridor, em geral, se produz quando há inflamação da laringe, traquéia, ou da 

epiglote, dificultando a entrada de ar nos pulmões. Pode ser grave quando causa 
obstrução das vias aéreas.  Deve ser observado na inspiração. A criança que tem estridor 
quando está em repouso tem uma doença grave. 

A sibilância é uma manifestação clínica que ocorre por obstrução ao fluxo aéreo.  
É um ruído que soa como um chiado na expiração. 
 
Observe também se há algum sinal geral de perigo:  

• A criança não consegue beber ou mamar; 
• A criança vomita tudo o que ingere; 
• A criança apresentou convulsões; 
• A criança está letárgica ou inconsciente. 

 
 



 70 

2-CLASSIFICAR A TOSSE OU A DIFICULDADE PARA RESPIRAR 
 
Existem três possíveis classificações para uma criança com tosse ou dificuldade para 
respirar. São elas: 
 
. PNEUMONIA GRAVE OU DOENÇA MUITO GRAVE ou 
. PNEUMONIA ou 
. NÃO É PNEUMONIA 
 
Este é o quadro de classificação para a tosse ou a dificuldade para respirar. 
 

 
Medidas caseiras para aliviar a tosse são: 

• Aumentar a oferta de líquidos. Para menores de 6 meses de idade, em regime 
exclusivo de aleitamento materno, oferecer o peito mais vezes 

• Remédios nocivos a desencorajar: antinflamatórios, sedativos da tosse, 
expectorantes, descongestionantes nasais ou orais e antigripais. 

 
Antibiótico de primeira linha: Amoxicilina – 50 mg/kg/dia; 8/8 horas durante 7 dias. 
Não havendo indicação de hospitalização e criança não aceitar o antibiótico via oral ou 
não apresentar melhora do quadro, pode ser usado Penicilina Procaína IM, na dose de 
50.000 UI/kg/dia  
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3 - AVALIAR A SIBILÂNCIA 
 

A sibilância é uma condição muito comum nos serviços de saúde, sendo uma 
importante causa de consulta à criança. Além disso, pode-se confundir ou estar associada 
a um quadro infeccioso das vias respiratórias. Considerar a presença de sibilância citada 
pela mãe, mesmo que nessa consulta não tenha sido escutada a sibilância e a criança 
apresente respiração rápida ou tiragem, e se for observada pelo profissional. 

As principais doenças que cursam com sibilância são a asma brônquica e a 
bronquiolite. É frequentemente associada também com pneumonia. Essas doenças 
podem ocasionar retração intercostal, subcostal e aumento da frequência respiratória, 
sendo comum confundir-se com o diagnóstico da pneumonia, em certas situações. Por 
isso, antes de classificar a criança com sibilância no quadro de “Tosse ou Dificuldade para 
Respirar”, o profissional de saúde deverá tratar a sibilância (nebulização até 3 vezes) e 
fazer uma reavaliação depois. 
 
II – AVALIAR E CLASSIFICAR OS PROBLEMAS DE OUVIDO 
 

Quando uma criança tem infecção de ouvido, o pus se acumula atrás do tímpano 
causando dor e frequentemente febre. Caso não se trate a infecção, o tímpano pode 
romper, drenando secreção purulenta e diminuindo a dor. 

Algumas vezes a infecção se estende do ouvido médio ao osso mastóide, 
causando mastoidite. A infecção também pode estender-se do ouvido médio para o 
sistema nervoso central, causando meningite. Estas são doenças graves.  Requerem 
atenção urgente e que a criança seja referida ao hospital. 

As infecções de ouvido raramente causam a morte. Porém são a causa de muitos 
dias de doença nas crianças. É a principal causa de surdez nos países em 
desenvolvimento e a surdez acarreta problemas de aprendizagem na escola.  
 
1- AVALIAR OS PROBLEMAS DE OUVIDO 
Em uma criança com problemas de ouvido se avalia: 
. a dor de ouvido; 
. a secreção purulenta no ouvido; 
. se há secreção, há quanto tempo ela vem se apresentando; 
. a tumefação dolorosa ao toque na parte posterior do pavilhão auricular. 

 
 
A dor de ouvido pode significar que a criança tem uma infecção de ouvido. A secreção de 
ouvido é também um sinal de infecção, mesmo sem dor. 



 72 

Deve-se tratar o problema de ouvido de acordo com o tempo que a secreção está 
presente no ouvido. Uma secreção de ouvido que esteja presente por duas semanas ou 
mais é tratada como infecção crônica de ouvido e se presente por menos de duas 
semanas é tratada como infecção aguda do ouvido. 

PALPAR para verificar se há tumefação dolorosa ao toque na parte posterior do 
pavilhão auricular.  Palpar a parte posterior de cada pavilhão. Comparar e decidir se há 
sinais inflamatórios na região correspondente ao osso mastóide. Fazer o diagnóstico 
diferencial com adenite. Deve haver edema e dor para classificar mastoidite. 
 
 
2-CLASSIFICAR OS PROBLEMAS DE OUVIDO 
 
Existem quatro classificações para os problemas de ouvido: 
 

MASTOIDITE 
INFECÇÃO AGUDA DO OUVIDO 
POSSÍVEL INFECÇÃO AGUDA DO OUVIDO 
INFECÇÃO CRÔNICA DO OUVIDO 
NÃO HÁ INFECÇÃO DO OUVIDO 

 
Esta é a tabela de classificação para os problemas de ouvido: 

 
• Antibiótico de primeira linha: Amoxicilina – 50mg/kg/dia; 8/8 horas durante 10 dias 
• Secar o ouvido usando mechas ao menos 3 vezes por dia; usar pano absorvente ou 

lenço de papel macio, trocando quantas vezes necessário até que o ouvido esteja 
seco.  
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VII) ATENÇÃO À CRIANÇA COM ASMA                              
PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO PACIENTE COM ASMA E RINITE 

 
Definição de Asma: 
 

É uma doença inflamatória crônica das vias aéreas caracterizada por 
hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, 
reversível espontaneamente ou com tratamento. Manifestando-se por episódios 
recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela 
manhã ao despertar. Resulta de uma interação entre genética, exposição ambiental a 
alérgenos e irritantes e outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento e 
manutenção dos sintomas. 

Está frequentemente associada à rinite, aproximadamente 80% dos asmáticos têm 
rinite e 40% dos riníticos têm asma.  

O atendimento a essa clientela no MRJ foi estruturado a partir do ano 2005 em 
Pólos, de acordo com a gravidade da doença. As formas leves e moderadas são 
acompanhadas pelos pediatras treinados e as formas graves pelos especialistas 
(alergistas e pneumologistas). Estão implantados 33 Pólos, sendo 30 Pólos de asma 
leve/moderada e 3 de grave.  
 
 
 

Atenção à criança com asma

CAPTAÇÃO 
CRIANÇA COM 

ASMA

REDE BÁSICA

EMERGÊNCIA

INTERNAÇÃO

EDUCAÇÃO

PÓLO DE ASMA 
LEVE/MODERADA

(PEDIATRA)

PÓLO DE ASMA GRAVE 
(PNEUMO-PED/ALERGISTA)

ATENÇÃO 
BÁSICA

POLICLÍNICAS E

HOSPITAIS

EMERGÊNCIA

INTERNAÇÃO
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Asma – RespirARio

Listagem de Pólos de Asma Infantil por Área de Planejamento

1.0 Hospital Municipal Salles Netto
Policlínica Antonio Ribeiro Netto

3.3 Policlínica Augusto Amaral Peixoto
CMS Clementino Fraga

2.1 CMS Píndaro de Carvalho
CMS Manoel José Ferreira

4.0 UIS Hamilton Land
PS Cecília Donnangelo
Policlínica Newton Bethlen
Hospital Municipal Lourenço Jorge
Hospital Municipal R. de Paula   

Souza
CMS Jorge S. Bandeira de Mello

2.2 CMS Heitor Beltrão
CMS Maria Augusta Estrela
Poloclínica Hélio Pellegrino
Hospital Municipal Jesus (Asma 

Grave)

5.1 Policlínica Manoel Guilherme da 
Silveira
PS Alexander Fleming

3.1 CMS Necker Pinto
CMS Américo Veloso
Hospital Municipal N. Sra. do Loreto
(Asma Grave)               

5.2 CMS Belizário Penna
Policlínica Carlos Alberto 

Nascimento
PS Alvimar de Carvalho
PS Mario Vitor de Assis Pacheco
PS Raul Barroso
PS Mario Rodrigues Cid

3.2 Policlínica Rodolpho Rocco
Hospital Municipal Piedade
(Asma Grave)

5.3 Policlínica Lincoln de Freitas Filho
PS Dr. Aloysio Amâncio da Silva
PS Cesário de Melo
PS Waldemar Berardinelli

 
 
 

Atenção à criança com asma no Pólo

ATENÇÃO À CRIANÇA COM 
ASMA NO PÓLO

EDUCAR

PRÁTICAS 
EDUCATIVAS:

-QUALIDADE 
DE VIDA
-ADESÃO
-CONTROLE DO 
AMBIENTE

ACESSO
(GUIA DE 

REFERÊNCIA)
IMUNIZAÇÃO 

ANUAL

GARANTIA DE 
MEDICAMENTOS

GRIPE
(Asma Leve 
/ Moderada 

e Grave)

ANTI-
PNEUMOCÓCICA

(Asma Grave)

GRADE DE 
MEDICAMENTOS 

(MS)

ESPAÇADOR

PRÉ-CONSULTA
(ENFERMAGEM)

PÓS-CONSULTA 
(ENFERMAGEM)

PICO DE 
FLUXO

ORIENTAÇÃO 
CONTROLE DE 
AMBIENTE

ORIENTAÇÃO 
TÉCNICA 
INALATÓRIA

CONSULTA 
(MAPA DIÁRIO 

PÓLO)

PROVA DE 
FUNÇÃO 

RESPIRATÓRIA 
ANUAL (>6 a)
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Sinonímia de Asma: 
• bronquite asmática – asma brônquica 
• bronquite alérgica – bronquitezinha 
• hiperreatividade brônquica 

 
Diagnóstico Clínico (anamnese + sintomas): 

• tosse 
• dispnéia 
• sibilância 
• aperto  no peito ou desconforto torácico 
• sintomas episódicos 
• melhora espontânea ou pelo uso de medicações específicas para asma 

(broncodilatadores, anti inflamatórios esteróides) 
 
Diagnóstico Funcional: 

O diagnóstico de asma é confirmado pela demonstração da limitação variável ao 
fluxo de ar. As medidas da função pulmonar fornecem uma avaliação da gravidade da 
limitação do fluxo aéreo, sua reversibilidade e variabilidade. 

Espirometria é o método de escolha na determinação da limitação ao fluxo de ar e 
estabelecimento do diagnóstico de asma. São indicativos de asma: obstrução das vias 
aéreas caracterizada por redução do volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1) 
abaixo de 86% e que desaparece ou melhora significativamente após o uso do 
broncodilatador. 
Pico de Fluxo Expiratório (PFE) é importante para o diagnóstico, monitoração e controle 
da asma, realizado nos Pólos de Asma. 
 
Diagnóstico Diferencial: 

• Bronquiolites  
• Infecções virais e bacterianas  
• Obstrução alta das vias aéreas  
• Refluxo gastroesofágico  
• Síndrome de Löeffler  
• Fibrose cística 
• Aspergilose broncopulmonar alérgica 
• Anel vascular 
• Fístula traqueo esofágica 

 
Perguntas que devem ser formuladas aos pacientes (ou pais) para se estabelecer o 
diagnóstico clínico de asma: 
• tem ou teve episódios recorrentes de falta de ar (dispnéia)? 
• tem ou teve crises ou episódios recorrentes de chiado no peito (sibilância)? 
• tem tosse persistente, particularmente à noite ou ao acordar? 
• acorda por tosse ou falta de ar? 
• tem tosse, sibilância ou aperto no peito após atividade física? 
• apresenta tosse, sibilância ou aperto no peito após exposição a alérgenos como mofo, 

poeira domiciliar e animais ou a irritantes como fumaça de cigarros e perfumes ou após 
resfriados ou alterações emocionais como riso ou choro? 
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• usa alguma medicação quando os sintomas ocorrem? com que freqüência? 
• há alívio dos sintomas após o uso de medicação? 
 
Classificação da gravidade da asma 
 
  Intermitente Persistente 
  Leve Moderada Grave 

Sintomas raros semanais diários 
diários ou 
contínuos 

Despertares noturnos raros mensais semanais quase diários 
Necessidade de beta-2 para 
alívio rara eventual diária diária 

Limitação de atividade nenhuma presente nas 
exacerbações  

presente nas 
exacerbações  contínua 

Exacerbações raras 
Afeta 
atividades e o 
sono 

Afeta 
atividades e o 
sono 

frequentes 

VEF1 ou PFE 
> 80% 
predito > 80% predito 

60 - 80% 
predito < 60% predito 

Variação VEF1 ou PE < 20% < 20 - 30% >30% >30% 
Classificar o paciente sempre pela classificação de maior gravidade. 
Pacientes com asma intermitente, mas com exacerbações graves, devem ser classificados 
como tendo asma persistente moderada. 
 
 
 
Tratamento baseado na gravidade: 
 
Gravidade Alívio Primeira escolha Alternativa Uso de corticóide  

            oral 
Intermitente Beta2 de curta 

 duração 
Sem necessidade de medicamentos de manutenção 

Persistente  
leve 

Beta2 de curta 
 duração 

CI dose baixa Montelucaste 
Cromonas 

Nas exacerbações  
graves 

Persistente  
moderada 

Beta2 de curta 
 duração 

CI dose moderada 
 a alta ou CI dose  
baixa a moderada,  
associada a LABA 

Baixa a moderada 
Dose de CI 
associada 
a antileucotrieno ou 
teofilina 

Nas exacerbações  
graves 

Persistente 
grave 

Beta2 de curta 
 duração 

CI dose alta 
CI dose alta + LABA 

Alta dose de CI + 
LABA, associados 
a antileucotrieno ou 
teofilina 

A critério do médico, 
na menor dose para 
se atingir o controle 

CI= corticosteróide inalatório; LABA=beta2 agonista de longa duração 



 77 

Equivalência de dose dos corticosteróides inalatórios utilizados no Brasil 
 

Fármaco 
 

Dose baixa (mcg) Dose média 
(mcg) 

Dose elevada (mcg) 

Beclometasona 
 

100 a 400 400 a 800 > 800 

Budesonida 
 

100 a 200 200 a 400 >400 

Budesonida susp 
para nebulização 
 

250 a 500 500 a 1000 >1000 

Fluticasona 
 

100 a 200 200 a 500 >500 

Ciclesonida* 
 

* * * 

* a ciclesonida está indicada  para crianças com idade superior a quatro anos na dose 
entre 80 e 160 mcg por dia 
 
Oxigênio: 6 l/min  
 
Corticosteróide 
Prednisona oral ou similar (1-2 mg/kg – máx 40 mg) 
 
Antibiótico* (em caso de infecção associada) 
Amoxacilina 50 mg/Kg/dia – 8/8 horas, durante 10 dias. 
 
Sinais de perigo 
 

• sensório 
• freqüência respiratória, tiragem subcostal 
• palidez, sudorese 
• cianose 
• recusa do seio materno 
• vomita tudo 
• febre alta 
• estridor em repouso 
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Desencadeantes da Crise 
 
Aeroalérgenos 
Os alérgenos presentes no domicílio são principalmente os ácaros, pelos de animais 
domésticos, insetos ou derivados de plantas. E os alérgenos comuns do meio exterior 
incluem polens e fungos. 
 
Poluentes 
O principal poluente intradomiciliar é a fumaça de cigarro e os extradomiciliares são 
principalmente os originados de automóveis. 
 
Exercícios físicos e ar frio 
Resfriados 
Emoções 
Uso de medicamentos (beta bloqueador, anti inflamatório não hormonal entre outros) 
 
 
Controle ambiental 
 
Colchão. Forrar com capas 
Travesseiro. Forrar com capas 
Roupas de cama. Devem ser lavadas com água quente 
Não manter objetos que acumulem pó 
Mínimo de mobília necessária 
Pisos de cerâmica, vinil ou madeira 
Proibir o fumo no quarto 
Não utilizar cortinas. Se impossível, lavá-las quinzenalmente. 
Eliminação de foco de baratas 
Casa: evitar fumo, animais de estimação. 
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IX) ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM DOENÇA FALCIFORME 
 

Os casos de Doença Falciforme detectados pelo teste do pezinho nos dois Serviços 
de Referência em Triagem Neonatal são encaminhados para acompanhamento no 
HEMORIO. 

O tratamento / acompanhamento precoce resulta em grande impacto na morbi-
mortalidade e qualidade de vida dessas crianças. 

 
Em janeiro de 2006 foi iniciada a descentralização do acompanhamento dos casos 

de menor complexidade. Após os seis meses de idade essas crianças são encaminhadas 
pelo HEMORIO para os Pólos Regionais onde são acompanhados por médico pediatra 
(treinado no Ambulatório da UFRJ/IPPMG) retornando anualmente ao HEMORIO para 
avaliação pelo especialista e realização de exames de maior complexidade. 

 
O atendimento descentralizado tem contribuído para maior adesão ao tratamento, 

possibilita atenção integral à saúde da criança falcêmica e está inserido no contexto atual de 
atenção a doenças crônicas na rede básica. 
 
 
Quadro resumo da atenção à criança com Doença Falciforme: 
 

LINHA DE CUIDADO DA ATENÇÃO 
INTEGRAL À CRIANÇA COM DOENÇA 
FALCIFORME – POLÍTICA ESTADUAL

TESTE DO PEZINHO - Confirmação diagnóstica

HEMORIO

Consultas até o 6º mês e avaliação de 
complexidade do caso

Baixa complexidade Alta complexidade

Pólo da área de 
residência

HEMORIO

INTERCORRÊNCIAS

EMERGÊNCIAS

CRIE
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Pólos de Doença Falciforme por AP: 
 

CAP Unidade 

1.0 PAM Antonio Ribeiro Netto 
2.1 PAM Dom Helder Câmara 
2.2 PAM Helio Pelegrino 
3.1 HMNossa Senhora Loreto 
3.2 Hospital da Piedade 
3.3 Hospital Carmela Dutra 
4.0 CMS Harvey R S Filho 
5.1 PAM Manoel Guilherme da Silveira Fº 
5.2 CMS Belizário Penna 
5.3 CMS Lincoln de Freitas Filho 

 
 
Esses Pólos são referência apenas para os casos detectados pelo teste do pezinho. Os 
casos diagnosticados tardiamente deverão ser encaminhados para o HEMORIO (via 
SISREG2 ou 2507-7004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 SISREG é um sistema online utilizado no MRJ para regulação de internações, procedimentos especiais e consultas especializadas. 
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X) PROFILAXIA/ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM FEBRE REUMÁTICA 
Segundo as “Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico e Prevenção da Febre Reumática” - 
2009 
Barbosa PJB, Müller RE, Latado AL, Achutti AC, Ramos AIO, Weksler C, et al. Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico, 
Tratamento e Prevenção da Febre Reumática da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de 
Pediatria e da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Arq Bras Cardiol.2009;93(3 supl.4):1-18 
 
1) Profilaxia primária – baseia-se no reconhecimento das infecções estreptocócicas. 
    
Recomendações: 
 
Medicamento/Opção Esquema Duração 
Penicilina G Benzatina Peso <20 kg 600.000UI IM     

Peso>20kg 1.200.000 UI IM 
Dose única 

Penicilina V 25-50.000U/kg/dia VO 8/8h ou 12/12h 10 dias 
Amoxicilina 30-50 mg/kg/dia VO 8/8h ou 12/12h 10 dias 
Ampicilina 100 mg/kg/dia VO 8/8h 10 dias 
Em caso de alergia à penicilina: 
Estearato de Eritromicina 40 mg/kg/dia VO 8/8 ou 12/12h   

dose máxima: 1g/dia 
10 dias 

Clindamicina 15-25 mg/kg/dia de 8/8h 
Dose máxima : 1800 mg/dia 

10 dias 

Azitromicina 20 mg/kg/dia VO 1x/dia  
Dose máxima: 500 mg/dia 

3 dias 

   
 
2) Profilaxia secundária – após o diagnóstico de Febre Reumática ser realizado, a 
profilaxia secundária deve ser prontamente instituída, permanecendo a penicilina 
benzatina como a droga de escolha. 
A aplicação da penicilina benzatina deve ser realizada na unidade básica, com utilização 
do cartão fornecido pelo Centro de Referência ou receituário. 
  

No Rio de Janeiro existem 10 Centros de Referência para tratamento e 
acompanhamento das crianças portadoras de Febre Reumática: Hospital dos Servidores 
do Estado, Instituto Fernandes Figueira, Instituto Nacional de Cardiologia (Laranjeiras), 
Instituto Estadual Aloysio de Castro (FALMED), Hospital Municipal Jesus, Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, Hospital Geral de Bonsucesso, Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira, Hospital Municipal da Piedade e Hospital Cardoso Fontes.   
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XI) DETECÇÃO PRECOCE  DO CÂNCER INFANTIL  
“INICIATIVA UNIDOS PELA CURA” 
 

O câncer infanto-juvenil é de baixa prevalência (1 a 3% das neoplasias em geral), 
porém, é a 4ª causa de óbito na faixa etária de 1 a 4 anos e a 2ª causa na faixa de 5 a 19 
anos. 

É uma doença potencialmente curável se detectada precocemente e tratada de 
forma adequada e oportuna. 

A “Iniciativa Unidos pela Cura” tem como objetivo construir uma política pública de 
promoção do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil pelo Pediatra/Médico 
Generalista e contribuir para ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre o 
câncer nessa faixa etária e, ao mesmo tempo, garantir um fluxo claro de encaminhamento 
para os Pólos de Investigação Diagnóstica/Tratamento. 

Esse fluxo foi organizado de forma regionalizada e de acordo com o tipo de tumor 
(sólido ou hematológico). 
 

Quadro resumo do fluxo operacional nos casos suspeitos de câncer infantil na 
Unidade Básica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como funciona a Unidos pela Cura ?

 



 83 

 
 
 
 
 
 
 

Caso suspeito

Unidade de Saúde:

-contato com CAP 
e solicita número
de registro no 
sistema
-encaminha cça
para o Pólo com 
Guia de Referência
e Cartão
numerado

CAP: 

-insere dados 
no Sistema
-confirma
agenda/ no 
Pólo
-fornece
número de 
registro do 
Cartão

Pólo de 
Investigação / 
Tratamento: 
-atendimento em
72h
-registra
chegada da cça
no Sistema
-registra destino
-registra
diagnóstico

CAP (Coordenação de Área de Planejamento em Saúde) monitora o 
Sistema e informa à Unidade de Saúde o destino/diagnóstico da criança
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XII) REFERÊNCIAS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS E APOIO 
DIAGNÓSTICO 

 
Atendimento ambulatorial para especialidades pediátricas e apoio diagnóstico são 

oferecidas à rede via SISREG/Central de Regulação, de acordo com protocolos de 
encaminhamento padronizados.  Estes protocolos estão sendo disponibilizados, bem como a 
oferta.  Devido ao seu dinamismo (variação de oferta e unidades), são constantemente 
atualizados. 

É necessário que a unidade/equipe de saúde disponha de: 
• equipamento de informática conectado à internet 
• cadastro no CNES 
• cadastro de login e senha junto à Central de Regulação 

Assim, os profissionais podem inserir a solicitação no sistema (SISREG) e aguardar 
a resposta.  Alguns procedimentos têm "agenda aberta", ou seja, quando o solicitante insere 
o pedido, o sistema mostra as vagas disponíveis para agendamento na unidade executante.  
Alguns procedimentos são regulados, ou seja, o solicitante insere o pedido e aguarda a 
resposta por parte do médico regulador.  Conforme disponibilidade de vagas e situação do 
caso, o médico regulador pode fazer o agendamento, devolver a solicitação, pedindo 
esclarecimentos ou mais dados ou negar o pedido, caso esteja incorreto.  Daí a importância 
de preencher a solicitação o mais completamente possível, e obedecer os protocolos. 
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XIII) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA MORTALIDADE INFANTIL E FETAL  
 

Como podemos ver em tabela abaixo, houve uma significativa queda da mortalidade 
infantil na cidade do Rio de Janeiro nas últimas décadas, porém, o desafio permanece, pois 
a maioria dos óbitos infantil é potencialmente evitável pela adoção de condutas oportunas e 
adequadas.  
 
 

 
 
 

A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e redução da 
Mortalidade Infantil, Ministério da Saúde - 2004, destaca que “é essencial o conhecimento 
dos óbitos ocorridos na área de abrangência do serviço de saúde pelos gestores da saúde 
(unidades de saúde, município e estado), para avaliação da ocorrência de eventos 
sentinela, como  a morte de crianças e mulheres por causas evitáveis e identificação das 
oportunidades perdidas de intervenção pelos serviços de saúde, de modo a reorientar as 
práticas de assistência e evitar novas ocorrências”. 

O Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal - lançado em 
março de 2004, é prioridade do Ministério da Saúde e compromisso do governo federal. O 
Manual dos Comitês de Prevenção da Mortalidade Infantil e Fetal é uma das estratégias 
que compõe esta iniciativa, com o objetivo de estruturar a vigilância dos óbitos infantis em 
âmbito nacional. A vigilância da mortalidade infantil e fetal é uma ação estratégica para dar 
visibilidade ao problema, melhorar o registro dos óbitos e orientar as ações de intervenção 
para a sua prevenção.  
 

2007    497 6,1 175 2,1 400 4,9 1072 13,1 81933 
2008 495 6,0 213 2,6 410 5,0 1118 13,6 82322 
2009 535 6,4 185 2,2 410 4,9 1130 13,5 83546 
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A Resolução SES-RJ nº 2784 de 08/07/2005 instituiu o Sistema Estadual de 
Vigilância Epidemiológica da Mortalidade Infantil e Fetal do RJ e no município do Rio de 
Janeiro, a SMSDC instituiu o Sistema Municipal em Resolução SMS nº 1257 de 
12/02/2007, com o objetivo de monitorar os óbitos infantis e fetais e fornecer informações 
úteis para a redução da mortalidade infantil e fetal no Município do Rio de Janeiro e em 02 
de outubro de 2008 foi publicada a Resolução SMS Nº. 1383 DE 30 de Setembro de 2008 
que Institui o Comitê Municipal de Prevenção e Controle da Mortalidade Infantil e Fetal do 
Rio de Janeiro. 

 
O município do Rio de Janeiro tem como meta estratégica reduzir a taxa de 

mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012, tendo como referência o ano de 2008. 
 
A investigação dos óbitos é feita de forma descentralizada (Comissões Regionais) 

com utilização de instrumentos específicos (Ficha de Investigação Hospitalar de Óbito Fetal 
e Neonatal, Ficha de Investigação de Óbito Pós-neonatal, Ficha de Investigação Familiar, 
Ficha de Investigação dos Serviços de Saúde e Ficha de Conclusão de Caso) elaborados 
por grupo técnico composto por: Gerências dos Programas de Saúde da Criança e da 
Mulher, Gerência de Informações Epidemiológicas e Divisão de Vigilância em Saúde das 
CAPs (DVS). 

 
As investigações são desencadeadas no local de ocorrência do óbito e coordenadas 

pelas DVS e DAPS (Divisão de Ações e Programas de Saúde) das CAPs e o envolvimento 
da equipe da atenção básica da área de abrangência da residência da família é da maior 
importância, no sentido de complementar e facilitar o acesso as informações relevantes para 
a investigação do óbito, contidas nas fichas padronizadas (Fichas de Investigação Familiar e 
Ambulatorial). 
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Indicadores de Saúde por Área Programática no Município do Rio de Janeiro em 2009 -Dados parciais sujeitos a revisão 
             

Indicadores   AP 1.0 AP 2.1 AP 2.2 AP 3.1 AP 3.2 AP 3.3 AP 4.0 AP 5.1 AP 5.2 AP 5.3 MRJ 
Demográficos                         
População Total# nº   248 908   641 078  356 036   912 347    551 903    973 761    833 965    697 226  718074  358 475  6 291 773  
Menores de 1 ano nº   3 765    6 004    3 245    15 172    6 881    14 750    12 902    11 217    12 857    7 016    93 809  
De 1 a 4 anos nº   13 760    23 299    13 019    60 304    26 616    60 179    50 216    44 405    52 721    28 404    372 923  
De 5 a 9 anos nº   15 448   27 273  16 030   64 066    30 827    65 709    56 076    50 363  57824  31 382   414 997  
Total Crianças  nº   32 972    56 576    32 295    139 542    64 323    140 639    119 194    105 985    123 402    66 801    881 729  
% Total Crianças % 13,25 8,83 9,07 15,29 11,65 14,44 14,29 15,20 17,19 18,63 14,01 
Mortalidade                         
Óbitos Totais nº 2837 5699 3744 6501 5552 8559 5668 5340 4583 2683 52772 
  coef.(*) 11,4 8,9 10,5 7,1 10,1 8,8 6,8 7,7 6,4 7,5 8,4 
Óbitos Infantis # nº 48 40 145 105 158 141 133 119 105 9 1130 
  coef.(**) 10,0 6,3 40,9 9,2 22,3 11,1 10,1 14,0 11,0 1,5 13,5 

Neonatal Precoce nº 25 17 76 42 79 68 62 61 43 5 535 
  coef.(**) 5,2 2,7 21,5 3,7 11,2 5,4 4,7 7,2 4,5 0,8 6,4 

Neonatal Tardio nº 12 7 23 18 23 23 25 17 14 3 185 
  coef.(**) 2,5 1,1 6,5 1,6 3,3 1,8 1,9 2,0 1,5 0,5 2,2 

Pós-neonatal nº 28 11 16 46 45 56 50 46 41 48 410 
  coef.(**) 5,9 1,7 4,5 4,0 6,4 4,4 3,8 5,4 4,3 8,1 4,9 
Mortalidade Perinatal coef.(**) 13,4 9,6 28,2 8,7 20,6 15,5 11,1 16,2 11,1 8,7 14,4 
Morte Materna nº 2 1 2 10 7 7 6 6 7 1 51 
  coef.(***) 41,8 15,8 56,5 87,8 99,0 55,2 45,5 70,5 73,2 17,0 61,0 
Nascidos Vivos   AP 1.0 AP 2.1 AP 2.2 AP 3.1 AP 3.2 AP 3.3 AP 4.0 AP 5.1 AP 5.2 AP 5.3 MRJ 
Número nº 4784 6349 3542 11393 7074 12679 13184 8505 9567 5893 83546 
Coef.Natalidade (*) 19,2 9,9 9,9 12,5 12,8 13,0 15,8 12,2 13,3 16,4 13,3 
Mães Adolescentes % 20,2 10,1 11,6 18,9 16,4 17,4 13,5 18,7 17,6 21,4 16,7 
Baixo Peso % 10,1 9,5 9,4 10,2 9,9 10,0 9,5 9,8 9,3 9,5 9,7 
Prematuridade % 8,9 9,3 9,0 9,3 9,2 9,0 9,3 9,9 8,3 6,8 9,0 
Cesareanas % 49,2 63,9 66,9 52,2 55,6 55,0 58,5 53,8 51,2 43,6 54,8 
7 e + consultas de PN % 62,6 81,1 81,6 59,8 67,1 67,5 66,1 61,6 61,7 61,1 65,8 
Cobertura do SUS % 75,2 43,6 44,1 67,5 62,8 46,5 53,6 63,8 62,4 74,0 58,6 
FONTE:GTDV/CAS/SVS/SUBPAV/SMSDC-RJ A coluna TOTAL inclui dados de AP ignorada #Dados população - projeção população do censo 2000/IBGE- IPP/SMU 2007  
(*)Coeficiente por 1000 habitantes            
(**)Coeficiente por 1000 nascidos vivos           
(***) Coeficientes por 100000 habitantes           
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